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Even voorstellen. Mijn volledige naam
is Albertus Wilhelmus Kempes. Dit jaar
ben ik vijftig jaar getrouwd met Rita. Ik
ben vader van een zoon en een doch
ter en heb vier kleinkinderen.
De kop is ervan af. Ik moet nog kennis
maken met de diverse commissies
maar dat gaat zeker lukken. Er moet
nog veel gebeuren o.a. het beleid van
het bestuur in stand houden. Soms
moeten er weer maatregelen gebruikt
worden die al heel lang bestaan maar
niet overal nageleefd worden.
Ook wil ik nog de brand aanhalen die
heeft plaats gevonden bij huisje 174
en nevenschade aan huisje 180. Voor
deze tuinders is het een ware ramp
geworden. Hopelijk wordt dit verzeke
ringstechnisch opgelost. Ook is er
schade veroorzaakt bij huisje nummer
2. Als bestuur gaan we kijken of daar
een oplossing voor is. (Lees daders).
 

Van de voorzitter

Nu het seizoen al weer is begonnen hoop ik dat iedereen weer volop kan ge
nieten van zijn/haar tuin.
Wij zijn in het bezit van een prachtig complex waar we zuinig op moeten zijn.
Natuurlijk is er altijd werk aan de winkel, maar met z’n allen kunnen we daar een
steentje aan bijdragen.
Als laatste wil ik vragen: kom naar de bestuurszitting als er problemen zijn zodat
we erover kunnen praten en denken in oplossingen. (1e en 3e zaterdag van de
maand in de bivak, aprilt/m september van 11.00-12.00 uur).
Veel tuinplezier en zeker tot ziens.
 
Bertus Kempes,
voorzitter VTV Water-Land

Van de redactie
We zitten midden in het tuinseizoen; de zomervakantie staat voor de deur en
deze keer een zomerdikke Water-Lander.
Een nieuwe voorzitter, een nieuw geluid met een ‘day after’ van de vorige
voorzitter.
Aandacht voor het reilen en zeilen van de buffetcommissie, kanjers die altijd
klaar staan voor de tuinders: voor jullie.
Belangrijke mededelingen vanuit het bestuur, lees vooral het artikel over de
brandveiligheid op ons park. De tuincommissie geeft acte de présence en krijgt
Het Bivak de status van gemeentelijk monument? Hoewel er geen recreatie-
commissie is, heeft een aantal mensen het toch voor elkaar gekregen weer een
Froggyweek te organiseren voor jong en oud.
Studenten van de Aeres Hogeschool hebben onderzoek gedaan op ons tuin
park, we kijken terug op het kijkdozen-project en aandacht voor de bloemen
weide.  Doe vooral mee met de win-actie van de Floriade waarmee u een ticket
kunt winnen voor de Floriade-Expo. Er zijn 4 tickets te geef, de bekendmaking
zal door onze voorzitter gebeuren tijdens de Froggyweek. Zie het programma in
deze Water-Lander.
En natuurlijk de vaste rubrieken: De Bijenstal, de Makkelijke Moestuin, het recept
van Annette.
Veel leesplezier en vooral: geniet van uw tuin.
 
Ria Platvoet
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Verspreiding Water-Lander
De Water-Lander valt vijf keer per jaar
bij alle leden in de bus. Aspirant-leden
ontvangen het blad digitaal. Ga je
verhuizen of wil je het blad liever digi
taal ontvangen? Geef dat dan aan
ons door:
communicatie@vtv-waterland.nl. Zoek
je een eerdere editie? Het archief van
de Water-Land staat op de site. Foto's
worden uitsluitend geplaatst met toe
stemming van tuinders
die er op staan. 
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Bestuursmededelingen
Wintersluiting
Voor een tuinpark geldt de verplichting een wintersluiting
te handhaven. Voor ons park is dat door de ALV vastgesteld
tussen 1 november en 1 april. Gedurende deze periode is
het park gedurende de nacht niet toegankelijk.
In de ALV van 4 juni 2022 is besloten de huidige regeling
rond de wintersluiting te handhaven en de tijden waarbin
nen het toegangshek met de tag is te openen, niet te wijzi
gen.
Wie gedurende de tijd van de wintersluiting toch op het
park overnacht, doet dat op eigen risico. En dat is, zeker in
geval van nood, niet zonder gevaar.
De enige mogelijkheid om in de winterperiode op het park
te verblijven en te overnachten is gebruik maken van de
regeling voor winterbewoning. De formulieren daarvoor
staan op de website van de Bond. Onder duidelijke voor
waarden kan het bestuur van de Bond in Amsterdam toe
stemming verlenen voor winterbewoning.
 
Het gebruik van elektrisch gereedschap
Op de achterzijde van de Waterlander worden de belang
rijkste regels uit het HR genoemd over het gebruik van
elektrisch gereedschap. Deze regels zijn door de ALV vast
gesteld.
Graag gaan we kort in op de belangrijkste intentie van deze
regels:
Kort gezegd komen de regels neer op het volgende. 1.
Elektrisch handgereedschap mag altijd worden gebruikt.
2. Grasmaaiers en aggregaten alleen op de vastgestelde
tijden.
Hiermee wordt niet gezegd dat elektrisch handgereed
schap geen problemen kan opleveren. Het geluid van een
schuurmachine kan veel storender zijn dan een grasmaai
er op accu.
Belangrijk is om te beseffen dat grasmaaiers in het seizoen
heel vaak worden gebruikt en daarom eerder voor overlast
kunnen zorgen. Andere apparaten, zoals schuurmachines
en heggenscharen worden veel minder vaak gebruikt.
Kern van de regel is dat we geluidsoverlast dienen te
voorkomen. En dat geluidsoverlast serieus wordt genomen.
Dus als je geluidsoverlast ervaart mag je dat aangeven en
vragen of het anders kan of op een ander tijdstip. En als je
merkt dat de buren overlast van jou ervaren neem dat dan
serieus en zoek een oplossing.
De intentie van deze regel is dus: houd rekening met elkaar.
 
Planning
Hierbij enkele belangrijke data voor het seizoen 2022:
De bestuursvergaderingen vinden plaats op elke eerste
maandag van de maand.
De bestuurszittingen zijn elke eerste en derde zaterdag van
11.00 – 12.00 uur in het Bivak, t/m september.
In het voorjaar is een Voorzittersoverleg gehouden tussen
het bestuur en de voorzitters van de diverse commissies. Dit
is als bijzonder zinvol ervaren. Het bestuur heeft besloten
ook in het najaar een Voorzittersoverleg te plannen.

 
Zaterdag 10 september om 11.00 uur – Voorzittersoverleg
Zaterdag 24 september – Medewerkersdag
 
Het bestuur constateert dat op een reguliere ALV vaak de
tijd en ruimte ontbreekt om bepaalde onderwerpen goed
te bespreken en tot besluitvorming te komen. Daarom is
besloten om in september een extra ALV te beleggen, waar
alleen enkele belangrijke thema’s aan de orde komen
(bijvoorbeeld het plan voor de paden) en een rondvraag.
 
Zaterdag 17 september – Thema ALV om 14.00 uur
Zaterdag 26 november – ALV Najaarsvergadering
 
Voorcontrole bij tuinoverdracht
De verkoop van een tuin is vaak geen echt vrolijke gebeur
tenis. Het is een afscheid van mooie herinneringen aan het
plezierig vertoeven op de tuin en het genot van de rust en
de natuur. Maar ja, het onderhoud van de tuin valt steeds
zwaarder, je komt er minder vaak en er zijn allerlei andere
verplichtingen, die het verblijf op de tuin in de weg staan.
Dan volgt het moeilijke besluit de tuin toch maar te verko
pen.
En als je dat besluit dan hebt gemeld, kan het gebeuren
dat er nog een onaangename verrassing wacht, als dan
blijkt dat er te veel verharding ligt, die moet worden verwij
derd of dat er bomen staan die eerst gekapt of gesnoeid
moeten worden.
 
