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Deze tuin is  
een kadootje

We hadden geen idee 
waar we aan begonnen

Water komt  
niet zomaar  
uit de kraan

Er zullen  
verschillende  

gebieden worden 
opengesteld voor het 

liefhebberen met 
hark en schoffel.

Delftse Post november 1973

Groentes uit eigen tuin, 
daar blijf je fit van!



Beste tuinders, 

Van harte gefeliciteerd met het 100-jarig bestaan van uw tuinvereniging Levenslust.  

Een mijlpaal die een feestje meer dan waard is! Honderd jaar geleden is het idee van de 

tuinvereniging ontstaan, aan de stamtafel in Café De Nieuwe Prins. Levenslust begon  

toen met 33 leden, nu telt Levenslust 539 tuinen, verdeeld over vier complexen. 

Al die mensen/tuinders die door de jaren heen met plezier tuinieren, een praatje met  

elkaar maken, activiteiten met elkaar ondernemen, geven dit aan hun kinderen door.  

Hier ontkiemen niet alleen de mooiste bloemen of de lekkerste groenten of fruit, hier 

komt… levenslust tot bloei! Want volkstuinen zorgen ervoor dat je je prettiger en gezonder 

voelt. Ze dragen bij aan het terugdringen van de eenzaamheid en aan versterking van de 

sociale cohesie tussen de leden onderling en tussen de vereniging en de omwonenden. 

En dat is nog maar één verhaal over volkstuinen. Er schiet mij nu nóg een verhaal te binnen 

over volkstuinen. Ze fungeren namelijk ook als een natuurlijke airco bij hitte en als een  

natuurlijke waterbuffer bij hevige regenbuien. Ook de biodiversiteit op de tuinen draagt bij 

aan het verbeteren van de kwaliteit van de flora en fauna in Delft (en omgeving). Hier wordt 

op een milieu- en natuurvriendelijke manier gewerkt in de tuinen en daarmee aan een 

duurzame samenleving. Zo dragen volkstuinen bij aan een prettiger en gezonder leefklimaat 

voor de stad. Ook dat maakt volkstuinen van belang voor onze samenleving. Voor Delft.

Zijn er nog meer verhalen te vertellen over volkstuinen, over honderd jaar Levenslust?  

Uw prachtige jubileummagazine geeft daar een volmondig ja op als antwoord. Want het  

staat bol van verhalen van volkstuinders vol… levenslust!

Eerder was ik, toen nog als burgemeester van Schipluiden, te gast bij Levenslust en toen  

al viel mij op hoe enthousiast en trots u bent op uw vereniging, en terecht! Het is mij  

daarom een eer en een genoegen om met deze overdenking een bijdrage te mogen leveren 

aan dit jubileummagazine. Veel plezier met de feestelijkheden! Ik kom graag nog een  

keer terug in de zomer als de tuinen schitteren, vol bloemen, groenten en fruit. En vol  

levenslust natuurlijk.

Marja van Bijsterveldt

Burgemeester van Delft
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‘ Tuinieren geeft  
de hand werk  

en de geest rust ’

Van harte gefeliciteerd allemaal met het 100-jarig 

bestaan van onze volkstuinvereniging.  

Een trotse voorzitter die u mag toespreken in  

het voorwoord van dit prachtige magazine, dat 

speciaal voor dit jubileum is gemaakt. Dit keer 

geen geschiedkundige beschrijving, maar een  

inkijkje in onze vereniging voor wel een heel  

bijzonder jubileum, 100 jaar!

De verhalen en de foto’s in dit magazine, die 

trouwens allemaal, behalve die bij het artikel  

over natuurlijke bescherming van gewassen, op 

onze eigen tuinen zijn gemaakt, laten het  

enthousiasme voor de vereniging en het tuinieren 

zien. Jong en oud genieten van het groen en de 

rust. Dat willen we graag met deze uitgave over-

brengen aan de buitenwereld, want niet iedereen 

is altijd doordrongen van het maatschappelijk 

belang van de volkstuinvereniging. Recent  

onderzoek heeft aangetoond dat het werken in 

een tuin de mens gelukkiger en gezonder maakt.  

Het bewerken van de grond levert veel op, buiten 

de opbrengst van groente en fruit levert het, 

zonder overdrijven, levensgeluk! Jonge gezinnen 

geven hun kinderen iets van de natuur mee en het 

meer buiten zijn. Ouderen vinden hun rust hier en 

een praatje met de leden. Voor mij als voorzitter 

is mijn tuin een niet aflatende bron van inspiratie. 

De lijfspreuk van de vereniging ‘Tuinieren geeft 

de hand werk en de geest rust’ is daarom niet uit 

de lucht gegrepen, maar heeft echt betekenis.

Het magazine laat het plezier zien dat de tuinders 

beleven aan hun volkstuin en geeft een door- 

kijkje met mooie verhalen van tuinders die elk  

op hun eigen manier tuinieren. Met zekerheid  

kan ik zeggen dat er geen tuin hetzelfde is op  

de vier complexen die onze vereniging rijk is.  

De diversiteit begint al bij de complexen, elk  

complexbestuur geeft zijn eigen persoonlijke  

invulling aan het complex en dit draagt ook  

bij aan de wijze waarop de tuincomplexen  

zijn ingericht. De diversiteit wordt ook steeds  

merkbaarder in etnische achtergronden van  

de tuinders, ook hierdoor zijn er andere manieren 

van tuinieren zichtbaar. 

Ongetwijfeld worden er onderwerpen beschreven 

die op het eigen complex ook voorkomen.  

Ik hoop dat dit dan dé gelegenheid geeft om hier 

de verbinding met tuinverwanten aan te gaan. 

Wordt nieuwsgierig en ga eens een kijkje nemen 

op de andere complexen bij bijvoorbeeld de  

‘huisdieren’ op de Delftse Hout; doe ideeën op 

voor anders tuinieren bij onze multiculturele  

medetuinders en drink een kopje koffie op het 

terras aan de vijver op Vijvertuinen.

In dit voorwoord wil ik dank uitspreken voor  

het vele werk dat verricht is door de jubileum-

commissie en als onderdeel daarvan de redactie-

commissie van dit magazine. De geestdrift,  

energie en creativiteit hebben deze productie  

gemaakt tot wat het is, een kleurrijke bloem- 

lezing van tuinieren in verenigingsverband.

Ook wil ik dank uitspreken voor de samen- 

werking met de gemeente om de huurovereen- 

komst te continueren. Als voorzitter ben ik 

blij dat de gemeente Delft belang hecht aan de 

functie van de volkstuinvereniging binnen haar 

gemeentegrenzen. 

Tevens wil ik dank uitspreken voor de innige  

samenwerking met onze koepelorganisatie de 

AVVN die zeker in de contractonderhandelingen 

met de gemeente Delft veel van hun kennis en 

advies heeft ingebracht.

Ik wens u veel leesplezier in dit mooie magazine 

van de jarige vereniging ATV Levenslust en  

hoop u te ontmoeten op het jubileumfeest van  

onze vereniging op zowel 23 juni op het eigen 

complex als op 14 september op de feestmiddag 

bij Onder Ons. 

Harm Windmeijer

Voorzitter ATV Levenslust

Beste leden,
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Harm Windmeijer - voorzitter
Ik ben sinds 2009 tuinder bij Levenslust. Ik heb  

een tuin op de Delftse Hout en zie mijn tuin als  

inspiratiebron. Sinds 2010 ben ik lid van het hoofd- 

bestuur en sinds 2015 in de rol van voorzitter.

Lida Koot-Lakeman - secretaris
Tijdens onze drukke horecawerkzaamheden  

kwamen wij in het bezit van een tuin op  

tuincomplex de Delftse Hout en later op de  

Vijvertuinen, waar mijn man na het afbranden 

van ons tuinhuis een splinternieuw huis heeft 

gezet. Al snel werd ik gevraagd om het bestuur 

van de Vijvertuinen te versterken, wat ik twee 

jaar heb gedaan. Daarna kwam hetzelfde verzoek 

vanuit het hoofdbestuur in 2001, waarin ik toen  

secretaris werd. Het tuinieren op ons mooie  

complex geeft mij, naast  

het werk als secretaris  

veel LEVENSLUST!

Joris Heijne - penningmeester
Mijn interesse ligt bij alles wat groeit en bloeit.  

Mijn drie dochters passen net nog in en op de bakfiets 

en hebben verschillende interesses in de tuin,  

afhankelijk van de leeftijd. Het begint met water, zand 

en vondsten en dat ontwikkelt zich geleidelijk naar 

het ook zaaien, planten en oogsten van bloemen en 

groenten. Zelf experimenteer ik graag (of speel ik nog 

steeds?) en heb allerlei projecten in de tuin. Het regu-

liere onderhoud wil er dan wel eens bij in schieten.

Sinds ik in juli 2006 een tuin heb, heb ik ver- 

schillende taken binnen de vereniging vervuld.  

Ik ben in een poule de kantine gaan schoonmaken, 

help nog steeds met het bezorgen van de Levens- 

lustigheden en incidenteel met het versnipperen  

en de klusdagen op de Delftse Hout. 

Eind 2017 was er de wens om te gaan factureren  

per e-mail. Toen heb ik met Frank Rombaut bij 

alle leden e-mailadressen opgevraagd en gegevens 

gecontroleerd. Vanuit dat succesvolle project heb ik 

van de leden het vertrouwen gekregen om als pen-

ningmeester van de vereniging op te mogen treden. 

Een uitdagende, maar ook bevredigende taak in 

prettige samenwerking met een 

leuke groep bestuursleden.

Maak kennis met... 

Het hoofdbestuur

A

E

B
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Ter gelegenheid van eerdere jubilea zijn diverse 
boekjes samengesteld waarbij zeker ter gelegen- 
heid van het 75-jarig bestaan het ontstaan en 
voortgang van ‘De Vereeniging van Huurders van 
Volkstuinen Levenslust’ uitgebreid is beschreven. 
In deze jubileumuitgave gaan we hier dan ook 
niet verder op in, maar halen we herinneringen 
op aan een aantal leuke nieuwsitems uit de afge-
lopen tijd uit het archief van onze vereniging.

Om achter leuke nieuwsfeiten te komen zijn we - 

Narciso Pinna en Steffie Chaudron - getogen  

naar het gemeentearchief en hebben daar vele jaar-

gangen doorgespit. Ook zijn we in de ‘catacomben’ 

van het clubhuis Vijvertuinen gedoken om het eigen 

archief na te pluizen.

Een stukje Voor het lezen van de chronologische  geschiedenis kijk op de website:  
atv-levenslust.nl/vereniging/historie/

Levenslustwijzer
In het verleden ontvingen nieuwe leden naast de forme-

le stukken zoals Statuten, Huishoudelijk Reglement en de 

Bouwschriften ook een introductieboekje. In dit boekje werd 

aangegeven ‘Hoe wordt een lid bij Levenslust wijzer’.  

Een boekje vol met leuke en nuttige tips zoals de aanwezig- 

heid van telefoontoestellen op de complexen. De leden van 

de vereniging konden hier gebruik van maken bij dringende 

noodzaak. Tegen de vrouw (of man - zeer modern!) zeggen 

dat de aardappelen opgezet konden worden omdat men 

naar huis kwam, werd niet als noodzaak gezien. 

Stukje Nostalgie 
Op 8 november 1969 vierde de Vereniging haar gouden jubileum en iedereen  

werd uitgenodigd om dit samen met het bestuur te vieren tussen drie en vijf uur in 

het restaurant van de zojuist in gebruik genomen nieuwe Sporthal in Delft-Zuid, 

gelegen aan de Martinus Nijhofflaan. Kun je toch zien hoe hard de tijd gaat.  

Inmiddels is deze sporthal al weer afgebroken en staat er een gloednieuw gebouw. 
Mooi

tijdsbeeld
1959

geschiedenisNieuw idee
Artikel uit de Delftsche 

Courant van 16 novem-

ber 1988 over het bouwen 

van een woonwijk op het 

tuincomplex van de Delftse 

Hout en de naastgelegen 

tennisbanen. Gelukkig is 

dit snode plan tot op heden 

niet uitgevoerd. 

1978
Delftse  

Post
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Reacties met de hand geschreven!
Kijk! Toen gebeurde dat nog. Specifiek om mannelijke 

krachten vragen en dan ook nog op rijpere leeftijd.  

Nu moet je achttien jaar zijn met twintig jaar ervaring en 

vooral gender neutraal. Je kunt je ook afvragen - konden  

mannen dat toen? Zie ze nu niet echt meer in de functie 

van steno-typist. Reacties op de advertentie graag uit- 

voerig en met de hand geschreven! Dat zijn nu de eerste 

die opzij worden gelegd op de stapel sollicitanten die 

juist niet in aanmerking komen. Tegenwoordig graag  

solliciteren per email of internet en je cv op een A4tje. 

