
 

 

 

 

 

 

 

1 

Vereniging van Recreatietuinders De Vluchtheuvel 
Weverskade 55 – 3142 PA Maassluis 

Nr. 388 oktober 2020 
  

www.vluchtheuvelmaassluis.nl 

 

 
Inhoudsopgave 

 
 

Van de voorzitter (Anne) 2 

Agenda (Redactie) 3 

Algemene Ledenvergadering (Bestuur) 4 

Wijzigingen in Statuten en Reglementen (Bestuur) 6 

Berichten van het bestuur (Bestuur) 12 

Werkrooster oktober en november 2020 (Bestuur) 14 

Bingo Klaverjassen 15 

Kantineaanbieding (Peter) 15 

Van oorsprong tot teelt: de asperge (Ton) 15 

Zoem…....zoem….Heen en weer (Marina) 18 

Contactgegevens (Bestuur) 20  



 

 

 

 

 

 

 

2 

Van de voorzitter 
 

Het tuinseizoen is alweer bijna 

voorbij. Ik hoop dat jullie net zo 

veel plezier en goede oogst gehad 

hebben als ik.  

Omdat ik mijn tuin nog steeds te 

groot vind, had ik besloten dit jaar 

nog meer bloemen te zetten. Dat is 

toch minder werk om bij te houden 

dan al die soorten groenten. Ik heb 

ervan genoten. Prachtige 

boeketten heb ik geplukt! 

 

Daarnaast ben ik er super trots op 

dat ik dit seizoen voor het eerst in 

de vijf jaar dat ik tuinier geen 

meeldauw in mijn druiven had. 

Ik kreeg het advies van collega 

tuinders om veel rigoureuzer te 

krenten. Voor mijn gevoel ging 3/4 

van de korrels eraf en hield ik 

weinig over, maar niets was minder 

waar! Prachtige grote Franken-

thaler druiven, mooi van kleur en 

heerlijk van smaak! 

 

Op bestuurlijk vlak ook niet stil gezeten. Gesproken met twee 

wijkagenten over de veiligheid op ons terrein. Ze waren verheugd te 

horen dat er eindelijk licht in de duisternis kwam. Verlichting was een 

belangrijk onderdeel van het beleid 2020. Er is helaas enige vertraging 

geweest, maar zeker is dat de lantaarnpalen er komen (of misschien al 

zijn). Daarna kwamen camera’s ter sprake. Leden zijn getuige geweest 

van het feit dat jongeren over het dichte toegangshek klommen, de 

poort open drukten met de knop op het paaltje en daarna met de 

scooter het terrein op gingen. De agenten raadden camera’s aan 

boven het hek, bij de kantine en aan de achterkant van het hoofdpad. 
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Twee bestuursleden gaan nu uitzoeken hoe dit te realiseren. Er is 

helaas geen tijd om ons terrein op te nemen in de surveillance route.  

De planning is dat eind oktober gestart gaat worden met de 

voorbereidende werkzaamheden voor het plaatsen van het 

geluidsscherm. Gesprekken met de Gemeente Maassluis zijn nog 

steeds gaande. Zodra er nieuws is zullen wij hierover berichten. Snel 

communiceren gaat het beste met een digitale nieuwsbrief. Wilt u deze 

ook ontvangen? Geef dan uw mailadres door aan secretaris Anita 

Roks via info@vluchtheuvelmaassluis.nl. 

 

 

Anne Langedijk 

 

 

Agenda 
 

Datum Activiteit 

27-10-2020 Algemene Ledenvergadering 

 

 

 

Nieuws van de redactie 
 

Kopij voor het volgende Vluchtheuveltje kun 

je sturen naar Ruud Broekman: 

Rabropo@kabelfoon.nl. (Tuin 60)  

De uiterlijke inleverdatum is 18 oktober. 