Als een tuinder op Water-Land te kennen geeft zijn of haar
tuin en huisje te willen verkopen, is de eerste stap in de
procedure tot de overdracht, dat het bestuur komt kijken
of die bewuste tuin aan de regels voldoet. Dat is de voor
controle bij tuinoverdracht.
Het bestuur doet dat met reden. Water-Land is immers een
volkstuinpark, waar de leden van de natuur kunnen genie
ten en recreëren door te tuinieren. Dat is verankerd in de
doelstelling van onze vereniging en de voorwaarde van de
gemeente Almere om de grond voor een zeer schappelijke
prijs aan onze vereniging te verpachten. Om aan die
voorwaarden te voldoen zijn er regels van de bond en het
Huishoudelijk Reglement van Water-Land, die juist ook ge
maakt zijn om het tuinieren mogelijk te maken en te waar
borgen.
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Het bestuur vindt het belangrijk dat een nieuwe tuinder op
Water-Land met een schone lei kan beginnen, zodat hij of
zij met volle inzet kan gaan tuinieren op de tuin en dat niet
eerst de rommel van een ander moet worden opgeruimd.
Zolang de tuin niet aan de regels voldoet is, kan een tuin
dan ook niet worden getaxeerd en of worden overgedra
gen. Logisch ook: de oude eigenaar van de tuin heeft im
mers toentertijd bij de overdracht van zijn tuin ervoor gete
kend dat hij of zij zich zal houden aan de regels. De eigenaar
is verantwoordelijk.
Voorafgaand aan overdracht van een tuin kijkt het bestuur
met name naar de volgende punten:
 
1. De tuin is opgeruimd en ligt dus niet vol troep of stapels
stenen en tegels.
2. De tuin is ten hoogste voor 30% verhard (huisje en schuur
meegerekend).
3. De heggen niet hoger zijn dan 180 cm.
4. Er staan geen bomen in de tuin die overlast veroorzaken
bij de buren, zoals beschreven in het Huishoudelijk regle
ment artikel 1.9.
5. Er zijn geen verboden planten (Reuzenberenklauw en
Japanse Duizendknoop).
6. Het huisje en het schuurtje hebben geen groter vloerop
pervlak dan dat is voorgeschreven.
7.  Er zijn geen andere bouwsels op de tuin dan het huisje
en het schuurtje (een kweekkas is toegestaan).

8. Een luifel is niet breder dan het huisje, heeft geen dichte
zijkanten en heeft een maximale lengte van drie meter
gemeten vanuit het huisje. Wanneer de luifel niet voldoet
aan deze voorwaarden dan wordt deze niet meegenomen
met de taxatie en moet de koper zorgen dat deze wel vol
doet aan de voorwaarden zoals gesteld in huishoudelijk
reglement van Water-Land artikel 1.1.
 
Nu is het ook weer niet zo dat het bestuur de regels op de
centimeter nauwkeurig hanteert en de regels laten ook
ruimte voor interpretatie. De regels worden in redelijkheid
gehanteerd en het resultaat daarvan moet eerlijk uitpak
ken, maar de leden moeten de regels op Water-Land na
tuurlijk wel naleven. Anders kan je voor zo’n onaangename
verrassing komen te staan.
 
 

Hoe meld je SCHADE:

Wanneer er uitsluitend glasschade is:   Bel Glasherstel 0229-283362. Glasherstel 

repareert de schade en dient de rekening in bij de verzekering. 

Houd wel rekening met het eigen risico.

Bij schade door inbraak-brand-storm (waaronder glasschade):   Dien een 

schadeaangifteformulier ind bij het bestuur van jouw tuinpark of via Mijn Tuin. Het 

formulier is terug te vinden op de website www.bondvanvolkstuinders.nl/ik-ben-

tuinder/praktische-informatie

Bij spoedeisende zaken bel Zicht verzekeringen 088-0209303 

Alleen nog gas en tuinaarde?
Al jaren zorgt Will Wit als voorzitter van de inkoopcommissie
voor de inkoop van alles wat je kunt krijgen in de winkel van
Water-Land.
Will gaat stoppen. En er is nog geen opvolger.
Zonder opvolger is er vanaf volgend jaar alleen nog gas en
tuinaarde te koop.
Vind jij het belangrijk dat je voor allerlei dingen voor je tuin,
voor reparaties en onderhoud van je huisje niet ver weg,
naar een tuincentrum of bouwmarkt moet? Dat je niet hoeft
te slepen voor een nieuwe accu? Dan moet jij misschien
maar eens contact opnemen met Will.
Lijkt het je allemaal wat veel, misschien is er nog iemand
die dat ook vindt. Je kunt deze klus ook samen doen. Ook
zijn er nog nieuwe mensen nodig voor in de winkel en bij
de gasuitgifte. Laat wat van je horen!
Will is heel vaak in de winkel tijdens de openingstijden en is
ook bereikbaar via inkoop@vtv-waterland.nl
 
 

 

Bereikbaarheid bestuur
Het bestuur is alleen nog via email te bereiken.
Zie de adressen op de achterzijde van de Water-Lander.
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Achter het gereedshok van de tuincommissie ligt een flinke
hoop schapenmest van de Schaperie. Dus mest van eigen
Water-Landse bodem. En vanaf nu kan je een, of meer,
emmertjes van deze mest komen vol scheppen; gratis en
dus voor niets en zo lang als de voorraad strekt. Deze
schapenmest heeft al een tijdje gelegen en al een heel
verteringproces doorgemaakt. Daardoor is het stevige
compost geworden en….het stinkt niet.
De mest is een prima voeding voor je tuin, zeker als je ook
groenten verbouwd en je rozen doen het geweldig met een
flinke schep schapenmest. Onze Walliser Zwartneusscha
pen lopen veelal vrij rond. De mest en urine komen daar
door zelden op dezelfde plek samen en zo ontstaat is er ook
nauwelijks schadelijke stikstof (dit gebeurt met name
wanneer mest en urine/ammoniak samen komt).
Zo krijgen we supermest, ontstaan uit een mooie duurzame
kringloop.

Hetty en Johan van de Schaperie

Biodiversiteitsonderzoek
Donderdag 23 en vrijdag 24 juni werd voor de tweede keer
een 24 uurs onderzoek gedaan naar de biodiversiteit op
ons volkstuinpark. Eerste jaars studenten van de Aeres Ho
geschool bemonsterden om de 3 uur de verschillende ve
getaties op ons park.
Tijdens een 24 uurs meting krijg je een goede indruk van
de aanwezigheid van dieren verspreid over de dag. Als je
op een vast tijdstip op de dag monstert kan je soorten die
juist op specifieke tijden actief zijn over het hoofd zien. Er
zijn nu eenmaal, net als ochtend en avond mensen, ook
dieren die op een bepaalde tijd van de dag actief zijn.
Helaas regende het tijdens de nacht erg waardoor de
nacht actieve dieren zoals de nachtvlinders minder gezien
zijn. De muizen hielden zich verscholen in hun droge holle
tjes en konden niet verlokt worden een hapje te gaan eten
in de livetraps.
Livetraps zijn muizenvallen waarin je ze levend kan vangen.
Omdat hun stofwisseling erg hoog is moeten deze vallen
iedere 3 uur gecontroleerd worden, anders kan het zijn dat
de diertjes door de honger in hun val omkomen. Het was
dus een doorwaakte nacht voor de drie studenten, Sterre,
Joel en Isabel. Ditmaal geen slaapzakken in het Bivak maar
op het podium van ons verenigingsgebouw dat voor het
onderzoek deels was omgebouwd tot veldlaboratorium.
Met het mooie weer overdag werd veel van het werk op het
terras gedaan onder de beschaduwing van de parasols.
In de namiddag kwam Arend van de Berg met zijn uitge
breide soortenkennis de studenten ondersteunen en later
op de avond was ook Ton Eggenhuizen (stadsecoloog Al
mere) van de partij.
De studenten zijn de komende tijd druk met het uitwerken
van alle resultaten. Pas in het najaar zullen ze verslag doen
en volgend jaar februari daarover een presentatie geven
op hun school.
 
Erik Slim Nachtvlindertelling

Ringspikkelspanner

Zonnesproetspanner

Livetraps

Schapenmest
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Win tickets voor de
Floriade Expo 2022!
Weet jij de antwoorden op deze 4 groene Floriade vra
gen? Dan maak jij kans om een van de 4 Floriade Expo
2022 entreetickets te winnen.
 