Liefhebberen met hark en schoffel
De volkstuinders zouden veel aandacht krijgen in het  

op openluchtrecreatie afgestemde beleid. Er zullen  

verschillende gebieden worden opengesteld voor het  

liefhebberen met hark en schoffel. Tevens wilde de ge- 

meente de gedane belofte gestand doen dat overnachten 

op de volkstuintjes onder bepaalde omstandigheden wordt 

toegestaan. Van essentieel belang is dan bijvoorbeeld 

wel het aanbrengen van sanitaire voorzieningen om te 

voorkomen dat die ‘tweede huisjes’ het oppervlaktewater 

niet te veel vervuilen. Verscheidene raadsleden hadden 

aangetoond hoeveel betekenis een volkstuin heeft voor  

in het bijzonder de laagstbetaalde gezinnen die zich  

geen dure vakantiereizen kunnen permitteren.  

Deze laatste zin kunnen we ook zomaar in een  

krant of tijdschrift in 2019 tegenkomen.

Delftse  
Post
1973

120 fruitbakjes en  
250 boeketten bloemen
In de archieven vonden we een leuk kranten-

bericht uit 1959 over de Nationale Volkstuin-

ders Bloemen- en Fruitdag. Levenslust deelde 

op deze dag - zaterdag 12 september - zelf 

gekweekte bloemen en fruit uit aan de zieken, 

gebrekkigen en bejaarden van de stad.  

De dames van de bloemschikcursus hadden  

120 fruitbakjes en 250 boeketten bloemen  

gemaakt en dit sprookje werd in gratis be-

schikbare vrachtwagens langs de diverse  

rusthuizen, hofjes, de van der Woudestichting 

en het Jorisgasthuis gebracht. Ook Delfts  

oudste bewoner, die op korte termijn zijn  

108ste verjaardag hoopte te vieren, werd niet 

vergeten! De bewoners van de rusthuizen  

waren zo enthousiast dat de bestuursleden  

van Levenslust werden ontvangen met een  

hartelijk applaus.

Het  
Binnenhof

1953
Het  

Binnenhof
1953

De krant ‘Toekomst  

Katholiek dagblad voor  

Delft en Omstreken’ van 

vrijdag 3 juli 1953.

Mooi
tijdsbeeld

1953



Bijzondere tuinders 

Hans Meijer, die een tuin heeft op het complex 

de Delftse Hout, wandelde langs de Geul in Zuid 

Limburg en zag ijsvogels in een lemen wand  

nestelen. Zijn vrouw is een echte vogelaar dus 

toen hij plannen maakte iets dergelijks in de 

buurt van zijn tuin te realiseren, was het niet 

moeilijk haar voor zijn plan te winnen. 

Je hoort ze voordat je ze ziet
Hans benaderde Jeroen Verbaan van de Natuur-

wacht. Samen met een groep enthousiaste  

jongeren van de Natuurwacht en hovenier  

Louis van der Meijden gingen ze aan de slag.  

Ze werkten hard en werden met worstenbrood- 

jes en andere lekkere happen goed verzorgd.  

“De liefde op deze leeftijd gaat door de maag.”

Omdat leem in dit gebied niet voorhanden is,  

is de wand aan de overkant van de sloot opge-

trokken in klei. Om de ijsvogels te verleiden er 

een nest in te maken, zijn er gaten in geboord  

van 60 cm diep en een doorsnede van 6 cm.

Vanuit Hans zijn tuin heb je er zicht op. Ze zijn  

al gesignaleerd, je hoort ze voordat je ze ziet  

en zijn heel herkenbaar aan hun blauwe kleur.  

De ijsvogelwand is een bijzonder initiatief,  

dat een verrijking betekent voor de natuur  

in onze omgeving, dankzij de inzet van deze  

enthousiaste mensen.

Naast het reguliere werk op de tuin verrichten de tuinders in deze rubriek ook iets totaal anders.  

Allemaal doen ze ‘dit anders’ op of in de nabijheid van de eigen tuin. Nieuwsgierig geworden?  

Door het magazine heen staan vier verhalen van deze bijzondere tuinders op onze complexen.

1

Hans Meijer en Jeroen Verbaan 

IJsvogels spotten
DH

1312

Houden van vee op de tuinen
Weet u hoe het komt dat we geen varkens,  

konijnen of kippen mogen houden op onze  

tuintjes? Wij hebben het antwoord in de  

archieven gevonden. Op een volkstuin gelegen 

aan de Schieweg had een tuinder in de jaren  

zestig twee schuren neergezet waarin hij wel  

acht varkens hield. Iedere dag moesten deze 

varkens verzorgd worden. De tuinder haalde dan 

twee maal lopend uit de sloot, op 100 meter ge-

legen van zijn tuin, water met alle gevolgen van 

dien voor het toch al slechte toegangspad. 

Voer aangevoerd met vrachtwagentje
Op een tuincomplex gelegen ten oosten van de 

toenmalige Rijksweg 13 waren ook een aantal 

volkstuinders met varkens. Elke dag moest er voer 

worden aangevoerd of hout voor het stoken van de 

ketels. Dat dit zelfs soms gebeurde met een klein 

vrachtwagentje deed de spreekwoordelijke emmer 

overlopen. Door de directeur van openbare werken 

werd dan ook op 4 november 1960 dringend ver-

zocht aan de heren burgemeester en wethouders 

der gemeente om een bepaling in het huurcontract 

op te nemen waarbij het houden van varkens  

verboden is mét een overgangsregel van een  

half jaar om de varkenseigenaren niet ineens te 

duperen. Nog geen drie maanden later, te weten 

op 28 februari 1961, werd het verzoek aan de heren 

burgemeester en wethouders der gemeente  

uitgebreid met ‘het houden van vee in het  

algemeen’ omdat bleek dat op diverse tuinen aan 

de Rijksweg 13 de complete tuin in beslag werd 

genomen door konijnen en kippen. Ook hier gold 

dat deze dieren elke dag gevoerd moesten worden 

en er veel hout nodig was om te stoken.

Uiteraard valt 

er met deze 

kruiswoord-

puzzel geen 

prijs meer te 

winnen! 

Delftse  
Post
1959
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37.500 M2

CIRCA

50 TUINDERS

1
INGANG

OUDSTE TUINDER
LEEN VAN DOORN

JONGSTE TUINDER
GERBEN MEIJER

NATIONALITEITEN
NL

LANGST EEN TUIN
COR EN RIA GORDIJN

LAATST TUIN GEKOCHT
CARLA EN ROEL  

VAN DEN BRUELE

2 19 12 43

SPECIALE  
GEWASSEN OF BOMEN 
Een trompetboom  

en een roze waterlelie  

in de vijver.

23
JAAR

BESTAAT

50 TUINEN

RARITEITEN 
Er zijn veel  

woelmuizen.

BIJZONDERHEDEN 
 COMPLEX 

Het complex is mooi  

rondom een prachtige  

vijver en verenigings- 

gebouw gebouwd.

ACTIVITEITEN 
 Ledenvergadering,  

Lentedag, Midzomer-

nacht, BBQ, Brocante, 

Winterevent.

VT

1514

Steven van Paassen - voorzitter
Als oud-tuinderszoon heb ik altijd grote interesse 

in groenten. Toen mijn drie kinderen voldoende 

zelfstandig waren, kreeg ik de tijd om een moes-

tuin te beginnen. Mijn vrouw Marion ging zich 

oriënteren op een tuinuitgifte-avond en kwam 

met een mooie moestuin thuis: Vijvertuinen 41. 

Het is een lap grond van 225m2 met een kasje 

en huisje. Ik probeer de moestuin al zes jaar tot 

hoge productie te brengen; met wisselend succes, 

mede dankzij de woelmuizen. 

Ik ben vrij snel toegetreden tot het bestuur.  

Eerst bestuurslid groen, toen secretaris en sinds 

begin 2018 voorzitter. Ik ervaar de Vijvertuinen 

als een kleine gemeenschap van zeer diverse 

leden; van echte groentetelers tot echte zon- 

aanbidders. Allen genieten op hun eigen wijze 

van hun eigen plekje. 

Gerben Meijer - penningmeester
Op het complex houd ik mij nu nog bezig met de 

techniek, als rechterhand van Cock van Meurs  

en zal binnenkort het penningmeesterschap 

overnemen van Edith, die helaas met haar  

bestuurstaken stopt. Ik ben vader van drie lieve 

meiden. Samen met mijn lief Blanche hebben we 

sinds 2016 een tuin op de Vijvertuinen en hebben 

we veel fruitbomen en -struiken aangeplant, 

naast de vijgen-, druiven- en perzikenboom die 

al aanwezig waren bij wijlen Leo Meloni. 

Sietske Sibie – secretaris
Als secretaris beantwoord ik mailtjes  

van leden, stel ik de agenda op voor  

het overleg en maak ik de notulen.

Sinds één jaar heb ik een tuin.  

Ik verbouw groente in de volle 

grond en in de kas. In de tuin  

kom ik heerlijk tot rust na een  

drukke dag met werk en gezin. 

Lieneke Wardenaar – algemene zaken 
Mijn man en ik hebben sinds mei 2017 een tuin. 

Al vrij snel ben ik bestuurslid geworden en daar-

naast zit ik in de redactie van Levenslustigheden; 

ik verzorg de opmaak van het blad. Tot het einde 

van 2018 werkte ik bij de TU Delft. Onlangs ben ik 

met vervroegd pensioen gegaan. 

We zijn nog druk bezig met onze tuin. Er moest 

veel geruimd worden en we hebben een nieuwe 

blokhut geplaatst. Ongeveer de helft van deze 

tuin wordt siertuin en de andere helft wordt van-

af komend voorjaar moestuin. 

Wij tuinieren al sinds 1990: eerst bij De Vrije 

Tuinder, vlakbij station Zuid in Delft.

Daarna hadden we - vanaf 2000 - een tuin op 

eigen grond bij de Schoffel in Rijswijk. Helaas 

moesten wij daar vertrekken omdat de gemeente 

Rijswijk een deel van het complex nodig heeft 

voor woningbouw. Ik heb een jaar of zes in het 

bestuur van de Schoffel gezeten. Daarna ben  

ik nog een aantal jaren lid geweest van een  

commissie die met het bestuur meedacht en  

advies gaf inzake de overdracht van de grond  

aan de gemeente. Ik hoop van ganser harte dat  

ik deze ervaring niet in praktijk hoef te brengen!

Maak kennis met... 

Het bestuur van  
de Vijvertuinen
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EE. Edith van Breukelen - voormalig penningmeester 
Na een aantal jaar deze functie te hebben vervuld

        stop ik per april 2019 hiermee. Gerben Meijer

     is mijn opvolger.



“Al zeven jaar hebben we de tuin”, zegt  

Femke. “Dit jaar hebben we door een  

verhuizing alleen het noodzakelijk  

kunnen doen. We hebben een ‘plezier 

tuin’, dus geen groenten.”

Aan huis hebben ze geen tuin dus een 

pleziertuin als dit zagen ze wel zitten. 

Voor hun kind Gijs van acht leek deze 

tuin ideaal. In het begin hebben ze veel 

werk aan de tuin gehad. Ze hadden geen 

idee waar ze aan begonnen. Maar nu hun 

zoon zich vermaakt met de dieren en alle 

vogels in de tuin denk je daar niet meer 

aan terug.

Goed contact
Gekscherend zegt Annelies dat Femke  

het werk doet en zij eigenlijk weinig tot 

niets doet. “Hier op het complex hebben 

we goed contact met de buren. Buurman 

Rob is een vraagbak voor ons. Op al onze 

vragen over tuinieren heeft hij een  

antwoord op en alles klopt ook nog.”

Met z’n drietjes hebben ze hier veel  

plezier en komen hier graag.

tuindersBlije
Natuurlijk is elke tuinder op één van de complexen  
van ATV Levenslust een blije tuinder. Anders ben je  
geen lid van onze vereniging. 
Zo kwamen vriendinnen elkaar na jaren weer tegen;  
door de hulp van anderen kan Wil nog jarenlang van  
haar tuin genieten en genieten weer anderen van hun  
passie of tuin omdat zij deze aan huis niet hebben.

Tuinieren kan altijd

Wil Ottevanger - Kooltuinmolensloot 67

Weet waar je 
aan begint

Femke en Annelies  
Delftse Hout 36 

Opvallend aan de tuin van Wil zijn de verhoogde bakken 

met groenten en dat heeft een reden. Wil is al lange tijd 

invalide, rijdt in een scootmobiel en maakt op haar tuin 

gebruik van een rollator.

Ze vertelt dat de verhoogde bakken voor haar gemaakt 

zijn door het klusteam van het complex. Op die ma-

nier kan zij staande bij de rollator, zelf haar groenten 

kweken. Voor het lage werk lukt het haar om één maal 

per dag op haar knieën een rondje door de tuin te doen. 