 

Voor de volgende maanden is de inleverdatum van de kopij: 

-15 november voor het decemberblad 

-6 december voor het januariblad 

 

 
 
Publicatie van artikelen behoeft niet te betekenen dat hiermee de 
mening van het bestuur van de vereniging voor recreatie tuinders de 
Vluchtheuvel wordt weergegeven. 

mailto:info@vluchtheuvelmaassluis.nl
mailto:Rabropo@kabelfoon.nl
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Algemene Ledenvergadering 
 

De Algemene 

Ledenvergadering die in 

april dit jaar vanwege het 

Corona virus is uitgesteld, 

wordt definitief gehouden 

op dinsdag 27 oktober 

2020. Wij nodigen u 

hiervoor van harte uit. Dit 

jaar niet in onze eigen 

kantine, omdat wij daar 

maar maximaal 45 

personen op 1,5 meter kwijt kunnen.  

De ALV wordt gehouden in de aula van de Lentiz | Revius Mavo, 

Kastanjedal 2 te Maassluis. Aanvang is 19.30 uur. Inloop is vanaf 

19.00 uur. De aula is ingericht volgens de 1,5 meter Covid-19 

voorschriften. Ook staat er bij de ingang desinfecteringsgel klaar.  

 

De vergaderstukken (voorstel tot wijziging Statuten en Huishoudelijk 

Reglement) heeft u in maart dit jaar ontvangen. De afgelopen 

maanden zijn nog enige wijzigingen/ toevoegingen gedaan. Het 

aangepaste voorstel voor de wijziging Statuten en Huishoudelijk 

reglement ligt ter inzage in onze kantine. Indien uw mailadres bekend 

is bij de vereniging dan ontvangt u het document per mail. De nieuwe 

statuten en reglementen staan ook op de website. 

 

Mocht u vragen hebben over de nieuwe statuten en reglementen dan 

kunt u deze tot maximaal 1 week voor de ALV schriftelijk stellen via 

info@vluchtheuvelmaassluis.nl. Dit geldt tevens voor de vragen voor 

de rondvraag. 

  

mailto:info@vluchtheuvelmaassluis.nl
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Agenda 

1. Opening  

2. Mededelingen 

3. Vaststelling van de notulen ALV 23 maart 2019 

4. Secretarieel jaarverslag 2019 en beleid 2020  

5. Verslag van de kascommissie  

6. Vaststelling financieel jaarverslag 2019 en  

balans per 31 december 2019 

7. Vaststelling begroting 2020 

8. Vaststelling contributies en bijdragen 

9. Samenstelling kascommissie voor 2020 

10. Bestuursverkiezing  

11. Voorstel tot wijziging Statuten en Huishoudelijk Reglement 

12. Wie wil dit jaar naar de jaarvergadering van het AVVN 

13. Jubilarissen in 2019 

14. Verkiezing mooiste tuin  

15. Rondvraag 

 

Leden worden dringend verzocht eventuele vragen 

tenminste 7 dagen voor de ALV-datum bij de secretaris in te 

dienen. 
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Ad. Punt 8: Vaststelling contributies 

In tegenstelling tot wat in het boekje van de ALV staat vermeld, stelt 

het bestuur toch een contributieverhoging per 2021 voor.  

De Gemeente Maassluis verhoogt de huur/gebruiksvergoeding vanaf 

2021 met € 1000,-. Tevens moet rekening gehouden worden met de 

inflatie.  

 

Contributievoorstel: 

Hele tuin (maximaal 150 m2):  € 130,00 

1,5 tuin (151 t/m 225 m2):   € 180,00 

Dubbele tuin (groter dan 225 m2) € 235,00 

 

 

Ad. Punt 10: Bestuursverkiezing 

Heel blij zijn we te kunnen melden dat Wilco 

Smaal het penningmeesterschap over gaat 

nemen van Anne Langedijk. Wilco moet in de 

functie van penningmeester worden gekozen. 

 

 

 
 
Wijzigingen in statuten en 

reglementen 
 

Verenigingen worden in de meeste 

situaties door de statuten geregeerd.  