Stuur jouw antwoorden vóór 1 augustus naar:
floriadeprijs@vtv-waterland.nl onder vermelding van je
naam en tuinnummer. 
Op vrijdag 5 augustus om 19.00 uur zullen de winnaars door
Bertus Kempes bekend worden gemaakt op het terras van
het clubhuis tijdens de Froggyweek.
De Floriade Expo 2022 duurt nog tot en met 9 oktober 2022.
 
1. Florentijn Hofman sculptuur
* Met hoeveel bijen zijn deze sculpturen van Florentijn
Hofman bedekt?
A:   5.000
B: 10.000
C: 30.000 

 
2. Bloemen Garden of Peace
* Welke bloem is dit?
A: Oceanie Dicksonia antarctica
B: Primula auricula
C: Afrika Gazania Splendens

 
3. Wolunie
Voor het verven van wol is er energie nodig. Het paviljoen
Shades of Nature laat zien dat dit ook kan met energie die
er al is: de zon. In glazen potten met water en natuurlijke
verfstoffen kleurt de wol gedurende het seizoen door de zon.
Dezelfde zon projecteert de kleuren op de vloer, voor een
modern glas-in-lood-effect. Dat maakt dit kleurrijke pavil
joen een pareltje om te zien!
* Welk van de onderstaande verfstoffen is géén plant?
A: Calendula Officinalis
B: Alchemilla Mollis
C: Dactylopius coccus
D: Glebionis segetum

Leden van het bestuur en de communicatiecommissie en
hun naasten zijn uitgesloten van deelname.

 
4. Qatar
* Welk record heeft het Qatar Paviljoen onlangs behaald
in het Guinness World Book of  Records?
A: Grootste 3D-geprinte gebouw van de wereld
B: Duurzaamste gebouw van de wereld
C: Grootste gebouw van gerecycled plastic ter wereld
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Froggyweek 30 juli - 6 augustus
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Mijn Makkelijke Moestuin
In de bakken groeit alles nu als kool, zo hard zelfs dat ik het niet bij kan benen met oogsten, de vakken leeghalen en
weer opnieuw inzaaien. Gelukkig zijn er ook vakken die even geen aandacht vragen maar gewoon nog lekker aan het
groeien zijn zoals de aardappelen, babypompoen, courgette, tomaat, bonen, bietjes, worteltjes, aardbeien en aalbes.
Als ik het zo lees is het ineens best veel wat gewoon doet wat het moet doen: groeien.
De vakken die al leeggehaald zijn en waar ik volgens de app de achtergebleven worteltjes of bladeren moet opruimen,
bemesten en weer inzaaien geven mij nu wel een soort van keuzestress, dezelfde familiesoort mag daar nu niet een
tweede keer in komen te staan. Dat waren echter wel de soorten die wij graag eten. Nu dus een B-keuze kiezen is lastig.
Toch moet het gebeuren en wie weet leren we ook te houden van die groentes.
 

Door het warme weer is de sla en andijvie aan het doorschieten gegaan. Zonde
natuurlijk om die na al het vertroetelen en slakken weghalen, op de compost
hoop te gooien. In de app kan je ook de tips en tricks van andere mede Mak
kelijke Moestuinierders lezen. Eén daarvan was om soep te maken van de sla
en andijvie. Daar kan je lekker veel groente mee weg werken. Ik moest Bert wel
even overtuigen om het te proberen, want sla-andijvie soep dat kon toch niet
lekker zijn? Nou dat valt heel erg mee en gaan we vast vaker doen. Als je pas
begint met een moestuin is het heel erg omschakelen in je boodschappen doen.
Je kijkt niet meer naar wat er in de aanbieding is, maar wat er te halen valt in
je moestuin.  Vaak is het niet genoeg om met één groente je bord te vullen en
wordt het een samengestelde salade van allerlei blaadjes geplukt van bijv. ook
de bietjes of een wok gerecht met wat sugarsnaps, worteltjes en reuzenradijs.
De Makkelijke Moestuin Mix, de aarde dus, is een heel belangrijk onderdeel van
het moestuinieren op deze manier. Het is zo geweldig om gewoon met je vingers
door de aarde te wroeten, dat lukte mij niet met de kleigrond van onze tuin. 

Door de vermiculiet blijft er ook meer
vocht in de mix vastgehouden en hoef
ik veel minder water te geven dan
anders. Het grote nadeel van zo’n
mooie bak met heerlijk eten en vochti
ge aarde is dat de slakken het ook
helemaal geweldig vinden. Daar moe
ten we dus nog heel hard aan werken
om te voorkomen dat zij het plezier in
de Makkelijke Moestuin vergallen. Ik zit
te denken aan een slotgracht om de
moestuinbakken heen, dat gaat mij
vast heel erg helpen. Nu Bert nog
overtuigen.
 
Gerda Burgers
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De bloemenweide is zoals de naam al zegt een weide
met bloemen. In 2018 is de weide van 3000 vierkante
meter eenmalig gefreesd en ingezaaid. Daarna had de
natuur het voor het zeggen over hoe de weide zich ont
wikkelde. Dat scheelde een hoop onderhoud voor ons
als tuinders en de ingehuurde maaier voor de grasvelden
was sneller klaar met zijn 14-daagse maaibeurt. Ook al
omdat de Pinksterbloemstroken niet meer gemaaid
hoefden te worden.
 
Maar nu na 4 jaar werd het tijd om weer eens te tuinieren
in de bloemenweide. Natuurlijk tuinieren moet ik eigenlijk
zeggen. Want we tuinieren kort en laten het daarna aan de
natuur over. 
In een aantal stukken waren de bloemen verdrongen door
grassen en daar moest wat aan gebeuren. Nu is "vergras
sing" een lastig probleem in Nederland. Omdat grassen
snel groeien kunnen ze makkelijk de bloeiende planten
verdringen. Met hun smalle bladen kunnen ze overal tus
sendoor steken om zo eerder bij het zonlicht te komen dan
de langzaam groeiende bloeiende planten. Ze maken vaak
wortel uitlopers of uitdeiende pollen die de buren het leven
zuur maken. Ook genieten grassen optimaal van de voe

Onderhoud bloemenweide

dingsstoffen die uit de lucht vallen, de bekende stikstof
depositie. Maaien heeft bij gras weinig zin om er van af te
komen. De levenslustige groeipunt zit bij grassen dichtbij
de grond. Daarom zijn grasplanten uitermate geschikt voor
een korte dichte vegetatie zoals voetbalveld of golfbaan.
Hoe vaker je maait hoe meer gras je overhoud, bloeiende
planten geven het dan vanzelf op. Als groen je favoriete
kleur is prima, maar voor tuinders met groene vingers niet
goed genoeg. Die houden meer van verscheidenheid in
soorten en afwisseling in kleur en hoogte in de vegetatie.
Daarom zijn de ergst vergrasde stukken dit jaar tot op de
bodem afgemaaid, in de hoop het gras een flinke klap te
geven. De voorjaarsdroogte hielp daarbij een beetje. Ver
volgens zijn de stukken gefreesd zodat er een mooi zaaibed
ontstond. Hierin is weer een mengsel van bloemen gezaaid.

Deze keer is gekozen voor een "country mix" met 37 soorten:
Akelei, Duizendblad, Ganzebloem wild, Goudsbloem, Gul
denroede, Kleine bevernel, Korenbloem wild, Koriander,
Lupinen overblijvend, Madeliefje, Margriet wild, Middelste
teunisbloem, Pekbloem, Phacelia, Rapunzelklokje, Reukka
mille, Rood Vingerhoedskruid, Sint-Janskruid, Tuinsalie,
Vergeet-mij-nietje, Vlas blauw overblijvend, Vlas rood een
jarig, Wilde cichorei, Wilde klaproos, Zeepkruid, Zomerado
nis, Zwarte Komijn (Nigella). Esparcette, Hopperupsklaver,
Fijn struisgras, Hardzwenkgras, Roodzwenkgras grove uitlo
pers, Veldbeemdgras, Frans raaigras, Timothee gras,
Goudhaver, Kropaar. Kort na het zaaien brak gelukkig een
periode met regenval aan. Welke bloemen en kruiden elk
jaar terug zullen komen is afhankelijk van standplaats, kli
maat, bodemverhoudingen en onkruiddruk. Eenmaal per
jaar wordt er gemaaid in september/oktober. Een belang
rijke succesfactor daarbij is het verwijderen van het maaisel
twee weken nadat het gemaaid is. We zijn benieuwd wat
het gaat opleveren, intussen genieten van de vele margrie
ten die in de rest van de weide bloeien.
 