Zolang dat gaat blijft ze dit doen! Ze heeft de kas vol 

‘ Buurman Bob  
is onze vraagbaak ’

KM
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met tomaten en een volière met kanaries, die  

ook de winter goed doorkomen. Haar man Henk 

helpt zo nodig, maar het is niet zijn hobby. 

Daarnaast heeft Wil iemand die wat hand- en 

spandiensten voor haar doet. Ook het klusteam 

van het complex is haar erg behulpzaam. Toen er 

laatst twee pruimenbomen uit moesten, waren 

die dezelfde dag al gerooid, en dat door mannen 

van rond de tachtig jaar!

 

De sterren en maanstand
Wil zaait op een bijzonder manier haar groenten, 

namelijk met een kalender die afgestemd is op 

de sterren en maanstand, van Louise Kroiler. 

“Het werkt echt, je hebt meer opbrengst en geen 

slakken of luis.” Als Wil het aan haar buren vertelt, 

lachen ze haar uit. 

Boontjes of komkommers
Medetuinders komen vaak langs voor een praatje 

en dan krijgen ze wat boontjes of komkommers 

van de tuin mee. 

Op haar 22e jaar begon Wil met tuinieren. Ze heeft 

zelfs vroeger nog geholpen bij de schooltuintjes. 

“Ik kan niet zonder tuin”, geeft ze aan.

Martijn vertelt enthousiast dat hij al op 

zijn twintigste een tuin had. Eerst een 

in Tanthof en daarna een van de TU 

Delft bij Lijm & Cultuur. Het complex 

moest plaats maken voor een park en zo 

kwam hij bij de Biesland terecht. 

Tuin zonder huisje
“Ik wilde graag een tuin zonder huisje. 

Die gelegenheid deed zich voor op het 

complex de Biesland. Er kwam toen een 

dubbele tuin vrij, die aan mijn wensen 

voldeed. Het werd uiteindelijk een 

anderhalve tuin. De buren rechts van 

mij hadden ook interesse in een stukje 

tuin”, zegt Martijn terwijl hij naar de 

buren wijst. 

Martijn Nijkamp - Biesland 62

Klein Frankrijk BL

Margreet heeft tuin 102 op de Delftse Hout  

veertig jaar geleden van haar vader geërfd.  

Anneke kwam van Kooltuinmolensloot 

weer terug naar de tuin waar ze was  

opgegroeid met haar ouders op  

nummer 100. Zo ontmoetten beide  

buurmeisjes elkaar weer en halen  

gezamenlijk de jeugdherinneringen op.

Beide ouders hadden ook al eerder een  

tuin op de Biesland. De ouders van Margreet 

kwamen in 1964 naar de Delftse Hout, toen het 

park geopend werd.

Margreet vertelt dat haar vader een ‘nutstuin’  

had en groenten verbouwde voor het gezin  

van vijf. Haar moeder dopte de bonen en weckte  

de groenten voor de winter. Als haar vader ziek 

was, moesten de kinderen groenten van de tuin 

halen, ook in de winter als het heel koud was.  

“We namen dan van de prei of spruitjes de hele 

plant met wortel en al mee. Mijn vader werd dan 

wel een beetje boos want dat was verspilling.” 

Vergeet-mij-nietjes
Het wonderlijke is, dat sinds ze de tuin heeft ge- 

ërfd er ieder jaar vergeet-mij-nietjes opkomen in 

de tuin, soms veel, soms minder, al 40 jaar lang!

Anneke weet zich te herinneren dat de tuinders 

vroeger met elkaar koffie dronken. Haar vader 

floot op de fluit van de fluitketel als de koffie klaar 

was. Haar moeder maakte erwtensoep en meneer 

Dam maakte bramen in. De mannen kwamen na 

het proeven altijd een beetje jolig terug. 

Anneke weet te vertellen dat alle kinderen gek  

waren op Margreets vader. Zelfs zo gek dat de 

zoon van Margreet geen boontjes lustte, maar  

wél de boontjes van opa Beek!

Ook nu genieten de dames weer volop van hun 

tuin en drinken nog vele kopjes koffie samen.

Vrachtwagen vol zand
“Hier kan ik mijn hobby realiseren: het 

verbouwen van druiven en wijn maken. 

De druivenplanten nam ik mee vanuit 

Luxemburg, de Elzas en de Bourgogne. 

Alleen zat ik met het probleem dat de 

grond veel te nat was voor het ver-

bouwen van druiven. Druiven houden 

namelijk niet van natte voeten. Ik heb 

toen een vrachtwagen zand laten  

komen en na drie dagen sjouwen met  

de kruiwagen was de tuin klaar voor  

het planten van de druiven. Ik heb  

heuveltjes gemaakt zodat de druiven 

hoger komen te liggen.”

35 liter wijn per jaar
De druivensoorten die op zijn tuin  

staan zijn Pinot Blanc, Pinot Gris,  

Chardonnay en Auxerrois. Het zijn alle-

maal witte druivensoorten. Zijn passie 

om druiven te verbouwen en wijn te 

maken is eenvoudigweg geboren door 

wijn te drinken. De hele productie van 

de tuin is goed voor ongeveer 35 liter 

wijn per jaar. Santé!

DHAnneke de Haan-Ter Hark  
en Margreet Nadorp-Beek   
Delftse Hout 100 en 102

Weer buurmeisjes

‘ Druiven houden 
niet van  

natte voeten ’

1918



Mieke heeft een grote tuin met daarop een  

huis en kas, die ligt in een stil gedeelte van  

het complex in de schaduw van hoge bomen.  

Zij heeft een natuurlijke tuin waar ook het  

zevenblad prachtig mag bloeien. Haar passie  

vormen de vele vetplantjes, die ze verzamelt  

en stekt. Haar kas staat er vol mee!

Oude schoenen, laarzen en klompen
Ze is heel creatief in het vullen van bakjes,  

gevonden op rommelmarkten, ze heeft er  

nooit genoeg, want ze krijgen altijd weer een  

bestemming. Ook oude schoenen, laarzen en 

klompen zijn bruikbaar, de bovenkant van een 

tafel of stoel. De dakgoot van het huis staat  

heel leuk vol potjes met vetplantjes. Ze krijgt  

hier regelmatig bestellingen voor.

Tuin van ‘De Ruimte’
Op dinsdag is zij niet in haar eigen tuin,  

maar in de tuin van ‘De Ruimte’ te vinden.  

Daar begeleidt ze mensen met een beperking 

en brengt ze haar eigen creativiteit en liefde 

voor planten op hen over. Voor het eerst dit jaar 

kweekt zij verschillende groenten in de volle 

grond en in bakken. Dit doet zij met behulp  

van iemand die zij begeleidt, zo snijdt het mes 

aan twee kanten.

Een bezige bij!
Op de Vijvertuinen is zij ook heel actief in de  

activiteitencommissie, zo organiseerde zij onder 

andere de rommelmarkt en plantjesmarkt.

Kortom een altijd bezige bij!

Mieke de Vette - Vijvertuinen 25  

Alles is bruikbaar

‘Een tuin waar ook  
zevenblad prachtig  

mag bloeien’

VT

Bijzondere tuinders 
Naast het reguliere werk op de tuin verrichten de tuinders in deze rubriek ook iets totaal anders.  

Allemaal doen ze ‘dit anders’ op of in de nabijheid van de eigen tuin. Nieuwsgierig geworden?  

Door het magazine heen staan vier verhalen van deze bijzondere tuinders op onze complexen.

2

Rein Bres - Biesland 49

Kunst in de tuin 
In de schaduw op deze warme 4e juli, in de  

tuin van Rein en Ada waar ze groente, fruit en 

bloemen kweken, vertelt Rein over zijn andere 

hobby op deze plek: Het maken van beelden. 

Mensachtige figuren
Van huis uit is hij bouwkundige en dus gewend 

om ruimtelijk te denken. Zijn uitgangspunt is 

een ruwe steen. Hij maakt vooraf geen ontwerp 

maar heeft een beeld in zijn hoofd. “Er zijn altijd 

mensachtige figuren in te ontdekken, maar een 

deel van de steen behoudt zijn oorspronkelijke 

vorm”, zegt Rein. 

Bij zijn pensionering kreeg hij een houtbe- 

werking set waarmee hij nu experimenteert.  

“Een hele andere techniek dan in steen.  

Het hout splintert en je moet goed op de  

richting van de nerf letten. Met hout kun je  

grotere objecten maken. De stammen Esdoorn 

liggen in Delftse Hout voor het oprapen.  

Al werkend moet je flexibel zijn, er kan iets  

gebeuren dat je niet verwacht zoals een barst 

in de steen of er springt een splinter uit het  

hout. Je moet je plan dan aanpassen.”

Hij is heel benieuwd of het werken in hout hem 

gaat bevallen en of het datgene uitbeeldt wat hij 

voor ogen heeft. Het heeft zo’n andere uitstraling 

dan steen waarin je strak en glad kunt werken. 

Hout werkt, dat moet je accepteren. 

Wanneer is iets kunst? 
Daar kan je heel lang over discussiëren.  

Rein noemt zichzelf geen kunstenaar, ook al 

maakt hij al tien jaar beelden en bij ieder beeld  

dat ontstaat een gedicht. Soms vindt hij dat wat 

hij gemaakt heeft wel kunst!

BL
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78 TUINEN

20.000 M2

CIRCA

78 TUINDERS

ACTIVITEITEN 
Plantenruilbeurs,  

Vrijdagmiddagborrel  

(vier keer per jaar), 

BBQ, kaarten  

maken.

3
INGANGEN

OUDSTE TUINDER
A. VERMEIJ

JONGSTE TUINDER
KAINAH MARX

NATIONALITEITEN
NL | IT | GB

LANGST EEN TUIN
P. VAN ESSCHOTEN

LAATST TUIN GEKOCHT
ANNA GROENEWEGEN

27 62 25 73

BIJZONDERHEDEN COMPLEX 
In tegenstelling tot andere 

complexen heeft de Biesland 

maar één lang pad met  

links en rechts de tuinen.  

Het complex wordt in  

tweeën verdeeld door  

het Bieslandsepad.

SPECIALE  
GEWASSEN OF BOMEN 

Een Amerikaanse Larix 

tuinnr. 90 (valt onder  

de beschermde planten- 

soorten) en twee Citroen 

boompjes tuinnr. 72. 100
JAAR

BESTAAT

BL
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Rietje Lefeber - voorzitter
Al zeventien jaar tuinieren Willem en ik met veel 

plezier op complex de Biesland en zit ik in het 

bestuur van ons complex als voorzitter.

Karel Kuipers – secretaris 
Tijdens de allereerste jaarvergadering van het 

complex waar ik bij aanwezig was, nu zeven jaar 

geleden, werd de oproep gedaan voor bestuurs-

leden. Ik heb mij toen aangemeld en staande de 

vergadering werd ik benoemd als de secretaris 

van het complex en dat doe ik nog steeds.

Ik ben getrouwd met Thea en samen hebben wij 

drie zoons, twee schoondochters en een klein-

dochter. Sinds acht jaar hebben wij hier een tuin. 

Thea en ik stonden al geruime tijd ingeschreven 

maar pas toen onze oudste zoon en partner aan-

gaven dat zij wel een tuin wilde hebben, hebben 

we daar werk van gemaakt en gezamenlijk een 

zwaar verwaarloosde tuin gekocht. Met ons  

vieren hebben we hier toen veel tijd ingestoken 

om de tuin weer op een normaal niveau te krijgen.  

De tuin is ingericht volgens het permacultuur 

principe en er worden biologische groenten en 

kruiden gekweekt. Mijn zoon en zijn partner 

hebben een paar jaar een cursus in deze rich-

ting gevolgd en brengen nu het daar geleerde in 

de praktijk. Wij hebben een vaste afspraak dat ik 

mij alleen bezig houd met het onderhoud van het 

huisje, de heg en de paden en dat ik absoluut mij 

niet mag bemoeien met de tuin en de beplanting! 

Daar heb ik absoluut geen enkel gevoel voor.

Afgelopen jaar ben ik met  

pensioen gegaan en wij hebben 

ons voorgenomen er vaker 

met de camper erop uit te 

trekken. Maar daarnaast 

hopen we nog vele jaren 

samen met de (klein) 

kinderen op onze tuin 

te kunnen recreëren.

Rein Bres - Bouwzaken
Ada en ik hebben nu een kleine vier jaar een tuin 

op de Biesland. Wat ons aantrok was de korte 

fietsafstand tot ons huis en de mooie omgeving 

van Delftse Hout met kinderboerderij,  

natuurcentrum en de zwemplas om ons heen.  

We hebben de bestaande tuin helemaal naar  

onze smaak ingericht en het is nu een lusthofje 

met veel vaste planten, vruchtbomen en de  

nodige groentepercelen geworden. We zijn  

niet zo van de vaste vakken, dus alles staat  

een beetje door elkaar heen verweven.