Het is dus noodzakelijk om statuten up to 

date te houden. Onze statuten dateren uit 

2005. Wij zijn een nieuw bestuur en 

hebben kritisch gekeken naar de statuten 

en reglementen. Daar de landelijke vereniging het AVVN voorbeeld 

statuten en reglementen voor de aangesloten verenigingen heeft 

gemaakt, hebben wij besloten om van deze voorbeeld statuten en 

reglementen gebruik te maken. Het houdt niet persé in dat er dingen 

gaan veranderen binnen de vereniging, maar de wijzigingen hebben 

vooral een juridische functie om problemen te voorkomen en 
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processen soepeler te laten verlopen. Omdat er nogal wat vragen zijn 

binnengekomen over welke punten er zijn veranderd in de statuten en 

reglementen, volgen hieronder de opvallendste wijzigingen. Mocht u 

verder nog vragen hebben betreffende de veranderingen dan kunt u 

deze tot maximaal 1 week voor de ALV schriftelijk stellen via 

info@vluchtheuvelmaassluis.nl. 

 

Statuten 

 

Doel en uitgangspunten 

De uitgangspunten zijn uitgebreider beschreven. Punt 3c moet worden 

verwijderd. Deze is gelijk aan punt 3b. 

 

Leden 

 In huidige statuten staan ook partnerleden. Deze zijn komen te 

vervallen. Een lid kan slechts één tuin in gebruik krijgen en per 

tuin kan slechts één lid worden toegelaten. 

 Er zijn strengere regels betreft toelating. 

 In verband met de privacy wet is opgenomen dat alleen de 

gegevens die noodzakelijk zijn om het doel van de vereniging 

te realiseren, te bewaren. 

 

Rechten en plichten 

Er zijn een aantal regels opgenomen waardoor het bestuur beter kan 

optreden bij problemen en juridisch sterker staat. 

 

Rechten en plichten met betrekking tot de tuin 

Royement is gewijzigd in opzegging door vereniging. 

 

Einde lidmaatschap 

Nieuw is punt 4. Opzegging door vereniging. Aan opzegging door 

vereniging gaat een lang traject vooraf. Hiermee kan het bestuur beter 

handelen bij problemen en is juridisch gedekt door de statuten. Tegen 

opzegging door vereniging kan men geen beroep aantekenen bij de 

rechter. 
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Geschillenbeslechting 

Mediationreglement en Arbitragereglement van het AVVN is nu 

geworden ‘Reglement Conflictbeslechting. 

 

Bestuur 

 Bestuur bestaat uit ten minste drie natuurlijke personen.  

(was 5 personen) 

 Ook niet-leden mogen nu zitting nemen in het bestuur.   

Aantal niet-leden mag niet meer dan de helft van het  

aantal bestuursleden zijn. 

 Alleen de voorzitter wordt nog in functie benoemd. (in de oude 

statuten werden ook de secretaris en penningmeester in 

functie benoemd) 

 

Taken en bevoegdheden bestuur 

 De taken van het bestuur staan veel uitgebreider beschreven. 

 Begroting mag niet meer dan 5% overschrijden. (Was 7,5%) 

 

Vertegenwoordiging 

Nieuw: Voor alle betalingen zijn de handtekeningen van twee leden 

van het bestuur vereist. Dubbele controle om vergissingen en /of 

fraude te vermijden. 

 

Commissies 

Kascommissie heet nu Financiële controlecommissie. 

 

Boekhouding en financiën 

 Nieuw: Erfenissen en legaten kunnen slechts worden 

aanvaard na boedelbeschrijving.   