Erik Slim
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Lezen: De tuin als Lusthof en Slagveld
Hoe komt het dat de conifeer eenkennig is? Wat zijn heroïneherten? Waarom zitten mond en poepgat van de slak
naast elkaar? Waarom doet de sint-jansui niet aan sex?
 
 
Tuinieren roept allerlei vragen op. In tuinboeken lees je wel wát je moet doen om je planten tevreden te houden maar
niet waaróm het zo moet. Daar nemen de schrijfsters, Gerda Bosman en Corlijn de Groot, geen genoegen mee. De titel
is intrigerend, wat volgt is een verbazingwekkende tocht door een schatkamer vol weetjes, anekdotes en bizarre verhalen.
Opgetekend uit de monden van uiteenlopende wetenschappers en na zelf uitgevoerde experimenten. De natuur als
rariteitenkabinet zonder enig vergelijk.
 
Experimenteren
Met hulp van wetenschappers en door zelf experimenten
uit te voeren beantwoorden ze allerlei vragen, zoals:
* Kun je planten lui maken?
* Waarom schiet een slak liefdespijlen af?
* Kan een plant kanker krijgen?
* Is basilicum de plofkip onder de planten?
* Hoe lief is een lieveheersbeestje?
* Waar bewaart een onthoofde worm zijn herinneringen?
* Kan een boom asociaal zijn?
 
 
 
 
 
 
 
Citaat:
“Het is een jaarlijks terugkerende frustratie. In een kasje op de vensterbank heb ik van alles gezaaid. Ik heb voor de pas
ontkiemende plantjes gezorgd en ze elke dag liefdevol toegesproken, Daarna heb ik de zaailingen laten wennen aan
kou en zonlicht om ze vervolgens in de tuin uit te planten. De volgende dag blijkt er van het prille groen geen spoor meer
te bekennen. Opgegeten. Een meedogenloze slak heeft er niet een hapje van genomen maar het hele plantje in zijn
geheel opgegeten. Want zo zijn slakken: moordenaars. Vooral de jonge courgette- en slaplantje zijn het slachtoffer van
gulzige slakken. Hoe boos me dat ook maakt, als ik oog in oog met de moordenaar sta, kan ik hem toch niet doodtrap
pen. Het liefst zou ik zien dat er een speciaal tribunaal komt en de moordlustige slakken veroordeeld worden tot het eten
van zevenblad voor de rest van hun leven. Maar nee, ik moet het recht wel in eigen hand nemen. En dus gooi ik de
slakken de tuin uit richting het park aan de overkant van de straat. Oké, ik geef toe, ik gooi ze ook wel eens richting de
buren. Daarin ben ik niet alleen: uit een onwetenschappelijk onderzoek onder tuiniers bleek dat 52 procent van de on
dervraagden wel eens slakken over de schutting gooit. Dat betekent dat 27 procent van alle buren slakken met elkaar
uitruilen, waarschijnlijk zonder dat ze dat van elkaar weten.
Is het slakken over de schutting gooien een effectieve manier om van die monsters af te komen? Het antwoord is afhan
kelijk van je gooicapaciteiten. Ben je in staat om de slak verder dan twintig meter te werpen dan ben je meestal wel van
het beest verlost. Landt de slak dichter bij huis, dan komt hij weer terug gekropen, ook nog eens extra hongerig van de
wandeling natuurlijk. Een gemiddeld rijtjeshuis heeft een tuin van 6.5 meter breed. Dat betekent dat je de slak in de tuin
van buren vier huizen verderop moet zien te werpen. Dat is nogal een afstand".
 
Gerda en Corlijn laten zien wat tuinieren in werkelijkheid is: het hacken van de natuur. Hun territorium is daar waar de
natuur haar gang gaat en de mens haar meent te moeten manipuleren: de tuin, de akker, de vensterbank, de koelkast,
het park en de hortus. Ze schrijven over het seksleven van de slak, tellende appelbomen en vleesetende planten.
Samen bestieren Corlijn en Gerda De Groene Vinger: www.degroenevinger.net
 
Aanrader
Het boek is geen doe-boek, al staan er tips in om je eigen morfine te bereiden en hoe je sla een tweede leven te geven. De
tuin als Lusthof en Slagveld is vooral een wonderlijk leesboek, dat je uren uit de tuin houdt. Een aanrader.
ISBN 9789055949625
208 pagina’s, € 24,95
 
Ria Platvoet
 

Na het lezen van dit boek zul je nooit meer met dezelfde
ogen naar je tuin kijken. Je zult ontdekken dat het geen
lieflijk paradijs is. Het is een slagveld waar planten en dieren
elkaar bestrijden, maar waar soms ook onverwachte
bondgenootschappen ontstaan.
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Het Bivak: gemeentelijk monument?
Sinds jaar en dag zijn we vanuit het bestuur van VTV-Waterland bezig ons Bivak gebouw tot gemeentelijk erfgoed
te verheffen. 
Ariadne Onclin, beleidsadviseur Monumenten en Archeologie van de gemeente Almere, wil een procedure starten
om tot het besluit te komen het Bivak wel of niet de status van gemeentelijk monument toe te kennen. Daartoe wil
zij mensen interviewen op ons complex. 
Wat betekent het Bivak voor jou?
 

Foto: Hans Jan Dürr

Eerst een stukje geschiedenis over het gebouw, dat nu de zetel is van ons bestuur
en de technische commissie.
Vóór 1976, de start van de bouw van Almere Haven, waren er kwartiermakers.
Die woonden toen in de bouwketen. De Rijp en de Zijp waren de organisaties
die zich bezighielden met de organisatie van polder- en bebouwingsontwikke
ling. Evenals de eerste dokter, de eerste politieman en de brandweer etc. waren
die gevestigd in een van de acht bouwketen.
Na de bouw van de woningen in Almere Haven waren de keten, die bekend
stonden onder de naam Bivak, overbodig. Deze zijn toen aan sportverenigingen
en tuincomplexen geschonken.
Zeven zijn er inmiddels verdwenen of in containers terecht gekomen. Eén is er
nog over en die staat op ons complex. 
Ariadne schreef ons:
In Almere maken de mensen de stad. Daarom spelen de Almeerders een belangrijke rol in de
waardering en het behoud van hun erfgoed.
Deze zomer buigen we ons over het Bivakhuisje: de laatst tastbare herinnering aan de eerste pioniers van Almere Haven.
Wat betekent dit Bivakhuisje voor jou? Is het onderdeel van het collectieve geheugen van Almere?
Neemt het een belangrijke plek in binnen de herinneringen aan de stad? Waarom zou het bewaard
moeten blijven en voor wie?
Vertel het ons!
Monumenten & Archeologie van de gemeente Almere wil de verhalen van Almeerders en de eerste eigenaren van VT
V-Waterland over het Bivakhuisje documenteren.
Samen met een videograaf leggen we op woensdag 10 augustus en zaterdag 13 augustus jullie verhalen vast.
Al deze verhalen worden gebundeld en meegenomen in de procedure en het besluit om het
Bivakhuisje wel of niet de status van gemeentelijk monument toe te kennen.
Kom langs op het Volkstuinencomplex VTV Water-Land en vertel jouw verhaal over het Bivak.
 
                                                          woensdag 10 augustus van 13:00-17:00uur
                                                            zaterdag 13 augustus van 13:00-17:00uur
                                                                           Aanmelden is niet nodig
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op 10 en 11 september zijn de Open Monumentendagen. Op zondag 11 september zal het Bivak opengesteld
worden. De dichters zijn aanwezig en er zijn veel aktiviteiten rondom de geschiedenis van het Bivak.
Voor meer info over deze dagen: Houd de Nieuwsbrief in de gaten.
 
Gabriël Bassant 
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Dit keer een heerlijk en fris recept van Annette. 
Echt zomers!
 