We zijn veel op de tuin en passen onze vakanties 

daarop aan, mede om zo groot mogelijke oogsten 

binnen te halen en om het onkruid in de zomer 

de baas te blijven. De laatste twee jaar ben ik lid 

van het bestuur, belast met Bouwzaken. Ik regel 

de vergunningen voor nieuwbouw of verbouw 

van kassen en de huisjes. Een leuke taak, maar 

onze bouwvoorschriften zijn voor veel tuinders 

moeilijk te begrijpen, zodat er veel tijd in gaat 

zitten om tuinders duidelijk te maken wat nu wel 

en wat niet kan! Er kan dus ook veel niet, blijkt 

dan vaak. Maar vaak kan ik de mensen toch wel 

op weg helpen, zodat ze kunnen bouwen aan 

hun droomhuisje. Al met al leuk om te doen en ik 

hoop nog vele jaren met plezier in het bestuur te 

mogen zitten! 

Maak kennis met... 

Het bestuur van de Biesland

Rien van der Heijden - penningmeester
(Niet op de foto)

Ik heb hier al ruim dertig jaar een tuin.  

Circa drie jaar geleden benaderde de voorzitter 

Rietje Lefeber mij om de functie van bestuurslid 

tuinzaken te vervullen. Ruim een jaar later kwam 

de functie van penningmeester vacant en heb ik 

voor die functie gekozen. 

Ik heb in het verleden diverse bestuurlijke func-

ties vervuld bij een sportvereniging en vanwege 

pensionering heb ik de gelegenheid om nu ook 

mijn ‘bestuurlijke steentje’ bij te dragen aan de 

tuinvereniging van het complex de Biesland.

 

Narciso Pinna - tuinzaken
Ik ben al acht jaar op het complex aan het  

tuinieren. Dit doe ik met heel veel plezier.  

Een aantal jaar geleden zocht ik naar een  

activiteit die mijn dagen na de pensionering  

zou ‘vullen’. Gezien mijn verleden als boeren- 

zoon was de keuze eigenlijk snel gemaakt;  

inschrijven bij de ATV Levenslust. Nog geen jaar 

later had ik al een tuin. Behalve het tuinieren  

vind ik het contact met medetuinders heel  

belangrijk. Dat is de reden ook waarom ik in  

het bestuur heb plaatsgenomen.

B A D C
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Andere culturen,
andere tuinen?
Wat hebben we als redactiecommissie genoten van onze multi- 
culturele tuinders. De mooiste tuinen zijn we tegengekomen en 
hebben geleerd dat er veel meer mogelijk is om te laten groeien in 
onze Nederlandse tuinen dan wij voor mogelijk hielden. Wij hopen 
dat deze medetuinders ons naast het genieten van hun tuinen en 

mooie verhalen ook eens laten genieten van de recepten die zij 
met de uitheemse groenten maken. Zij zijn hiertoe van harte 

uitgenodigd en moge velen het voorbeeld volgen 
van het elkaar helpen bij het integreren.
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Kweepeer

Courgette

Borlotti bonen

Japanse Mispel

2524

Toen Mehmet vier jaar geleden de tuin 

kreeg, was deze totaal overwoekerd.  

Het heeft hem één jaar gekost om alles 

schoon te maken en toen kon de aan-

leg beginnen. Mehmet heeft eerder een 

tuin aan ’t Haantje gehad. De kas heeft 

hij daarvandaan meegenomen. Hij heeft 

alles op de tuin zelf aangelegd. 

Turkse afkomst
Aan de soorten bomen en groenten is 

zijn Turkse afkomst duidelijk zichtbaar. 

Een kweepeerboom, een witte moerbei-

boom, een Japanse Wolmispel of Loquat 

genoemd en hagen met prachtige  

borlotti bonen. De borlottizaden  

komen uit Turkije vertelt Mehmet,  

dit zijn droogbonen voor de winter.

Opvallend zijn ook de verschillende 

soorten pepers. De ene soort pepers 

vullen ze met rijst, en daarnaast zijn er 

diverse soorten hete en milde pepers.

Een veldje mais staat er ondanks de hete 

zomer fris bij en doet het goed.

Mehmet en zijn vrouw genieten ervan 

om alles te zien groeien. Met hun vier 

kinderen en vier kleinkinderen komt alle 

groenten en fruit wel op!

Verschil in klimaat
Komt het klimaat een beetje overeen 

met Turkije wat betreft het telen van 

groenten?

Mehmet zegt dat de zomer van 2018  

wel overeenkomt, maar anders niet. 

“Teveel regen is niet goed, zeker niet 

voor de tomaten.”

‘Er staan hagen 
met prachtige 

borlotti bonen, 
de zaden komen 

uit Turkije ’

Mehmet Kamali   
Kooltuinmolensloot 99

Een stukje  
Turkije in Nederland

KM



2726

Voorjaar 2017, René en Sadik kregen een tuin 

naast elkaar. René nam hem van zijn dochter 

over en Sadik kreeg de tuin van zijn dochter 

cadeau waar hij haar heel dankbaar voor is.

Sadik’s tuin ziet er verzorgd uit met veel  

hortensia’s, vaste planten, bloemen, beginnende 

vijgenboompjes en druiven. Sadik wil de bladeren 

gebruiken om er heerlijke dolma’s met rijst van 

te maken, zoals hij die in Irak altijd at voordat  

hij naar Nederland kwam.

Tuinieren was voor Sadik helemaal nieuw, hij 

heeft het dan ook getroffen met een buurman  

als René. Hij noemt René een ‘sociaal man’  

die hem veel helpt en nu ook leert om groenten 

te verbouwen. René legt hem in eenvoudige  

zinnen, met handen en voeten of tekeningen 

dingen uit want Sadik heeft nog moeite met  

de Nederlandse taal.

Vanuit zijn werk in een meubelmakerij heeft  

René ervaring om met mensen om te gaan, die  

uit een andere cultuur komen. Hij heeft altijd de 

tijd genomen om hen dingen uit te leggen of  

het vak te leren. René vindt: “Alle mensen  

moeten een zinvol bestaan kunnen opbouwen.  

We moeten ze niet in een ‘verdomhoekje’ zetten.”

Politiek en culturele verschillen
René is graag buiten en vaak op de tuin te vinden. 

’s Morgens pakt hij de schoffel, maar zodra Sadik 

arriveert drinken ze eerst een kopje koffie en 

praten over politiek en culturele verschillen.  

“Ik leer nu hoe Sadik denkt”, voegt René toe.

Nu ze elkaar beter kennen kan je ook grappen 

maken en weet je wat je tegen elkaar kan zeggen. 

Het is beslist geen éénrichtingsverkeer, Sadik 

helpt René bij klussen, zoals een boom rooien.

Kortom een prachtig voorbeeld van gelijkwaar-

digheid en inburgeren doen we sámen!

Jane noemt haar tuin ‘een kadootje’. Het is 

precies wat ze miste uit Suriname, waar ze 

als kind woonde. Met enthousiasme vertelt 

ze dat de erven in Suriname ook zo zijn op-

gebouwd, een sloot naast het huis en je kan 

achterom, “dit is zo spiritueel, gaaf!” 

Tijdens het interview daalt een reiger neer 

langs de slootkant, ook komt er regelmatig 

een duif, vooral als ze geveegd heeft en ook 

andere vogels bezoeken haar.

Ze kreeg de tuin in juni 2018 en deze was 

redelijk overgroeid. In korte tijd heeft ze 

veel gesnoeid waardoor het nu een lichte 

en ‘open’ tuin is. “Alles wat ik leuk vindt 

komt tevoorschijn. Fruitbomen, pioenro-

zen, veel kruiden en zelfs een terrasje op 

een plek waar ik het graag wilde hebben”. 

Jane geniet van alles wat de natuur geeft, 

“Het is van God.”, zegt ze.

Wat naast de sloot groeit, is gezond
Het zevenblad en de brandnetels gebruikt 

ze om een krachtige spinazieachtige soep 

te maken. Paardenbloemen zijn bitter en 

bevatten veel antioxidanten zoals Sopropo, 

een Surinaamse groente. Van het paarse 

plantje ‘bijenkorfje’ trekt Jane thee, het  

is goed tegen ontstekingen, maar ook  

van hibiscus zet ze thee. “We hoeven  

geen medicijnen, de natuur geeft alles.”  

Mijn moeder zegt: “Vooral alles wat naast 

de sloot groeit is heel gezond.”

Jane krijgt vaak hulp van een vriend,  

Edward Jones, een sterke vent noemt ze 

hem. Hij wil iets te doen hebben, maar 

soms doet hij meer dan gevraagd is.  

Als het aan hem ligt maakt hij alles kort, 

zoals onbedoeld haar roos eraan ging.  

Dit was grappig, maar ook pijnlijk.....

Jane is van plan om haar huisje  

‘Huize Magdalena’ te gaan noemen,  

naar haar moeder.

René Remmers en Sadik Khalid 
Delftse Hout 211 en 212 

Jane Monkou - Biesland 52

Inburgeren doen 
we samen 

De natuur  
geeft je alles

‘Eerst een kopje  
koffie en praten over 
politiek en culturele 

verschillen’

‘ Thee van het paarse  
plantje ‘bijenkorfje’  

is goed tegen  
ontstekingen’

BL
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Ellen Klein - Biesland nr 57
Meestal ben ik een tuinier als alle anderen,  

tuinieren is een belangrijke hobby. Als het  

aankomt op de gezondheid van planten  

profiteer ik van de kennis die ik beroepshalve  

heb van ziekten en plagen. 

Natuurlijke vijanden 
Ik werk als adviseur bij Koppert Biological  

Systems, een bedrijf dat natuurlijke vijanden  

en nuttige schimmels en bacterien produceert 

voor de professionele tuinbouw. Heel veel  

groente en fruit, èn steeds meer bloemen en 

planten, zijn geteeld met natuurlijke vijanden  

en andere niet-chemische producten. 

De eerste de beste luis
In de Nederlandse natuur zijn veel van deze 

bestrijders gewoon aanwezig, je moet alleen een 

beetje geduld hebben. De hulptroepen komen pas 

als er wat te eten is, niet al bij de eerste de beste 

luis. De grote diversiteit aan planten op de  

volkstuincomplexen is een goede biotoop voor 

insecten, de hulptroepen zijn dus nooit ver weg. 

Als volkstuinder op complex de Biesland zou ik 

nog wel graag een oplossing hebben voor pisse- 

Wittevlieg
Groentetelers onder ons 

kennen deze plaag vast wel: 

witte vlieg, vaak te vinden 

op kool, dan is het kool-

wittevlieg, of bijvoorbeeld 

op komkommerplanten: 

kaswittevlieg. 

Eieren van wittevlieg
De onderkant van de bladeren zitten vaak 

helemaal vol met eieren. De eieren komen 

uit en worden larven van 1-1,5 mm groot. 

De larven zuigen aan het blad en scheiden 

suikerwater uit, wat weer een goede  

voedingsbodem is voor zwarte schimmel. 

Pop van 
Encarsia
Al duurt het even 

voordat ze massaal aanwezig zijn, de 

sluipwesp Encarsia legt een eitje in de 

larve van wittevlieg. Dat heet para-

siteren. Tien tot veertien dagen later 

kleurt de pop van witte vlieg zwart.  

Je ziet dan vele kleine zwarte ovaaltjes 

(1,5 mm) tussen de niet-geparasiteer-

de larven van witte vlieg. Na nog twee 

weken verlaat de volwassen sluipwesp 

de pop. Hoe later in de zomer hoe 

meer Encarsia en hoe minder witte 

vlieg. Als je ten minste niet toch  

stiekem de gifspuit hebt gebruikt …

bedden, rupsen, aardrupsen, slakken, muizen  

en nog wat ander gespuis die het hebben  

voorzien op mijn groente….

Hulp uit 
Luis en Aphidius 

Iedereen weet wel wat 

luizen zijn en dat je een 

plakkerige bende krijgt als 

de plant helemaal onder de luis 

zit. De natuur herbergt veel natuurlijke 

vijanden van luis: sluipwespen, galmuggen, 

groene gaasvliegen en het overbekende  

lieveheersbeestje. Op deze foto hebben de sluip-

wespvrouwtjes de luizen alweer gevonden.  

Met de antennes betasten ze de luis, kiezen 

de juiste positie en leggen er een eitje in. 

Een sluipwespvrouwtje kan wel honderd 

luizen parasiteren. Met een beetje  

geduld kun je dit gedrag prima zien. 

Mummie van  
geparasiteerde luis
Na een week heeft de larve van 

de parasiet de luis van binnen 

opgegeten en verpopt de larve in 

de luis tot een volwassen sluipwesp. 

De huid van de luis is bronskleurig 

geworden en de sluipwesp knaagt een 

rond gaatje om naar buiten te komen. 

Het proces begint weer van voren af aan. 