 Nieuw: Tenzij de algemene vergadering in enig jaar anders 

beslist, stelt het bestuur de contributie, de boetes en de 

heffingen vast, met dien verstande dat het bestuur bevoegd is 

de contributie jaarlijks aan te passen met het percentage waar 

de contributie van het AVVN voor dat jaar mee wordt 

aangepast.  
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 Nieuw: De algemene vergadering kan bepalen dat 

administratiekosten (boetes) en heffingen jaarlijks worden 

geïndexeerd, welke indexering geschiedt op basis van de 

Consumentenprijsindex Werknemersgezinnen 2000 (=100).   

 

Agenda ALV 

 De oproep en de agenda kunnen eveneens uitsluitend per 

mail worden verzonden indien leden daar schriftelijk 

toestemming voor hebben gegeven. 

 

Communicatie 

Nieuw: Mededelingen per e-mail zijn nu ook officieel toegestaan naast 

ledenblad en brief. 

 

Reglementen en uitvoeringsbesluiten 

Nieuw: Toegevoegd zijn Tuinreglement en Bouwreglement. 

 

Ontbinding en vereffening 

Nieuw. Bestemming batig saldo dient zoveel mogelijk aan te sluiten bij 

de doelstellingen van de vereniging. Oud: Tenzij de algemene 

vergadering bij haar besluit tot ontbinding een andere bestemming 

voor het batig saldo vaststelt, vervalt het batig saldo na vereffening 

aan de leden. Ieder lid ontvangt dan een gelijk deel. 

 

Wijzigingen Huishoudelijk Reglement 
 

Algemeen 

Er zijn nu drie reglementen: 

 Huishoudelijk Reglement 

 Tuinreglement 

 Bouwreglement 

Een aantal bepalingen uit het oude Huishoudelijk Reglement zijn 

verplaatst naar het Tuinreglement en/of Bouwreglement. 

 

Voorkeursrecht 

 De partner van het lid, een ouder van het lid of van de partner, 

of een meerderjarig kind van het lid of van de partner kunnen 
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zich een voorkeursrecht verwerven voor de tuin van het lid.  

Zij dienen daarvoor geregistreerd te zijn op het 

Tuinregistratieformulier van het lid. Ouders en kinderen 

verwerven dit voorkeursrecht een jaar na inschrijving als 

aspirant-lid. 

 Dit voorkeursrecht geldt niet voor andere tuinen op het 

tuinenpark. 

 De partner, bedoelde ouder en bedoeld kind kunnen met 

betrekking tot de tuin van het lid hun voorkeursrecht eerst 

uitoefenen indien het lidmaatschap van het lid eindigt of als 

een lid overlijdt. Alsdan kunnen zij binnen twee maanden na 

beëindiging van het lidmaatschap het bestuur schriftelijk 

verzoeken als lid te worden toegelaten en om de aan het lid ter 

beschikking gestelde tuin aan hem of haar toe te wijzen. Voor 

de toelating tot het lidmaatschap gelden de bepalingen die ook 

voor de toelating van andere leden gelden.  

 

Nieuwe voorwaarde toelaten tot het lidmaatschap: 

Overleggen uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie. 

(Verklaring dat men staat ingeschreven in de gemeente Maassluis). Dit 

uittreksel mag niet ouder zijn dan één maand. 

 

Gebruikersovereenkomst bij ingebruikname van een tuin 

De proeftijd van 2 jaar voor het gebruik van een tuin is verwijderd.  

Dit is juridisch niet haalbaar voor verenigingen. 

 

Commissies 

Nieuw: Ook niet-leden kunnen worden benoemd in commissies.  

Het aantal niet-leden mag niet meer dan de helft zijn van het aantal 

commissieleden. 

 

Vergoeding van kosten verenigingsfunctionarissen 

 Er kan aan leden van het bestuur en overige functionarissen 

een vergoeding worden toegekend voor de reis- en 

verblijfskosten. Bestuur stelt de maatstaven vast 
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 De leden van het bestuur ontvangen een vaste 

onkostenvergoeding voor de overige te maken kosten.  

Hoogte wordt vastgesteld door het bestuur. 