Benodigdheden
Voor de compote
250 gr rabarber
175 gr abrikozen of aardbeien
50 gr suiker
1 tl maizena

Voor de crumble
125 gr bloem
100 gr basterdsuiker
75 gr koude roomboter in kleine blokjes
1 tl kaneel
Snuf zout

Roomijs voor erbij, met Griekse yoghurt of crème fraiche is
het ook heerlijk.
Oven voorverwarmen op 200 graden: boven en onder
warmte.

Rabarber-abrikozencrumble

Compote
Snijd de rabarber en abrikozen in stukjes.
Doe de rabarber met de abrikozen in een pannetje, al
roerend garen met de suiker en kaneel.
Meng de maizena tot een vloeibaar papje, voeg bij het fruit
om te binden. Als je gewelde abrikozen gebruikt is het
binden niet nodig. 
Doe de compote in ovenschaal.

Deeg
Meng alle ingrediënten voor het deeg tot een kruimelig
deeg.
Verdeel over de compote.
Zet de schaal ongeveer 20 min. in de oven tot het kruimel
deeg een mooi kleurtje heeft.
Serveer met een bolletje room ijs. 
 
Annette Sieger
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De tuincommissie
 
Tuincontroleformulier
Ook dit jaar vind je in deze Water-Lander weer het tuincon
troleformulier. Dit gebruiken we als voorbereiding op de
fysieke controles later dit jaar.
Je kunt het formulier ook online invullen op www.vtv-water
land.nl/tuinformulier.
Gebruik je het papieren formulier, lever dit dan in via de bus
van de tuincommissie op onze keet op het pleintje. We zien
je formulier graag vóór 1 september.
 
Pleintje en fietsenstallingen
Dit jaar hebben we het pleintje bij de winkel en de fietsen
stallingen op de twee parkeerterreinen aangepakt. Door
dat de fietsenstallingen nu ook een schelpenlaag hebben,
is het onderhoud een stuk makkelijker. Nu hier en daar nog
wat nieuwe fietsenrekken…
Dank aan iedereen die heeft meegeholpen.
 
Bomenschouw
Binnenkort worden alle bomen op ons tuinpark bekeken.

De bomen op het openbare deel van ons park worden
onderhouden door de gemeente Almere. Maar voor
bomen op je eigen tuin ben je als tuinder zelf verantwoor
delijk. Twijfel je of een boom nog in goede conditie is, dan
kun je deze boom doorgeven via www.vtv-waterland.nl/bo
menschouw of via een mail aan de tuincommissie. Op deze
pagina van de website vind je meer informatie.
 
Gereedschap
Helaas raakt er nog steeds gereedschap kwijt tijdens de
tuindiensten. Daarom vragen we je tijdens een tuindienst
niet meer zelf gereedschap te pakken maar dit te vragen
aan de ‘gereedschapsmensen’. Ook het omruilen van je
oude snoei- of  heggenschaar met één van de vereniging
vinden we niet echt een goed idee.
Vind je ergens op het park gereedschap dat blauw-geel
gemerkt is, dan is dan van de vereniging en krijgen we dat
graag terug.

 
Herinneringsmail
We zijn nu over de helft van het tuinseizoen. Er zijn tuinders
die tot nu toe nog geen of pas één tuindienst hebben ge
daan. Deze tuinders krijgen binnenkort een herinnerings
mail.
Er zijn dit jaar geen inhaaltuindiensten in oktober. Totaal zijn
er dit seizoen 14 tuindiensten. Het zou moeten lukken om
vijf datums te vinden waarop je aanwezig kunt zijn.
Denk je op grond van medische of andere redenen vrijstel
ling te kunnen krijgen voor de tuindiensten, neem dan
contact op met het bestuur.
 
Groenwallen en takkenhopen
Tegenwoordig vind je bij een aantal groenwallen (die
vroeger houtwallen werden genoemd) ook takkenhopen.
We hopen dat hierdoor de groenwallen niet dichtgegooid
worden met dikke takken. Die kun je nu voortaan kwijt op
de takkenhopen. Wat een dikke tak is, lijkt voor veel tuinders
nog een punt van discussie, als je ziet wat er uiteindelijk op
de takkenhopen terecht komt. De takkenhopen worden
regelmatig tijdens de tuindiensten leeggehaald.
De houtwalbeheerders doen hun best afval dat niet op een
groenwal thuishoort te verwijderen: plastic. behandeld
tuinhout, tegels of stukken beton, gaas, enzovoort.
Om te voorkomen dat een groenwal niet te snel te vol wordt,
is het ook de bedoeling dat je je tuinafval op de wallen stort
en niet ervoor.
Bij het tweede parkeerterrein is extra nieuwe groenwal
aangelegd. De oude is te klein voor de vele tuinders die hier
hun afval storten. Je vindt de groenwal in het midden van
de bosrand. We zoeken nog een beheerder voor deze
groenwal als vervanging van je algemene tuindienst. Lijkt
je dit wat, neem contact met ons op.
 
De tuincommissie
tuin@vtv-waterland.nl
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Het reilen en zeilen van de
buffetcommissie
Het lijkt de redactie van de Water-Lander een goed idee om in de komende nummers de diverse commissies aan
de leden voor te stellen. Wie zijn zij en wat voeren ze eigenlijk uit? Als eerste: Kerry de Vos. Kerry heeft sinds acht
jaar een huisje op Water-Land, met man en drie kinderen. Zij is voorzitter van de buffetcommissie. Als u haar niet
kent, dan komt u echt te weinig op het terras. Kerry zou daar graag verandering in willen brengen.
 
Kerry: “De commissie draait goed, we zijn met drie mensen. Ginny is penningmeester en verantwoordelijk voor de finan
ciën, de administratie en alles wat daarbij komt, Monique regelt alles op de werkvloer. Zij is hier minimaal twee keer per
week voor de bestellingen en het opruimen . Daarnaast doet Monique de inkoop, ze zet alle spullen op hun plek en niet
onbelangrijk: ze regelt de planning van de buffetmedewerkers en helpt ook regelmatig mee. Ik ben de vliegende keep,
onderhoud de contacten met bestuur, andere commissies en tuinders en alle overige zaken die zo voorkomen. De
commissie hoeft niet groot te zijn, we hebben vaak en goed overleg. We zijn alle drie verschillend maar hebben echt
onze plek in de commissie gevonden.”
 
Klein bedrijf
Kerry vervolgt: “Onze buffetvrijwilligers doen het gewoon ontzettend goed, met enthousiasme en inzet. Daar ben ik erg
blij mee en vooral trots op. Het is een klein bedrijf in verenigingsverband. Vrijwillig is immers niet vrijblijvend. Er zijn vrijwil
ligers die 4x zo veel diensten draaien als ze zouden moeten doen voor de tuinplicht. In de loop van de tijd is er veel
veranderd, ook bij het buffet en ook de komende tijd met een nieuw kassasysteem zal de werkwijze anders worden. Ik
ben blij dat we met elkaar hier positief naar kijken en als het even tegenzit samen altijd de oplossingen vinden. Ik vind
het belangrijk om te zeggen dat onze vrijwilligers die de bar en de snack draaien het mogelijk maken dat we met elkaar
samen kunnen zijn, jong en ouder…. voor iedereen. Steeds vaker zie ik nieuwe gezichten voor mij op het terras en dat is
een mooie ontwikkeling.”
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 Hoe is de samenwerking?
Kerry: “Je hebt de inspanningsplicht om goed samen te werken met de andere commissies, met hun leden maar ook
met de tuinders. Dit wil ik ook uitdragen naar de commissieleden en onze vrijwilligers. Er zou vaker een voorzittersoverleg
moeten plaatsvinden wat mij betreft. Met Atie van de tuincommissie heb ik regelmatig en goed contact.”
Voorheen was de schoonmaak van het clubhuis een onderdeel van de tuindienst. Nu er een andere invulling aan ge
geven wordt, is het heel lastig hier vrijwilligers voor te krijgen ook omdat er gewoonweg veel te doen is aan tuinklussen
op het park.
Kerry: “De schoonmaak werd tussen de bedrijven door gedaan door ons, maar niet op regelmatige basis. Dit is overlegd
met de tuindienst en deze deelde de mening dat geen schoonmaak na de tuindienst geen optie is. De tuindienst, zeker
gezien de werkzaamheden, is een behoorlijk vervuilende factor voor het clubhuis.
Door de tuincommissie is besloten de koffie vanuit het tuindienst gebouw te verzorgen tot er een oplossing gevonden is.
 Daarmee werden wij behoorlijk ontlast van extra schoonmaakwerkzaamheden: dank daarvoor.
Inmiddels is de oplossing er! Zo zie je wat een goede samenwerking kan betekenen. Atie is een wervingscampagne
gestart en al snel hadden we een vast team die dit nu gaat verzorgen.
De technische commissie helpt ons waar nodig. We zijn nog steeds heel blij met de vuilophaaldienst en veel dank aan
onze technische man Theo die ons altijd met raad en daad bij staat.
Via de communicatiecommissie en met name Henny kunnen we de tuinders up to date houden over wat er te doen is.
Al met al prima geregeld!”
In de communicatie van de tuinders naar de commissie en andersom ligt nog een uitdaging evenals vanuit het bestuur
naar de commissie en tuinders en wellicht andersom. Kerry denkt dat als we daar genoeg aandacht aan besteden het
best goed komt… immers wat je aandacht geeft groeit.
 