Larve  
lieveheersbeestje

Het volwassen lieveheersbeestje  

kennen veel mensen wel. De larve vreet 

zoveel luizen om van een heel klein larfje 

van 1,5 mm tot bijna een cm te groeien.  

Vervolgens verpopt hij tot het bekende lieveheerstje.

Groene gaasvlieg
Deze vlieg eet zelf geen luis.  

De in de nacht actieve larve 

daarentegen is een echte 

veelvraat: luis, witte-

vlieg, trips, en andere 

insecten die hij op zijn 

     pad tegenkomt. 

Spintschade
Deze zomer was een echt spintjaar: warm en 

een zeer droge lucht. Mijn planten in de kas 

hebben last van spint, zo ook de aubergines 

van mijn tuinbuurvrouw. “Ze worden geel, ik 

denk dat ze rotte wortels hebben.” 

Een blik op de planten,  

kleine witte stipjes op 

het blad en veel rag  

in de koppen, en ik 

wist genoeg. 

Poppen van galmug
Een galmug ruikt de noodkreten van de 

planten van verre en legt eitjes tussen de 

spint. De larve, een heel kleine made, vreet 

zich helemaal vol en verpopt dan langs de 

nerven. Klaar voor de volgende generatie. 

Spint met roofmijt 
Roofmijten, op de foto het oranje exemplaar, ruiken 

ook waar het eten is. Ter plaatse aangekomen, lopen ze 

als een kip zonder kop met hun voorste poten te voe-

len of ze het lekkere hapje tegen komen. Is het raak,  

dan zuigen ze de spintmijt helemaal leeg 

en laten ze, net als de galmug, een 

slagveld met lege huidjes achter. 

de natuur! 
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278 TUINDERS

278 TUINEN

BIJZONDERHEDEN   
COMPLEX 

Het prachtig houten clubgebouw  

De Viersprong ligt ongeveer in het  

midden van het complex. Het is in  

1994 opnieuw neergezet. In het verleden  

waren er vier verschillende complexen  

met ieder een eigen bestuur. In de vier  

tuingroepen vind je deze onderver- 

deling nog terug. Rond elke tuin- 

groep ligt een sloot voor de  

afwatering van de  

het regenwater.

185

LANGST EEN TUIN
LOES EN HARRY VAN BAARLE

181

NATIONALITEITEN
UIT ALLE WINDSTREKEN

SPECIALE  
GEWASSEN OF BOMEN 

Er zijn bijzondere tuinen  

zoals stinsen tuinen, rotstuinen 

en tuinen die aantrekkelijk zijn 

voor insecten. Op dit moment 

wordt er een tuin aangelegd, 

waar theeplanten gepoot  

gaan worden. 

DH

EVENTUELE RARITEITEN
Aanwezigheid van 

‘huisdieren’. Er zijn twee 

imkers actief. Achter het 

clubhuis staan de korven. 

Ook zijn er twee wallen 

gemaakt voor ijsvogels. 2
INGANGEN

52
JAAR

BESTAAT
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Lidwine van Elteren – voorzitter
Ik mag me een echte Delvenaar noemen, want ik 

ben op 22 augustus 1954 in Delft geboren. In het 

dagelijks leven werk ik als projectmanager, een 

‘regelneef’ dus. M’n tuin is al ruim 55 jaar in de 

familie. De liefde voor de tuin en het tuinieren is 

me dan ook ongeveer met de paplepel ingegoten. 

Na het overlijden van eerst mijn vader en later 

mijn moeder is de tuin negentien jaar geleden 

officieel op mijn naam komen te staan. Ik geniet 

volop van alles wat groeit en bloeit en van de 

wisselingen met de seizoenen, in mijn eigen tuin, 

maar ook op het complex. Toen ik in Levenslus-

tigheden las dat complex de Delftse Hout op zoek 

was naar een voorzitter zag ik daarin een kans om 

iets terug te doen voor de vereniging. In overleg 

met de bestuursleden heb ik de voorzittersfunctie 

enkele maanden op ad interim basis vervuld. Op de 

algemene ledenvergadering in maart 2018 ben ik 

officieel als voorzitter benoemd. Ik wens u alle-

maal evenveel tuinplezier als ikzelf ervaar.

Peter de Groot - penningmeester
Sinds mei 2015 heb ik, samen met mijn vrouw 

Rita, een volkstuin op ons tuincomplex. Wij telen 

groenten en fruit en we hebben een mooie siertuin. 

We hebben echt heel veel plezier van onze tuin.  

Als we lekker bezig zijn tussen de planten of als  

we languit in de zon liggen, dan hebben we het  

gevoel dat we echt weg zijn. Onze tuin geeft ons  

een beetje een vakantiegevoel. Heerlijk!

Sinds 1 januari 2017 ben ik penningmeester.  

Ik heb deze taak overgenomen van Wim de Kuiper. 

Die gaf mij een echt kasboek waarin hij heel veel 

jaren heel precies de financiën heeft bijgehouden.  

Ik werk liever met een computer en heb in Excel  

een kasboek aangemaakt. Hiermee kun je mooie 

overzichten maken en het rekenprogramma  

controleert mij. Maak ik een foutje? Dan meldt het 

programma dit!

In september 2017 ben ik met pensioen gegaan.  

Ik heb nu meer tijd voor dit soort klussen. Bovendien 

vind ik het leuk om samen met de andere bestuurs-

leden iets te doen voor ons complex. Kortom, de 

tuin en dit werk als penningmeester geeft me veel 

voldoening.

Corrie Kaptein - secretaris
Samen met mijn Nico hebben wij al 42 jaar een tuin. 

Onze kinderen waren nog klein en vonden het erg 

leuk om zaadjes in de grond te stoppen, te zien op 

groeien en de groenten te eten. Jaren geleden belde 

Jan Berkien mij om te vragen of ik de functie van de 

toen zieke secretaris wilde overnemen. In al die  

jaren heb ik veel geleerd en nu nog. Ook heb ik  

diverse bestuurswisselingen mee gemaakt -  

drie keer voorzitter, twee keer penningmeester,  

vier keer tuinzaken en eenmaal bouwzaken.  

Heftig hoor, maar nu hebben wij weer een prettig 

bestuur waarin ik de secretarisfunctie bekleed.  

Naast besturen heb ik veel hobby’s, zingen, kaarten 

maken en wijn maken. Kortom altijd lekker bezig.

Ruud Schut - Bouwzaken          
Ik ben met tuinieren begonnen in 2012 en  

heb een siertuin met fruitbomen en een 

druivenkas. Als ik op de tuin ben, geeft dat 

veel rust, lekker je hoofd leeg maken 

terwijl je aan het tuinieren bent. In de 

winter maak ik de potkachel in het 

tuinhuisje aan, vul de voerplank 

en kijk dan lekker bij de war-

me kachel en een bakkie 

koffie welke vogels er 

komen eten. 

Maak kennis met... 

Het bestuur van de Delftse Hout 

B
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ENa 46 jaar bij een en hetzelfde bedrijf gewerkt te 

hebben als opzichter, ben ik in 2014 met vervroegd 

pensioen gegaan, waardoor ik veel vrije tijd over 

had. De toenmalig voorzitter vroeg daarop of ik 

interesse had om een bestuurlijke taak te willen 

doen en wel Bouwzaken. Daar heb ik volmondig JA 

op gezegd en doe dit nu al weer vier jaar. Net als 

de rest van ons bestuurlijke team om iets terug te 

doen voor de vereniging.

Jos Fransen- tuinzaken        
Ik ben echt een buitenmens. Ik ben geboren op een 

boerderij en had daar al mijn eerste tuintje. Vanaf 

die tijd heb ik eigenlijk altijd wel een tuin gehad, 

waar ik meestal ook groente kweekte. Drie jaar 

geleden ben ik naar Delfgauw verhuisd en heb ik mij 

direct op de wachtlijst laten zetten bij ATV Levens-

lust. Sinds 2017 heb ik hier mijn tuin. Naast sierge-

wassen, kweek ik daar ook weer groente en fruit. 
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Op elk complex vinden er activiteiten plaats georganiseerd voor 
en door de leden. Zo zijn er op diverse complexen klussenclubs 
te vinden, voorjaarsbijeenkomsten, borrels, kaart- en zangclubs 
– noem het maar op. Naast het tuinieren kunnen wij ook op vele 
andere manieren met onze medetuinders in contact komen.

In dit magazine  
hebben wij slechts een  
kleine greep gedaan uit  

die activiteiten. Wil je daar 
meer over weten? Neem dan 

eens een kijkje in een van  
de clubhuizen tijdens de 

openingstijden. 

Activiteiten
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Lentefeest 2018….
Moet je voorstellen: een grote vijver met  

fontein, mooi, zonnig weer (23 graden), een  

terras met tafels, stoeltjes en drankjes, oude 

Franse chansons, gezellige kraampjes met  

tuin- en groenteplantjes, kunstzinnig versierde 

vaasjes, zelfgemaakte jams, gehaakte artikelen. 

Heb ik het over de Riviera of Provence??  

Nee, over volkstuincomplex de Vijvertuinen -  

Ons Lentefeest in april.

De wanhoop nabij
Al weken van te voren was ik druk bezig met 

stekjes en plantjes, voornamelijk kruiden, uit de 

volle grond overzetten in potjes. Maar het lukte 

niet erg want - we vergeten snel - het was nog 

erg koud: ’s nachts, soms vijf graden, en een 

snijdende wind. 

Af en toe de wanhoop nabij werd het eindelijk, 

een week voor de Lentemarkt, zachter en zelfs 

warm zodat ineens alles begon te groeien.  

De Zwitserse Munt (het plantje bedoel ik) groei-

de het snelst, iets later de Marokkaanse munt, 

geliefde plantjes bij de bezoekers.

De Lievevrouwebedstro had nog geen zin om op 

te staan, jammer want het vorig jaar had ik die 

goed verkocht, maar de Valeriaan waar we o zo 

rustig van worden had er zin in.

De Teunisbloem (knalgele bloemen) schoot ook 

omhoog en van de Kaarderbol stonden er tiental-

len jonge plantjes in mijn tuin! Voor het oprapen!

Van Selderij had ik al in het najaar jonge stekjes 

van genomen en in de kas over laten blijven:  

lekker voor in de soep. Oregano (Marjolein)  

die elk najaar in de grond verdwijnt en in het 

voorjaar vanzelf weer bovenkomt, begon ook  

op warme plaatsen te groeien. 

Herfstaster, verspreid over de tuin kon ik zo met 

een schepje uitsteken en in potjes doen. Genoeg 

liefhebbers voor.

Penningkruid kruipt waar het niet gaan kan, ook 

geliefd bij klanten.

‘Als een god in Frankrijk’
Best wel een werk al die jonge plantjes bij lekker 

weer buiten en bij te verwachte koude in de kas 

zetten. Ik had er tachtig en heb ze allemaal  

verkocht á € 1 per stuk. Leuk bedrag voor in  

de verenigingskas want daar doe je het voor.  

Ook voor het plezier onderling met medetuiniers. 

Het aanbod van artikelen was divers: tafels met 

sedumplantjes, tuinplantjes, plantjes voor de 

moestuin, potjes, zelf gehaakte artikelen, piep-

kleine vogelhuisjes, zelfgemaakte jams etc. wer-

den verkocht. Wat een creativiteit! Kom volgend 

jaar ook eens kijken (en kopen) en genieten. 

Tot slot werd er gedanst en geswingd in de zon 

en wij voelden ons ‘Als een god in Frankrijk’.

Vlijtig Liesje - Vijvertuinen 32 
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Bijzondere tuinders 

Hans en Miriam hebben een gemengde tuin  

van groenten, fruit, vaste planten en bloemen. 

Alles staat in het teken van het aantrekken van 

vlinders en bijen, want de kasten met bijenvolken 

zijn voor hen een heerlijkheid en daar genieten 

ze volop van. Uiteraard staan de bijenkasten in 

een omheinde kooi om te voorkomen dat de bijen 

uitzwermen naar de buren.

Diversiteit aan planten doet bijen goed
Hans is imker. Zijn liefde voor de bijen begon  

op zijn vijftiende. De vader van een vriend was 

imker en dat fascineerde hem. En nu is hij zelf 

imker en zelfs al tien jaar lid van de Delftse  

bijenvereniging. Er zijn nu wel honderd imkers 

in Delft en omgeving. Via de bijenvereniging 

staan er bijenkasten bij een aantal complexen van 

Levenslust. Door de diversiteit aan planten op de 

tuinen doen de bijen het super goed. Vorig jaar 

hadden Hans en Miriam meloenen in de kas,  

ze zagen de bijen naar binnen gaan om ze te  

bevruchten en de opbrengst was enorm!

Geven van informatie
Het ‘slingeren’ van de honing en het geven van 

informatie doet Hans ieder jaar in het clubhuis 

van de Vijvertuinen. Van één bijenvolk heeft hij  

circa 35 kg honing. Van elk verkocht potje honing 

gaat een deel naar de tuinvereniging.

Het komt voor dat mensen in hun tuin  

insecticiden gebruiken die schadelijk zijn voor  

het milieu. Het gif komt in het grondwater  

terecht. De bijen gaan dood en het gaat ten  

koste van de bevruchting. Door de informatie  

van Hans gaan ze inzien dat bijen nodig zijn.

Naast het reguliere werk op de tuin verrichten de tuinders in deze rubriek ook iets totaal anders.  

Allemaal doen ze ‘dit anders’ op of in de nabijheid van de eigen tuin. Nieuwsgierig geworden?  

Door het magazine heen staan vier verhalen van deze bijzondere tuinders op onze complexen.

3

Hans en Miriam van Mechelen - Vijvertuinen 49 

Bijen niet eng,  
maar noodzakelijk
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Klussenclub  
Kooltuinmolensloot
De klussenclub op de Kooltuinmolensloot bestaat 

eigenlijk al jarenlang. Ten tijde van Maarten de Rijke, 

één van de oud-voorzitters van ATV Levenslust en  

nog altijd actief tuinder op de Kooltuinmolensloot  

is bijvoorbeeld door deze klussenclub de complete  

regeninstallatie aangelegd. Door verandering van de 

tijd was een beetje de klad in de club gekomen, maar  

zo ongeveer tien jaar geleden is er weer nieuw leven  

ingeblazen met de bouw van de toiletgroep op P1,  

tevens het wintertoilet. 

Vaste kern
De club bestaat momenteel uit een vaste kern van een 

aantal kranige gepensioneerde mannen, Ton, Kees, 

Harry en Herman met regelmatige aanvulling door  

Jan en Servaes. Deze mannen kom je altijd wel  

ergens tegen, grasmaaien bij een zieke medetuin-

der, schoffelen op de algemene paden of tegen een 

kleine vergoeding een handje helpen met snoeiwerk-

zaamheden. Jan bijvoorbeeld haalt het groenafval af 

bij die tuinders die daar door omstandigheden even 

niet (meer) toe in staat zijn. Je ziet hem dan met zijn 

scootmobiel voorzien van aanhanger vol enthousiasme 

‘crossen’ over het complex. 

Kopje koffie en een broodje
Elke eerste maandag van de maand wordt via een  

oproep van het complexbestuur de klussenclub aange-

vuld met collega tuinders om de zwaardere klussen op 

het complex gezamenlijk op te pakken. Te denken valt 

dan aan grind uitrijden en het clubhuis een schilder-

beurt geven. Na gedane arbeid wordt dan gezamenlijk 

met een kopje koffie en/of een broodje afgesloten. 

Goed voor de onderlinge verbinding. 

Geld besparen
Uniek van deze club is dat zij veel geld besparen  

voor de vereniging en dan met name voor de Kool-

tuinmolensloot. Alle onkosten voor de club komen uit 

eigen middelen door bijvoorbeeld de ‘verkoop’ van 

de afvalzakken. Voor grote hoeveelheden groenaf-

val gebruiken ze op het complex grote zakken. Tegen 

betaling van €2,50 brengt het klusteam ze naar Avalex. 

Het geld gaat naar de vereniging! Zij verdienen dan 

ook met recht een plekje in de jubileumuitgave.
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Als Lid van Verdien-

ste kun je worden 

benoemd als je je 

lang voor de vereni-

ging verdienstelijk hebt gemaakt. 

Bijvoorbeeld het op de rails zetten 

van het verenigingsblad en het te 

ontwikkelen naar wat het nu is. 

Ook hier heeft het hoofdbestuur 

de eindbeslissing.

Ereleden
& Lid van  
Verdienste
ATV Levenslust kent onder de leden 
een aantal ereleden en leden van 
verdienste. Ook het laatst benoem-
de Erelid Jan Berkien is direct in 
dit onderdeel van het magazine 
meegenomen. Terwijl de benoeming 
nog niet bekend was hadden wij als 
redactiecommissie onze pijlen  
al op hem gericht.

Arie Vermeij - Biesland 27

Selfsupporting
Arie Vermeij was zeven jaar voorzitter van  

Levenslust toen de vereniging 75 jaar bestond. Hij 

was de opvolger van Piet Been, een goede sterke  

voorzitter die ons helaas ontviel door ziekte. 

Selfsupporting
Bij ons bezoek bij hem thuis is het wel overdui-

delijk dat we bij tuinliefhebbers op bezoek zijn, er 

wordt al druk voorgezaaid. Arie heeft een ge-

mengde tuin op de Biesland met plat glas en een 

kleine kas. Ze zijn het hele jaar selfsupporting  

en eten ’s zomers alleen groente uit de tuin.  

De oogst wordt thuis verwerkt, groente en fruit 

worden ingemaakt en ingevroren en ’s winter is 

de vriezer voldoende gevuld. “Het is zo lekker 

allemaal, zo koop je het niet in de winkel!”

Minder stress en meer bewegen
De jaren gaan wel tellen. “Vroeger bij het  

werk in de tuin was het een kwartier op, een

        kwartier af. Nu is het inmiddels 

vijf minuten op,  

vijf minuten af.” 

“Naast dat tuinieren leuk is, is het ook nog eens 

gezond. Het leidt tot minder stress en meer 

bewegen. En je bent buiten. Ook op sociaal vlak 

zijn de tuincomplexen van Levenlust van belang. 

We hebben een maatschappelijke functie. Mensen 

uit alle lagen van de bevolking ontmoeten elkaar 

hier. En voor de kinderen is het goed om meer 

buiten te zijn en om te leren hoe alles groeit en 

bloeit. Het komt niet vanzelf in een zakje bij de 

supermarkt.”, zegt Arie Vermeij.  

Op de barricade
Arie kijkt achteraf tevreden terug op de  

contacten met de Gemeente bij de verhuizing van 

het volkstuincomplex Kogelgieterij, dat plaats 

moest maken voor woningbouw, naar Kerkpolder.  

“De gemeente kon aanvankelijk niks bieden.  

Maar bij verrassing kwam de grond bij de  

Kerkpolder voor de dag. We hebben dan ook  

wel politiek druk uitgeoefend hoor. Met alle  

tuinders zijn we met spandoeken op de  

barricade gaan staan en uiteindelijk is het  

goed gekomen.” Er waren daarna weinig  

problemen bij de taxaties en vergoedingen.  

Hij hoopt dat de gemeente blijft inzien dat  

de tuinen van Levenslust mensen vreugde in  

hun leven geeft en dat het bijdraagt aan een  

gezonde stad, omdat tuinieren aantoonbaar  

leidt tot een betere gezondheid.

Erelid
Lid van 

VerdiensteEen Erelid 

wordt benoemd 

door het zittend 

bestuur waarvan 

hij of zij zelf als bestuurslid 

een lange periode deel van 

heeft uitgemaakt. Er is geen 

bepaald systeem of voor-

drachtcommissie. Het hoofd-

bestuur beslist in deze.

Maarten de Rijke - Kooltuinmolensloot 3  
Joop de Bruin

Uit de oude doos
Maarten en Joop, beiden hadden bij Levenslust be-

stuurlijke functies. Naast de liefde voor tuinieren delen 

ze ook de hobby postzegels verzamelen en zien elkaar 

daarom nog regelmatig. Voor het vele werk dat ze  

voor de vereniging deden, hebben ze respectievelijk de 

speld met een gouden- en zilveren schop gekregen.

Maarten kijkt met genoegen terug
Maarten is vanaf het begin betrokken geweest bij  

het complex de Kooltuinmolensloot en zag het groter 

worden met grond die rondom vrij kwam van b.v. de 

kindertuinen, de gemeentelijke boomkwekerij en de 

hondenvereniging. Hij was lange tijd voorzitter van 

zowel dit complex als ook van het hoofdbestuur.  

Er werden in die tijd gereedschapsdagen aan de  

Hoflaan georganiseerd, waar bedrijven op tuingebied 

zich in een tent presenteerden. Hij kijkt met  

genoegen terug op de saamhorigheid die er toen was.  

“We brachten in het hoogseizoen fruit en bloemen 

met een bakfiets naar de ziekenhuizen. En door  

de commissie O&O werd er een kinderfeest en  

lampionoptocht georganiseerd.” Hij kan zijn tuin nog 

niet missen en verbouwt nog steeds allerlei  

groente, waar ze bijna het hele jaar van eten. In de 

kas heeft hij kleine tomaatjes en snackkomkommers. 

Maarten mist wel de gezelligheid van vroeger.

Joop begon in de tijd dat computer intrede deed
Joop heeft geen tuin meer maar is Lid van Verdienste 

en nog steeds blij met het bronzen beeldje dat hij  

bij die gelegenheid kreeg. Hij begon als tweede  

secretaris bij het hoofdbestuur, deed de leden- 

administratie, verzorgde de tuinoverdrachten  

en het verzekeringspakket. Het was in de tijd  

dat de computer zijn intrede deed en daar had  

Joop gelukkig ervaring mee. Hij was immers  

systeembeheerder. Bij het overdragen van de  

ledenadministratie aan Jan Berkien werd hij tweede 

penningmeester. ‘Levenslustigheden’ werd destijds 

gedrukt bij Haakman op de Hippolytusbuurt. Bij het 

uitkomen van een nieuwe uitgave was er werk aan de 

winkel, want het blad moest gevouwen, geniet en ge-

adresseerd worden. Dit werd door de bestuursleden 

Erelid

Erelid

Lid van 
Verdienste
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Jan Berkien

Veel betekenis voor  
Levenslust
Na 20 jaar heeft Jan Berkien per 1 januari 2019 

zijn taken binnen het hoofdbestuur van Levens-

lust neergelegd. Hij deed de ledenadministratie 

en tuinoverdrachten. Tevens heeft hij het ver-

enigingsblad helpen opzetten. Er is alle reden om 

hem tot Erelid te benoemen.

Jan kreeg in 1988 een tuin op de Kogelgieterij, 

zijn zwager leerde hem tuinieren. Later is hij 

meeverhuisd naar de Vijvertuinen waar hij twee 

Cor Gordijn - Vijvertuinen 12 & 13

Enorme inzet
Cor, een veelzijdig en energieke man, ontmoeten  

we in Buurthuis Voorhof. Hier is hij dagelijks te  

vinden nu hij er voorzitter is. Voorzitter zijn doet  

hij goed want ook bij Levenlust heeft hij dat 33 jaar gedaan.  

Zijn Levenslustgeschiedenis begon in 1962 op het complex de  

Kogelgieterij. Als voorzitter kreeg hij te maken met de Gemeente  

die een andere bestemming had voor dit gebied. “Het was een 

enerverende periode. Er moest een nieuw terrein komen, wat na veel 

overleg, uiteindelijk de Vijvertuinen zou worden op het afgestoten 

deel van zwembad Kerkpolder”, zegt Cor hoofdschuddend. Voor al 

zijn inzet en ideeën werd hij Erelid en kreeg de gouden schop. 

De tuin betekent rust
Cor is ook vaak op de tuin te vinden hoor. Hij doet er zelfs aan  

beeldhouwen. Het is net of je in een park bent, een intiem landschap 

met de vijver als middelpunt. Op de vraag wat de tuin voor hem  

betekent zegt hij: “Vooral rust. Na drukke werkzaamheden kan ik 

daar ontspannen door bezig te zijn met de tuin of mijn beelden.”

Leo Persoon

Zoek verbinding
Het verhaal van Leo Persoon sluit aan bij de 

ontmoeting die we hadden met Maarten de Rijke 

en Joop de Bruin. Zij hebben heel veel bestuurlijk 

samengewerkt. Het antwoord op de vraag wel-

ke functie hij in het hoofdbestuur heeft gehad 

was ‘Bijna alles’. Hij begon als tweede secre-

taris, zorgde later voor de tuinuitgiftes enz.. 

Het bestuur was destijds veel uitgebreider dan 

nu. Alle functies werden door twee of zelfs drie 

personen ingevuld en dan waren er ook nog de 

voorzitters van de verschillende complexen. Toen 

de automatisering op gang kwam, die hij samen 

met Joop realiseerde, kon het bestuur een nieuwe 

eenvoudigere samenstelling krijgen. Het was niet 

altijd gemakkelijk om het samen eens te worden.

De ‘Wilde tuin’
Leo heeft voor wat hij voor de vereniging heeft 

gedaan een mooi beeldje gekregen. “Het was een 

mooie tijd. Positief was de goede samenwerking 

met de gemeente over allerlei aspecten.”

Hij begon met een moestuin in de ‘Wilde tuin’ van 

de Gemeente, die na een paar jaar plaats moest 

maken voor het voetbalveld van SV Wippolder.  