Zijn er genoeg vrijwilligers?
“Het is lastig om meer vrijwilligers te krijgen, we hebben absoluut meer mensen nodig. Zeker voor de snack, we doen
regelmatig oproepen, maar helaas het enthousiasme voor deze klus lijkt niet groot.
Hoe leuk is het als de kinderen een ijsje kunnen halen. Hoe leuk is het als je hier met andere tuinders een koffieochtend
organiseert, maar dan moet ik wel iemand voor het buffet hebben. Dus hoe meer vrijwilligers hoe meer er mogelijk is.
Mensen kunnen mij altijd benaderen als ze iets willen. Er kan hier echt heel veel. We kunnen samen kijken hoe we het
kunnen invullen zodat de organisator blij is en wij binnen de mogelijkheden alles uit de kast halen om het tot een leuk
event te maken.
Tuinders en hun kinderen/kleinkinderen vinden het hier over het algemeen leuk en bovenal gezellig. Ze komen hier graag
en vaak en andere tuinders zien we niet of zelden.
Dat kan en mag, dat geldt ook voor veel andere dingen. Er zijn mensen die het leuk vinden een rotsmuur te bouwen. Ik
niet, maar ik vind het prima dat het gebeurt. Er zijn hier ca 350 huisjes. We hebben allemaal de hobby tuinieren en
daarnaast kiest iedereen zijn weg wat hem/haar past. Het park en zeker het clubhuis is van iedereen en groot genoeg
voor eenieder die er gebruik van wil maken.
Het reilen en zeilen van het buffet is nou eenmaal onze verantwoordelijkheid en daarom doen we alles samen en in
overleg. Niet meer… en niet minder.
Belangrijk is voor mij dat we respectvol met elkaar omgaan ook al liggen de ideeën soms mijlenver uit elkaar. Via de
bekende “padpraat” hoor je van alles waaronder dat mensen niet durven te komen, maar dat is eigenlijk gebaseerd op
niks. We hebben geen stamtafel, het terras is groot genoeg voor iedereen om alleen of met je vrienden en familie hier
te komen eten en drinken en een gezellige tijd te hebben. Ik zou graag willen dat mensen dit eerst ervaren en niet afgaan
op geruchten en oude meningen.
Alles wat nieuw is, is eng. Het is geen café, geen restaurant: maar het is een clubhuis en wel van ons allemaal. Er is een
cultuur ontstaan waar mensen in groepen tegenover elkaar staan. Maar ik doe daar niet aan mee, ik wil dat niet en
nodig dan graag ook iedereen uit om gewoon eens te komen kijken en het zelf te ervaren.”
 
Komt er weer een Froggyweek?
Kerry: “Zeker in week 31! Ik denk dat een Froggyweek heel belangrijk is. Niet alleen voor het recreatieve, maar zeker heeft
zo’n week ook een verbindend karakter. Als ik naar het afgelopen jaar kijk en zie hoeveel mensen er zijn geweest, en niet
alleen de mensen die we vaker zien maar veel andere mensen met hun kinderen, familieleden, kleinkinderen. Aan de
puzzeltocht deden ook veel mensen mee die ik normaal hier nooit zie. En omdat ik toen zo’n leuk contact met ze had,
zie en spreek ik ze nu wel. Het is ook goed voor de vereniging want je spreekt de mensen in een andere -vrijere- situatie.
De week zelf is een initiatief van twee tuinders, maar ook heel veel vrijwillige tuinders verlenen hun medewerking hieraan.
Het genereert een stukje omzet, niet onbelangrijk voor de clubkas.”
Er wordt weer van alles georganiseerd, waarvan twee dagen waterfestijn. Daar draagt het bestuur financieel een klein
beetje aan mee. Het zou goed zijn als er weer een recreatiecommissie is die de activiteiten organiseert.



 
Waarom promoot het bestuur zo’n week niet?
“Meerdere redenen maar belangrijk is de doelgroep. Nu we een jaar verder zijn weten we dat de activiteitenweek door
heel veel verschillende tuinders bezocht wordt. Men geeft aan dat het hoofddoel tuinieren is en dat vinden wij ook, er
moet echter ook plaats zijn voor een stukje recreatie in de vorm van georganiseerde activiteiten zoals die altijd al hebben
bestaan op Water-Land en waar ook een budget voor was. Voor dit jaar hebben we enorm geluk dat deze vrijwilligers
weer een week vol gezelligheid zorgen en voor jong en oud weer mooie activiteiten neerzetten.”
 
Recreatiecommissie
Het buffet is eigenlijk de bar en alles daarachter: de snack, de keuken, magazijn, toiletten. Voorheen was de zaal van
de recreatiecommissie.
Kerry: “Nu er geen recreatiecommissie meer is, is de zaal een soort “niemandsland” en omdat er een open verbinding
is met het buffet voelen wij ons daar wel verantwoordelijk voor.  Ik zou ervoor pleiten het één geheel te maken en de
verantwoordelijkheid daarvoor te bepalen. Wie regelt het licht, dat de ramen dicht gaan, de schoonmaak, dat de
deuren afgesloten worden. En omdat we een open bar hebben zal er toch een soort van toezicht moeten zijn wat het
betreden van het clubhuis betreft.”
 
Tot slot….
“Er is een prachtig terras, maar de meeste mensen die daarvoor gezorgd hebben komen hier niet genieten van al het
moois. Ik hoop echt dat de mensen inzien dat het hier niet eng is en het heel leuk kan zijn als je met ons allen of met je
eigen mensen hier kan komen zitten op een lekkere plek. Je hoeft echt van niemand last te hebben. Als dat wel zo is,
meld je dan bij mij.
Wees welkom en tot gauw!
 
Kerry de Vos en Ria Platvoet
buffet@vtv-waterland.nl



Al onze brandkranen staan langs het hoofdpad (het brede
rode pad op de plattegrond)
Het hoofdpad is ook zwaarder zodat een brandweerwagen
er (voorzichtig) overheen kan. Brandweermannen hebben
echter de neiging om direct over het terrein te crossen naar
de rookkolom om meteen met blussen te beginnen. Als het
terrein dan drassig is lopen ze halverwege muurvast.
Wij hebben duidelijk met de brandweer afgesproken dat
ze voortaan alleen over het hoofdpad zullen rijden. Voor
zowel de brandweer als de tuinders is het dus van het
grootste belang dat iedereen weet hoe een en ander op
Water-Land werkt.
Is de brandweerauto eenmaal bij de brandkraan dan
dienen vandaar de slangen uitgerold te worden naar de
brand. Dit kan inhouden dat er een slang van 150 meter
moet worden uitgerold. De brandweer verzekerde ons dat
er altijd voldoende slangen op de wagen aanwezig zijn.
 
Extra informatie
De hoofdwaterleiding naar Waterland heeft niet een echt
hoge capaciteit. De brandkranen zijn hier wel op aange
sloten.
Gaat de brandweer een brandkraan gebruiken dan zal de
druk op het park wegvallen.
Wil de brandweer meer water dan dient er een extra ver
bindingsafsluiter opengedraaid te worden naar het
(brandweer)leidingsysteem met hogere druk..
Deze afsluiter bevindt zich bij ons op Water-Land op het veld
tussen huisjes 171 en 175 en wordt gemarkeerd door een
stevige witte paal met opschrift.
De afsluiter is verzegeld en mag alleen door de brandweer
geopend worden. Dit houdt dus in dat als er voor op het
park een stevige brand is, iemand een brandweerman
moet begeleiden naar deze afsluiter!
 