In 1986 kreeg hij een tuin op de Kooltuinmo-

lensloot, waar hij nog een keer verkaste en toen 

de buurman van Maarten werd. Ook de vrouwen 

Yvonne en Wil konden het goed met elkaar  

jaar in het bestuur heeft meegedraaid. Jan kijkt 

met tevredenheid op zijn leven terug. “Het leven 

bestaat uit fases”, zegt Jan. “Soms sluit je een 

fase af en begint er weer een nieuwe fase.”

Actief in het amateurtoneel
Jan werkte 40 jaar bij de Optische Industrie. Daar 

vroeg iemand hem op een bepaald moment voor 

een kleine toneelrol. Zo begon het dat Jan ook 

veertig jaar actief was in het amateurtoneel van 

o.a. het Delfts Toneelgezelschap. Hij was zelfs 

regisseur! Daar leerde hij met mensen om te 

gaan, wat later goed van pas kwam binnen het 

bestuurswerk van Levenslust. Hij moest altijd 

problemen oplossen en dat lukte hem meestal 

wel. Hij noemt het geen verdienste, maar gewoon 

iets wat hij leuk vond om te doen.

Hij benadrukt dat het belangrijk is om te 

luisteren naar wat de ander zegt, dan even 

wachten en niet direct je eigen mening 

geven, want vaak zitten mensen ergens 

mee. Met goede communicatie kun je 

veel oplossen.

Op de respectabele leeftijd van 86 

begint er nu voor Jan weer een nieuwe 

fase waarin hij geniet van de bridge club 

en de contacten die hij daar heeft.  

We wensen hem nog vele mooie jaren!

Erelid

vinden, hadden veel dezelfde hobby’s. Zij startten 

samen in het clubhuis een groep die onder hun 

leiding kaarten ging maken. De groep bestaat nog 

steeds en zit nu in het clubhuis van de Biesland.  

Ouderenbond KBO
Leo heeft vorig jaar zijn tuin opgezegd, het was  

te veel werk. Hij zit nu in het bestuur van de  

Ouderenbond KBO en toont ons het magazine  

dat hij maakt en organiseert activiteiten.  

Binnenkort bezoeken ze de volkstuinen op  

Biesland. Zijn advies aan de vereniging is het 

contact te zoeken met het Milieucentrum  

‘De Papaver’ want daar zijn adviezen te krijgen 

voor het verduurzamen van de tuinen. 

Erelid

Erelid

gezamenlijk gedaan en er was een netwerk 

van bezorgers, die aan het eind van het jaar 

daarvoor een boterletter kregen. Een bekend 

probleem ook in deze tijd is het onderhoud 

van de paden. Lachend wordt een oude uit-

spraak opgehaald: “Als je binnen de heg kan 

schoffelen, kun je het ook buiten de heg.”
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LAATST TUIN 
GEKOCHT

BORISLAV SIMIC
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19 NATIONALITEITEN
WAARVAN NEDERLANDERS  
EN TURKEN DE GROOTSTE  

GROEP VORMEN

SPECIALE  
GEWASSEN OF BOMEN 
Alle voorkomende  

fruitbomen zijn op KTM 

te vinden. Daarnaast is  

de Gingko Biloba  

aanwezig.  

124 TUINEN

BIJZONDERHEDEN 
 COMPLEX 

Het sociale. De Klussenclub 

kent zijn weerga niet en is 

absoluut een samenbindend 

element voor KTM. Daarnaast 

is ook de zelfwerkzaamheid 

groot en dat ziet  

iedereen terug. 

ACTIVITEITEN 
Uitwisseling van bloemen  

en zaden. Culinaire momentjes 

van op de tuin gegroeide  

producten. Leden kunnen ook 

kaarten en biljarten in  

het clubhuis. Hiervoor  

is grote animo.

Theodor van der Lans - tuinzaken
Samen met Sanne, mijn vrouw, tuinieren we 

sinds juni vorig jaar op de Kooltuinmolensloot. 

Als zoon van een bollenboer hou ik er van om met 

mijn handen in de aarde de zitten. Tot voor kort 

hadden wij ook thuis een tuin maar sinds de ver-

huizing niet meer. Wij leven nu vier hoog. De tuin 

is derhalve een geweldige ‘aardse’ bezigheid.  

De intentie is er een mooie sier- en kruidentuin 

van te maken. In de kas wil ik wat bijzondere  

dingen waaronder avocado’s kweken. In het  

dagelijks leven ben ik scenarist en filmmaker.  

Sanne werkt bij het NEN en houdt zich bezig  

met accounts voor grote bedrijven.

TUIN II  
BESTOND SINDS

1974

TUIN III  
BESTOND SINDS

1985

TUIN I  
BESTOND SINDS

1960

’80
IN HUIDIGE 

VORM

SINDS JAREN

3
INGANGEN

F
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Adri van Velsen - voorzitter
Sinds kort hebben wij een voltallig en zeer  

enthousiast bestuur waar ik heel enthousiast over 

ben. Ik heb tien jaar geleden mijn tuin gekocht 

omdat we van een grote benedenwoning verhuis-

den naar een flat. Mijn tuin is een siertuin omdat 

ik toen nog veel werkte en geen tijd had voor een 

moestuin. Nu heb ik echter een piepklein kweek-

kasje gekocht omdat ik het erg leuk vind de  

planten te zien opgroeien. Weliswaar werk ik niet 

meer betaald maar doe erg veel vrijwilligerswerk 

en ben mantelzorger voor een aantal mensen.  

De tuin is voor mij een plek om te ontspannen  

ook al is het hard werken! Ik heb aan alle kanten 

leuke buren, dat is zeker ook een pré.

Trees de Jong – algemene zaken
Gelukkig is er nu weer een voltallig bestuur met 

daarin duidelijke taken. Zodat ik mij kan richten  

op contacten met tuinders en andere PR zaken.  

De ontmoeting met anderen is voor mij belang-

rijk. Ik heb altijd in de farmaceutische industrie 

gewerkt. Dat is een van de branches waarin regels 

een belangrijke rol spelen. Het is maar een klein 

stapje naar ons volkstuincomplex met het  

reglement waar we ons allemaal aan dienen te 

houden.

In april 2014 heb ik de tuin gekregen, dit na  

acht jaar op de wachtlijst gestaan te hebben.  

Het verbouwen van eigen groente en telen van 

fruit is fantastisch met vooral veel leren en dat 

gaat met vallen en opstaan! Sinds april 2015 werk 

ik niet meer, dus heb ik genoeg tijd voor de tuin  

en voor mijn andere passie, organiseren van  

evenementen. Ik heb het bloemschikken weer op-

gepakt en andere samenkomsten met tuinders. 

Leendert Pietjouw - bouwzaken
Ik behandel de bouwaanvragen, dit doe ik samen 

met een deels nieuw bestuur en tevens nieuwe 

tuinders. Samen met mijn partner Marion Schilt 

ben ik in 2018 besmet geraakt met het ‘tuinen’ op 

complex de Kooltuinmolensloot. In het dagelijks 

leven ben ik verantwoordelijk voor het inrichten 

en plaatsen van grootkeukens door geheel  

Nederland, mijn opleiding bestaat dan ook vooral 

uit een technische opleiding. Mijn partner werkt 

als facilitair medewerkster in het Reinier de Graaf 

gasthuis, waar zij grotendeels heeft gewerkt op de 

afdeling kaakchirurgie. Wij hebben gekozen voor 

een tuin waar we lekker kunnen klussen en op zijn 

tijd kunnen genieten van onze tuin.

Hellen Kuijpers       en Monique Atzei       –  
gezamenlijk zijn wij de secretaris
Wij zijn twee zussen die samen met onze mannen 

sinds augustus 2018 een tuin hebben. We willen op 

de tuin lekker wat gaan moestuinen maar vooral 

lekker genieten van ’t buiten zijn en rust 

na een drukke werkdag. Gezien onze 

Bourgondische inslag zal je ons er ook 

vaak zien rond etenstijd; lekker de 

bbq aan en een wijntje en biertje 

erbij! Echt ervaring met tuinieren 

hebben wij nog niet dus tips 

van ervaren medetuinders 

zijn zeker welkom. 

Maak kennis met... 

Het bestuur van de  
Kooltuinmolensloot
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In allerlei onderzoeken lezen we er al jaren over, 
in beweging blijven houdt ons vitaal. In beweging 
blijven in de buitenlucht is natuurlijk nog beter voor 
onze vitaliteit. Deze vitaliteit vind je zeker terug bij 
de twee tuinders waarmee wij spraken. 

Volkstuin en gezondheid
Piet van de Hoeven   
Kooltuinmolensloot 51B 

Tuinieren  
houdt je fit
Op het oudste gedeelte van com-

plex de Kooltuinmolensloot bevindt 

zich de tuin van Piet v.d. Hoeven. 

Trots toont hij de kaart uit 1978 

waaruit blijkt dat hij al veertig jaar  

op deze plek een tuin heeft. Hij is 

een ‘echte’ groentetuinder, teelt 

verschillende soorten bonen,  

andijvie, kool en bietjes maar er 

staan ook bloemen in zijn tuin 

hoor. De chrysanten staan er al 

veelbelovend bij en in het voorjaar 

zijn er altijd veel pioenrozen.

Kweken onder plat glas
Hij kweekt ook onder plat glas om 

al vroeg te kunnen oogsten. Er zijn 

zo het hele seizoen door aardbeien. 

In de kas zijn de druiven bijna  

rijp genoeg om geplukt te worden:  

Frankenthalers en Muskaatdruiven. 

Daar genieten zijn kinderen en 

kleinkinderen zo van. Er wordt 

hier op een professionele manier 

gesnoeid, aangebonden en gekrent. 

De druiventrossen hangen prachtig 

aan de snoeren. Piet komt uit het 

Westland, waar hij al deze kennis 

heeft opgedaan. In zijn werkzame 

leven zorgde hij voor het groen en 

de kamerplanten bij de TU.

Piet is altijd bezig, geen stoel te 

vinden op zijn tuin. Thuis heeft hij 

een siertuin en een paar kippen, die 

gek zijn op de andijvie die te hard 

gegroeid is.

Piet is er met zijn 81 jaar een voor-

beeld van dat tuinieren je fit houdt.

Jan en Coby de Haan 
Vijvertuinen nr 41

Jan de groenteman
Jan komt voor het interview naar de 

tuin. Er staan veel soorten bonen; 

kiwibonen, ‘heilige boontjes’, kleine 

snijbonen en de Franse boontjes. De 

droge bonen daar eten ze in de winter 

van. Helaas zijn de fazanten ook gek 

op de spruiten. “De taken zijn goed 

verdeeld”, zegt Jan. Hij is van de 

groenten en Coby van de bloemen en 

planten. Immers Jan kookt bijna iedere 

dag twee groentes uit eigen tuin.  

Daar blijf je fit van! Vanaf de begin  

jaren ’90, toen dit tuincomplex van 

start ging, waren ze erbij.

Het lijkt wel feest
In de kas lijkt het wel feest, zo kleur-

rijk, de aubergines doen het goed.  

Er staan grote vleestomaten en boven 

onze hoofden hangt het vol met  

meloenen. Wat een oogst! Jan heeft 

veel kennis, zo legt hij stukken tapijt 

bij de wortels van de tomaten met 

daaronder paardenmest, dat houdt 

het lekker warm. De druiven heeft Jan 

in een apart gescheiden stukje van de 

kas, want die hebben geen water  

nodig, terwijl de tomaten e.d. veel 

vocht nodig hebben. Buiten staat een 

plat-glas bak vol met meloenen.  

Ook meloenen hoeven niet zoveel  

water. Ieder jaar op 1 oktober haalt  

Jan de kas leeg en zaait dan opnieuw 

sla en andijvie. Op 1 december is er  

dan alweer een nieuwe oogst.

Zo blijven de mollen weg
“Zie je die flessen zonder bodem 

met de hals omhoog staan daar in de 

grond?”, vraagt Jan. “Door het ruisen 

van de wind in de flessenhals blijven 

de mollen weg.” Aan de voorkant van 

de tuin, het domein van Coby, bloeit 

het weelderig. Jan zegt: “Je moet  

zorgen dat er blikvangers staan”  

en die hebben Jan en Coby!

VT

KM

‘Groentes uit eigen tuin: 
daar blijf je fit van! ’

‘Er is geen  
stoel te vinden  

op de tuin ’



Dit is een bloemlezing uit de vele foto’s die wij hebben ontvangen. 
Door het hele jaar heen maken we allemaal de prachtigste foto’s  
van onze tuinen en het kostte dan ook niet veel moeite om een paar 
pagina’s te vullen met foto’s uit de lente, zomer, herfst en winter. 
Of………. eigenlijk kostte het ons wel moeite – we hadden gemakkelijk 
een heel magazine kunnen vullen met foto’s maar hebben uiteindelijk 
een selectie gemaakt op kleur en variatie.

seizoenenVier
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Ger en Carolien Broere-Holtjer  
Kooltuinmolensloot 83 

Geef je kinderen iets mee
Carolien komt vanaf 1991 al op het complex de  

Kooltuinmolensloot omdat haar ouders er een  

tuin hebben en zij zelf ook. Met Ger heeft ze  

vier kinderen, Desiree, Glenn, Naomi en Kaj.