Op 16 oktober 2021 is in de ALV de veiligheidscommissie
opgericht. Dat was eind seizoen 2021 en wij zijn daarom
pas dit seizoen actief geworden.
Natuurlijk hebben de diverse commissies hun veiligheid
prima op orde.Toch blijven er nog zaken op Water-Land
over die ook aandacht behoeven.
In dit artikel graag uw aandacht voor de brandpreventie
op ons mooie Water-Land.
 
Zoals iedereen inmiddels wel weet is er onlangs een
prachtig tuinhuisje tot op de grond toe afgebrand, waarbij
ook de buren forse schade hebben opgelopen door de
hitte van het vuur.
Het bestuur en de veiligheidscommissie van Water-Land
hebben daarom de brandweercommandant uitgenodigd
voor een evaluatie.
Die evaluatie heeft inmiddels plaatsgevonden en het be
sprokene delen wij graag met alle tuinders.
 
Brandmelding (maar geldt ook voor politie en ambulan
ce).
Je weet maar nooit wie je aan de telefoon krijgt in de
meldkamer. De een kent elke locatie in Almere en de ander
heeft wat minder kennis van alle locaties.
Meld dus dat er brand is op tuinpark VTV Water-Land aan
de Meentweg 2 te Almere.
Vraag daarna of de locatie bekend is.
Krijg je een twijfelend antwoord, leg dan uit dat wij NIET
bereikbaar zijn via Almere-Haven maar dat aangereden
moet worden via de Waterlandse Weg en de Meentweg.
Geef daarna instructies bij welk huisje ze moeten zijn en hoe
ze dat het beste kunnen bereiken.
En vergeet nooit: Elke seconde telt, dus - wat de calamiteit
ook is - direct 112 bellen.
De hulpdiensten zijn daar duidelijk in: Liever een keer voor
niks gereden dan een keer te laat.
 
Openen hek op tijden dat dit gesloten is
De brandweer heeft een tag waarmee ze het terrein op
kunnen.Ambulance en politie niet. (Dit gaan wij zeker nog
met deze partijen bespreken!)
Wij hebben als tuinders allemaal een tag om het hek te
openen. Bij calamiteiten is het van belang om snel met el
kaar af te spreken wie 112 belt en instructies geeft over de
plaats en ernst van de calamiteit, wie het het hek gaat
openen en de hulpdienst gaat begeleiden
 
Begeleiding op het terrein
Dit is een heikel punt. Ambulance en politie kunnen te voet
overal komen op het terrein, maar een brandweerauto
moet naar een brandkraan om daar water af te tappen om
te kunnen blussen.
Een brandweerauto heeft 2.000 liter water bij zich, dat ook
gemengd kan worden met schuim. Daar kun je een flinke
brand wel mee blussen. Maar is er meer water nodig dan
moet dat komen uit een brandkraan.

Brandpreventie op Water-Land
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Plattegrond
Er is een plattegrond in ontwikkeling waarop ook de paad
jes staan naar de binnentuinen en de brandkranen.
Deze plattegrond komt te hangen bij de drie toegangen
en zal ook op de website worden geplaatst.
Ter informatie: De brandkranen zijn bij de witte paaltjes met
rode kop. (Niet te verwarren met de witte paaltjes met
blauwe kop, want die zijn van het drinkwatersysteem).
Advies: Kijk eens bij u in de buurt waar uw dichtstbijzijnde
brandkraan geplaatst is.
Tip: Alle brandkranen staan in de buurt van het brede rode
pad (zie huidige plattegrond).
 
Rookmelder
Sinds 1 juli  van dit jaar dient elke woning voorzien te zijn
van een rookmelder (wettelijk verplicht). Ook onze tuinhuis
jes vallen onder deze verplichting.
De brandweercommandant had nog de volgende tips:
- Plaats ook een CO-melder in de woning indien er een
gasverwarming, een gasgeiser of een houtkachel gebruikt
wordt (niet verplicht, maar kan wel levensreddend zijn).
- Plaats ook een rookmelder in het schuurtje als daar de
accu's staan opgesteld (Niet verplicht maar de meeste
branden schijnen in schuurtjes met accu's te ontstaan).
- Zorg ook voor een blusdeken voor het doven van “vlam in
de pan”.
- De meesten van ons hebben de gasflessen in een gaskist
staan. Let op: Deze kist mag dus niet op slot zijn (wettelijk
verboden).
 

Advies
Brandweer Flevoland adviseert alle tuinders om zich op de
hoogte te stellen van de brandpreventie in hun omgeving.
- Mocht u als eerste een brand opmerken en melden aan
112, wat gaat u dan zeggen?
- Waar staan de brandkranen in uw buurt.?
- Hoe moet de brandweerwagen rijden om daar te komen.?
- Kent u de weg goed genoeg om, in een voorkomend
geval, de brandweerwagen te begeleiden?
- Controleer uw rookmelder(s) en CO-melder.
En: Doe dit niet alleen voor uzelf maar ook voor uw
medetuinders!
 
Vervolg
Wij hebben voorgesteld om nog deze (na)zomer een de
monstratie te geven bij ons op Waterland. Dit is toegezegd
door Brandweer Flevoland. Wordt vervolgd dus.
Houd het veilig en met vriendelijke groet,

Bestuur en veiligheidscommissie VTV Water-Land
Ron Brands
 
 



De Bijenstal
Dit keer wil ik vertellen wat ik kan doen voor de hommels.
Dat is ook een bijensoort, zelfs een beschermde, op het
park zien we ze vaak vliegen. Er zijn bijna dertig hom
melsoorten, hier zijn het vooral de boomhommel, steen
hommel en de aardhommel.
 
Hommels zijn uitstekende bestuivers en kunnen met hun
langere tong bij andere bloemen dan een honingbij, nog
nectar wegzuigen en zo de bestuiving doen. Hommels leven
alleen in de zomer als volkje met een koningin, 50 – 100
werksters en een paar mannetjes. Alleen de koningin
overwintert. In het vroege voorjaar komt ze al te voorschijn
op zoek naar een plek om een nest te maken. Dat kan in
de grond zijn, in een vogelhuisje of onder een houtstapel.
Daar maakt ze kuipjes van was waarin ze nectar en stuifmeel
opslaat. In andere kuipjes legt ze eitjes waaruit werksters
ontstaan. De hommelwerksters hebben een angel die ze
net als honingbijen gebruiken om zich te verdedigen. Het
volkje sterft uit nadat in de zomer nieuwe koninginnen zijn
uitgevlogen naar een overwinteringsplek. Soms zit een nest
op een plek waar men last heeft van de aanvliegroute.
Hommels zijn nogal verdedigend als het om hun nest gaat
en de verdedigers proberen indringers met druk in de
rondte gevlieg te verjagen en zouden zelfs kunnen steken
als men (per ongeluk) het nest beschadigt. Gelukkig word
ik vaak gevraagd of ik kan helpen en kan ik de hommels
verplaatsen. Bij een nest in een vogelhuisje  kijk ik eerst in
welke richting de opening hangt, belangrijk omdat ik het
ook weer zo moet gaan ophangen op de nieuwe plek. Dan
in de avondschemering plak ik de opening dicht en neem
het mee, zet het koel weg, de volgende avond hang ik het
op de nieuwe plek en maak de vliegopening open. De
volgende dag gaan de hommels dan voorzichtig zich
oriënteren waar zij zich bevinden. Je ziet ze dan echt
rondjes vliegen, naar het nest terug gaan en daar vertellen
ze, denk ik dat het allemaal wel meevalt en dan verder
vliegen ze verder weg. 

Een nest in de grond is een stuk lastiger. Die heeft meerde
re ingangen; vaak is het nest moeilijk te bereiken. Maar ook
dat kan toch heel goed verplaatst worden. Zo heb ik een
nest wat een lekker plekje had onder kunstgras kunnen
meenemen in een schaal en deze in een andere bloempot
voor beschutting een plek gegeven in onze prachtige in
sectenmuur. De hommels zijn daar te bewonderen, verstoor
ze niet.
 