“Het heerlijkste van de tuin is ontspannen en  

bezig zijn. De kinderen hebben hier vriendjes en 

vriendinnetjes, van andere tuinders krijgen ze  

soms een koekje of snoepje en ook spelen ze met  

de hond van een buurman verderop. De oudste  

kinderen plukken soms bloemen en leggen die op  

het graf van oma op begraafplaats Iepenhof.”

De kinderen zaaien en zien de planten groeien
Voor de kinderen vinden Ger en Carolien het belang-

rijk dat ze beseffen dat niet alles vanzelfsprekend is. 

Hier moet je het water elders halen; het komt niet 

zomaar uit de kraan. Daar ga je dan ook zuinig mee 

om. De kinderen zaaien en zien de planten groeien in 

hun eigen kweekkasje. Er staan fruitbomen in de tuin 

als perzik, appel, peer en een pruim. Helaas komt 

het soms voor dat in de huisjes wordt ingebroken en 

er wel eens wat gestolen wordt. Je moet je spullen 

achter slot en grendel bewaren. Voor de fruitbomen is 

dat moeilijker; die oogst is vorig jaar gestolen.

Kijk eens wat vaker omhoog
Naast het klusteam en de klusuren die iedere tuinder 

per jaar moet maken, wordt er steeds meer georga-

niseerd, zoals een BBQ en gezamenlijke etentjes waar 

ieder iets meebrengt. Op deze manier ontstaat er 

meer binding met elkaar, je ontmoet nieuwe mensen 

en men helpt elkaar als het nodig is.

Ger geeft nog een tip mee: “Kijk eens wat vaker om-

hoog. Ik kan zo genieten als ik een buizerd zie over-

vliegen. Dat zijn toch dingen die je thuis niet ziet!”

Familie Ten Velthuis - Biesland 50

Heerlijke buitenplek 
Sinds 2018 heeft de familie Ten Velthuis, 

bestaande uit Gemmeke, Siebe en hun  

drie kinderen Veerle, Levijn en Silven een 

tuin op de Biesland. Hoe zijn ze er toe ge-

komen? Omdat ze in de binnenstad wonen 

De jeugd heeft de toekomstHet algemene beeld is dat de meeste tuinders 
op onze complexen genieten van hun  

pensioen. Daarom is de redactiecommissie op 
zoek gegaan naar de jeugdige tuinders onder 

ons om te kijken of dit beeld overeenkomt 
met de waarheid. En zie daar – er zijn meer-

dere jongere tuinders te vinden. Ook de jeugd 
geniet op onze volkstuincomplexen van de 

vrijheid, ruimte en de natuur en zien het fruit 
aan de bomen groeien. Lees snel verder.

‘ Water komt niet  
zomaar uit de kraan ’

KM
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Marlous Gaiser 
Kooltuinmolensloot 134  

Hakken uit en tuinieren
Marlous is een jonge vrouw met veel plezier in  

de tuin, al moet ze nog veel leren vindt ze zelf.  

Ze is blij met alle gevraagde en ongevraagde  

adviezen, al hoeft ze geen ‘toptuinder’ te  

worden. “Mijn heg is niet hoog, dus iedereen  

ziet wat ik doe”, zegt ze. Haar tuin is niet groot, 

maar overzichtelijk en goed te doen naast een 

volledige baan. “Heerlijk om je na je werk hier  

om te kleden, je hoge hakken uit te doen en aan 

de slag te gaan. Dat is echt ontspannend.”

Emotionele waarde
Haar vader is op deze tuin begonnen toen hij 

met pensioen ging. Hij heeft de kas gezet en de 

indeling gemaakt, maar werd jammer genoeg 

ziek. Samen met Marlous heeft hij nog de rozen 

geplant, maar heeft ze nooit zien bloeien.  

De tuin heeft voor haar daardoor ook een  

emotionele waarde.

Ria van Dien en Marieke Berkhout
Delftse Hout 222

Megamatch!
Een prachtige romantische tuin waar alles  

weelderig bloeit en groeit, zowel bloemen,  

planten, bomen en groenten. Overal valt iets  

te ontdekken! Marieke vraagt: “Wat zullen we  

plukken voor de thee?”

 

Combiteelt is een succes!
Twee verschillende generaties die samen op de 

tuin werken. Hoe komt dat zo?

Ria en Marieke leerden elkaar in Portugal  

kennen op de ecoboerderij van de familie  

Van Dien: Moinhos Do Dão. De match om samen 

 te tuinieren kwam voort vanuit de ‘hoge nood’  

van Ria en ‘de grote zin’ bij Marieke.

Marieke studeert in deeltijd biodynamische  

landbouw in Dronten. Ze gaat één dag naar school 

en loopt twee dagen stage, waarvan één dag bij de 

Stadstuinderij Buitenleeft Delft, een zelfoogsttuin.

Op de tuin van Ria experimenteert ze met combi-

teelt, bijv. pompoen, mais en bonen is een succes! 

Het is een volle mix, de bonen hebben stokken 

nodig, de mais houdt zich eraan vast, de pom-

poen maakt gebruik van de stikstof die de bonen 

dachten ze aan een buitenplek voor hun gezin. 

Gemmeke vertelt dat ze een keer het complex 

opliepen en deze tuin zagen met het ‘Boshuis-

je’, grasveld en omringd door bomen. 

Zomaar een tuin!
Ze dacht “Zou het iets voor ons kunnen zijn?” 

Niet wetende dat het zo snel vrij zou komen. 

In februari schreven ze zich in en met  

Pinksteren hadden ze zomaar deze tuin!  

Ze stonden als laatste op de wachtlijst en  

het bleek toch mogelijk!

De ligging van de tuin vinden ze fantastisch, 

naast de kinderboerderij en Delftse Hout.

De kinderen vermaken zich daar prima.  

Veerle plukt bloemen voor opa en ook fram-

bozen en perziken. Veerle en Levijn hebben 

paardenbloemen weggeblazen, slakken ge-

zocht, en plantjes water gegeven toen het 

droog was. Daarnaast kunnen ze er heerlijk 

skelteren en met de graafmachine rondrijden.

Gemmeke en Siebe vinden iedereen zo  

vriendelijk op het complex. Mensen delen 

plantjes en geven graag tips. Ook de  

kinderen zijn erg welkom!

Schelpenpaden tegen slakken
De plantbedden worden omgeven door schelpen- 

paden met daaronder worteldoek tegen het 

onkruid. Het grote voordeel hiervan is dat de 

slakken deze tuin nu mijden. Een goede tip!

Gelukkig krijgt Marlous hulp van haar oom Koos, 

waar ze veel van leert over het verzorgen van 

een moestuin. Ze probeert niet alles tegelijk te 

planten, zodat niet alles tegelijk geplukt hoeft te 

worden. De kas is fijn voor het verlengen van het 

groeiseizoen. Er staan tomaten, komkommers 

en ook aardbeien, die hier sneller rijp zijn dan 

buiten. Daar groeien ze in een hoge bak een meter 

boven de grond.

afgeven en de pompoen bedekt de bodem tegen 

onkruid. Verder op in de tuin nog een andere mix 

van tomaat, bonen en bieten. Ria en Marieke delen 

hun ervaring en kennis en zo leren en inspireren 

ze elkaar. Voor Ria is ‘kijk-plezier’ en de geuren 

van bloemen heel belangrijk en het verrassende 

wat de natuur kan! Daarom staan er ook bloemen 

op de tuin!

Consuminderen
Enthousiast vertelt Marieke dat ze ook voor  

zichzelf is begonnen, ze noemt het ‘onder- 

steuning, advies en inspiratie in je tuin’. Een van 

haar dromen is zelfvoorzienend leven. “Ik probeer 

te consuminderen en om het milieu te denken”.  

Bij Marieke heeft de jeugd zeker de toekomst!

‘ Overal valt iets  
te ontdekken! ’
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Maak kennis met de Jubileumcommissie ATV Levenslust 100 jaar
Vlnr: Bernadet van Rooijen (secretaris), Toos Thoolen, Ada Bres, Cor Gordijn,  

Sylvia Coenen, Steffie Chaudron, Helena Pinna (voorzitter) en Narciso Pinna.

Afsluiting door redactiecommissie
Als je dit leest ben je op de laatste bladzijde aangekomen van het  

jubileummagazine. Wij hopen dat je het blad met veel plezier hebt  

gelezen en veel inspiratie hebt opgedaan om zelf aan de slag te gaan  

of om medetuinders met een zelfde passie eens op te gaan zoeken. 

Wij hebben het magazine in ieder geval met veel plezier voor jullie  

gemaakt en hebben daarbij veel leuke, nieuwe mensen leren kennen  

en nog meer waardering gekregen voor de vele tuinders die ieder een 

bijdrage leveren aan onze vereniging.

Een bedankje gaat uit naar iedereen die een bijdrage heeft geleverd  

aan de totstandkoming van dit magazine en dan met name naar de  

medetuinders die bereid waren om ons meerdere malen te ontvangen 

voor het gesprek en de foto’s.

COLOFON
Deze uitgave is ter gelegenheid van  

het 100-jarig bestaan van de Amateur- 

tuindersvereniging Levenslust op  

23 juli 2019 en is gratis voor alle leden  

en relaties van de vier aangesloten  

complexen te Delft.

OPLAGE 
1.000 exemplaren

Biesland 

Bieslandsepad 8

Kooltuinmolensloot 

Hoflaan 12

Delftse Hout 

Laantje van Levenslust 4

Vijvertuinen 

Kerkpolderweg 3

REDACTIECOMMISSIE

Steffie Chaudron (eindredacteur)

Ada Bres

Anneke de Roo

Narciso Pinna

met ondersteuning van Sylvia Coenen

FOTO’S

Studio Alex

Alexander Ettema 

Alexander@studioalex.nl

Hans Stakelbeek

info@baardenkale.nl

ONTWERP EN OPMAAK

studioBoven grafisch ontwerp

Mirjam Wilbrink

www.studioboven.nl

DRUK

Druk. Tan Heck 

www.druktanheck.nl

Gehele of gedeeltelijke overname van  

artikelen of foto’s is slechts toegestaan  

na schriftelijke toestemming van het 

hoofdbestuur van ATV Levenslust.

Bijzondere tuinders 

Jan en Betty delen hun liefde voor de rotstuin.  

Jan zegt lachend: “Wij vinden het allebei leuk  

en Betty werkt zelfs nog harder dan ik. Zo weet  

ze bijna altijd en soms na maar vijf minuten  

nadenken ook alle namen uit haar hoofd.”

“In 1994 stond hier niets. De goede afwatering 

hebben we gemaakt met de dakpannen van een 

Chinees op de Oude Delft! Uiteraard ook met 

gronddoek, aarde met brekerszand en een beetje 

klei.” Betty vult aan: “Jan zou de tuin nog wel iets 

willen verhogen, maar gezien zijn leeftijd toch 

maar niet, hij is 88 jaar.”

Lid van de Rotstuinvereniging
Al jaren zijn Jan en Betty lid van de Rotstuin- 

vereniging en bezoeken graag de bijeenkomsten 

in de Botanische Tuin van Utrecht. Hier kopen ze 

planten die je nergens anders kan vinden. 

Jan wilde het zaad van de orchideeën zelf zaaien, 

maar dat werkte niet. “Ze zaaien wel zichzelf uit, 

kijk, hier en daar en overal komen ze op.”

We zitten nooit
“We komen vaak op de tuin en gaan direct aan 

het werk! Ze vinden ons ongezellig, we zitten 

nooit. Onze tuinburen zeggen ‘het zijn net  

mollen, ze zitten altijd onder de grond!’”

Betty: “Nu zie ik er netjes uit, maar je moet me 

hier aan het werk zien, hoedje op, oude kleren en 

op de knieën. Het dreigt ziekelijk te worden, maar 

we hebben er allebei zoveel vreugde van.”

De ‘stenen bol’ met rotsplantjes op de  

Vijvertuinen is door Jan gemaakt, samen met  

o.a. Cor Gordijn en Jan doet het onderhoud.

Naast het reguliere werk op de tuin verrichten de tuinders in deze rubriek ook iets totaal anders.  

Allemaal doen ze ‘dit anders’ op of in de nabijheid van de eigen tuin. Nieuwsgierig geworden?  

Door het magazine heen staan vier verhalen van deze bijzondere tuinders op onze complexen.

4

Jan en Betty ten Hagen - Vijvertuinen 30 

Tuinieren als mollen
VT

Vlnr: Ada Bres, Narciso Pinna en Steffie Chaudron. Anneke de Roo is ook lid 

van de commissie, maar staat niet op de foto.
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