Bert Burgers, tuin-imker
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The day after
Na het kiezen door de meerderheid van de op de laatste ALV aanwezige leden van Bertus Kempes als nieuwe voorzitter
heb ik de tijd genomen om over de recente gebeurtenissen na te denken. Jullie zullen begrijpen dat ze mij niet onaan
geroerd hebben gelaten. Je vraagt je toch onmiddellijk af wat er nu eigenlijk is gebeurd. Zo roept de late aanmelding
van Bertus (die overigens volkomen reglementair was) vraagtekens bij mij op over het proces. Het bestuur had immers
geen enkele kans om de leden tijdig in te lichten. Keurt de meerderheid van degenen die op de ALV waren het beleid
van het bestuur van de afgelopen 6 jaar af? Ben ik een slechte voorzitter geweest? Ben ik afgeserveerd? Op de aantijging
van een enkeling na, heb ik toch nooit dergelijk ernstige signalen gekregen.
 
Uiteindelijk heb ik deze kwestie in het juiste perspectief kunnen zetten. Het vorige bestuur heeft onder mijn voorzitterschap
onder meer geprobeerd de communicatie en samenwerking met de commissies op vele punten te verbeteren. Uitein
delijk moet ik dan ook constateren dat we op de door Bertus genoemde onderwerpen weliswaar behoorlijke stappen
hebben gemaakt, maar bij bepaalde leden zeker geen aansluiting hebben kunnen vinden. Het betrof altijd onderwerpen
waar grote veranderingen vereist waren. In processen, in werkwijze en zelfs in gedrag. 100% succes was misschien te
ambitieus.
 
Verbinding
Achteraf kan ik concluderen dat er klaarblijkelijk behoefte is aan een betere communicatie met en door sommige van
onze leden en commissies. Hier heb ik een steek laten vallen en steek ik de hand in eigen boezem. Ik zie het dan ook als
een van de belangrijkste verantwoordelijkheden van onze nieuwe voorzitter om precies daar voor de zo noodzakelijke
verbinding te zorgen. De nieuwe voorzitter zou als geen ander de aansluiting kunnen vinden waar ik zoveel moeite mee
had, en kan hier bruggen slechten die tijdens mijn voorzitterschap bijna onmogelijke hindernissen bleken.
Hierom denk ik dat de meerderheid juist gesproken heeft en dat wij met de nieuwe voorzitter het beleid dat ruim zes jaar
geleden is ingezet, met hem beter kunnen uitvoeren als hij inderdaad de verbinding met iedereen kan maken. Dat hij
het natuurlijk tuinieren op een betere manier kan uitleggen aan hen die daar nog moeite mee hebben, dat hij ervoor
kan zorgen dat de kantine niet alleen voor iedereen is, maar daadwerkelijk door meer leden bezocht gaat worden. Dat
hij sommige leden van de vorige tuincommissie kan enthousiasmeren de hark weer op te pakken en dat hij de samen
werking beter kan laten verlopen. Dat we met z’n allen beseffen waarom we hier ook weer mogen zitten en hoe speciaal
dat eigenlijk is.
 
Daarom wil ik de nieuwe voorzitter niet alleen feliciteren, maar ook succes wensen met het halen van deze belangrijke
doelstellingen. Want alleen als alle neuzen dezelfde kant opstaan, staan wij sterk en kunnen we erop rekenen dat we
nog heel lang kunnen genieten van het tuinieren én ontspannen op VTV Water-Land. Want daar doen we het nog steeds
voor, nietwaar? Ik hoop dat hij het voorzitterschap in voorspoed voort kan zetten en ik wil alle tuinders danken voor hun
vertrouwen tijdens mijn twee termijnen als voorzitter. Ik heb het altijd als een voorrecht ervaren en het met veel liefde
gedaan.
 
Met vriendelijke groet,

Ernst Neve
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Open Tuinen Dag
Dit jaar hebben we een heel geslaagde Open Tuinen Dag
gehad met 70 bezoekers. Samen met mijn moeder, één van
de eerste tuinders van het complex, hebben we gepro
beerd alle tuinen te bezoeken. Dat is niet gelukt omdat we
genoten hebben van al het moois wat er te zien was. Niet
alleen de tuinen maar ook de Kijkdozen die dit jaar voor het
eerst op ons complex te bewonderen waren. Wat een
prachtige en heel verschillende zijn er gemaakt. Na afloop
zijn ze bijna allemaal meegenomen naar het clubgebouw
en heeft een ieder verteld wat het idee achter zijn/haar
kijkdoos was. Dit was een zeer gezellig samenzijn onder het
genot van een drankje. De kijkdozen zijn nu nog te bewon
deren in het clubgebouw.
 
Gerda Burgers



Berenklauw bestrijding





april 08.00 - 18.00 uur

mei t/m augustus 06.00 - 23.00 uur

september  08.00 - 18.00 uur

Accu gereedschap
Aangedreven door een accu is het hele jaar toe
gestaan, mits er geen (geluids)overlast wordt ver
oorzaakt. Dit ter beoordeling van het bestuur. Het
bestuur kan in bijzondere gevallen ontheffing verle
nen. Aan de ontheffing kunnen voorwaarden wor
den verbonden.

Aggregaat
Het gebruik van een aggregaat is op bepaalde tij
den toegestaan als stroomleverancier voor elek
trisch aangedreven (tuin)gereedschap. In april en
september op maandag, woensdag en zaterdag
van 9.00 tot 14.00 uur.

Grasmaaier
Het gebruik van een mechanische of door accu
aangedreven grasmaaier is in de periode 1 april
tot 1 oktober toegestaan op maandag, woensdag
en zaterdag van 9:00 uur tot 14:00 uur. Het is tevens
toegestaan op woensdag tussen 18:00 uur en
20:00 uur.

Toegangshekken
Grote toegangshek geopend:

Op andere tijden heb je de tag nodig om het hek
te openen.
 
In de maand oktober toegang met de tag.
Van november t/m februari is de tuin alleen met de
tag toegankelijk tussen 09.00 en 18.00 uur.
In maart met tag tussen 07.00 en 22.00 uur.
 
De zijhekken zijn geopend van 1 april t/m 30
september.

Bij storing of noodgevallen kun je bellen met 06
33736384.
Het vergeten van je tag is geen noodgeval!

Bestuur  bestuur@vtv-waterland.nl

Secretariaat  secretariaat@vtv-waterland.nl

Financiën  penningmeester@vtv-waterland.nl

Verkoop   verkooptuinen@vtv-waterland.nl

ook voor gevonden
voorwerpen

 

Zaterdag:  11.00 - 13.00 uur

Zondag:    11.00 - 12.00 uur

Zomervakantie 6
weken 

19.00 - 20.00 uur woensdag 

Afvoer huisvuil idem als openingstijden
winkel

Buffet  buffet@vtv-waterland.nl

Communicatie communicatie@vtv-waterland.nl

EHBO   EHBO@vtv-waterland.nl

Inkoop  inkoop@vtv-waterland.nl

Recreatie  recreatie@vtv-waterland.nl

Technisch  technisch@vtv-waterland.nl

Tuin  tuin@vtv-waterland.nl

Bijen zaken  tuin.imker.almere@gmail.com

Schapen
zaken

 hvanriessen@gmail.com

Voorzitter
Bertus Kemkes

Penningmeester en verzekeringszaken
Robin van Noppen
Postbus 22044
1302 CA Almere
NL57 RABO 0174 1931 81 t.n.v. VTV Water-Land
te Almere

Secretariaat 
Bert van der Weijde
Postbus 22044
1302 CA Almere
Adreswijzigingen en dergelijke altijd schriftelijk
aan de secretaris melden
 
Bestuurszitting
1e  en 3e zaterdag van de maand in de bivak
april t/m september, 11.00 - 12.00 uur

Contact

 
EHBO 06-83904491
AED    bij de Bivak, aanwezig van 1 april - 1 oktober
 
Openingstijden Winkel vanaf 1e zaterdag in april

Commissies

Adres vtv Water-Land
Meentweg 2
1358 BP Almere 
 
Website: vtv-waterland.nl

INDIEN ONBESTELBAAR: VTV WATER-LAND, POSTBUS 22044

1302 CA ALMERE

www.editoo.nl