 

Aansprakelijkheid 

Er staat precies omschreven waar de vereniging wel en niet voor 

aansprakelijk is. 

 

Tuinreglement 
 

Taxatie 

De taxatie van de opstallen gaat volgens strengere regels worden 

uitgevoerd. Er komt een beroepsmogelijkheid bij het AVVN. 

 Taxatie wordt door 3 leden van de commissie Bouw & 

onderhoud tuinen en/of ter zake kundige bestuursleden 

uitgevoerd. 

 Vertrekkend lid moet medewerking verlenen aan in- en 

uitwendige taxatie en van de beplanting. Het vertrekkend lid 

heeft recht aanwezig te zijn bij de taxatie. 

 De taxatie geschiedt met behulp van het taxatierapport 

opstallen en tuin. De bij taxatie vastgestelde waarde van de 

bouwsels en beplantingen is zowel voor het vertrekkende als 

voor het komende lid bindend, tenzij beiden een andere, 

lagere waarde overeenkomen. Het vertrekkende lid ontvangt 

een taxatierapport waarin de getaxeerde waarde wordt 

toegelicht. Het komende lid ontvangt een exemplaar van het 

taxatierapport, voor de ontvangst waarvan hij moet tekenen.  

 Indien het vertrekkende lid zich niet kan verenigen met de door 

de commissie Bouw & onderhoud tuinen vastgestelde waarde 

van de bouwsels en/of beplantingen, kan het vertrekkende lid 

hiervan binnen veertien dagen na ontvangst van het 

taxatierapport in beroep gaan bij het AVVN. In dat geval is de 

door het AVVN bepaalde waarde bindend. De kosten van elk 

beroep worden vastgesteld door het AVVN en moeten door het 

vertrekkende lid bij vooruitbetaling worden voldaan.  

 Indien een taxatierapport aangeeft dat een bouwsel 

onbewoonbaar is verklaard, moet het vertrekkende lid het 
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bouwsel slopen en afvoeren. Indien hij hiertoe niet in staat is of 

in gebreke blijft, worden de kosten op hem verhaald. Als een 

bouwsel een gevaar oplevert voor de veiligheid of de 

gezondheid dan wordt het als onbewoonbaar aangemerkt en 

moet het gesloopt worden.  

  

Algemene rechten en verplichtingen met betrekking tot de tuin 

Het lid is verplicht om het middenpad vrij te houden. Dus zijn fiets, 

brommer, scootmobiel op eigen tuin te parkeren. Dit in verband met de 

doorgang van een ambulance. 

 

Bouwreglement 

 

Tuinhuis 

Een tuinhuis mag maximaal 2,5 meter hoog zijn (was 3,5 meter). 

Verfkleuren: donkerbruin-stand groen-zwart-naturel. 

 

Gas en gastoestellen 

Strengere regels voor (gebruik) gas en gastoestellen. 
 
 
 

 

Berichten van het bestuur 
 

 

 

Nieuw slot in toegangsdeur toiletten 

Het huidige slot in de toegangsdeur naar de 

toiletten is defect en niet meer te repareren. Veel 

tuinleden kunnen niet, of heel moeilijk naar binnen. 

Om veiligheidsredenen is er een gecertificeerd slot 

geplaatst. De bijbehorende sleutels zijn 

gepatenteerd. Een sleutelmaker die deze sleutel 

bijmaakt is strafbaar.  
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Procedure sleutel uitgifte: 

 Omdat de oude sleutels niet meer bruikbaar zijn kan men op 

zaterdagmorgen een sleutel afhalen in de winkel/inkoop tegen 

betaling van € 7,00 borg (de borg van de oude sleutel is hierin 

verrekend) 

 Er wordt één sleutel per lid uitgegeven 

 Alle leden moeten een formulier tekenen, waarop staat 

vermeld dat de sleutel in bruikleen is en bij opzegging 

lidmaatschap weer moet worden ingeleverd. Is men de sleutel 

kwijt, dan betaalt men  

€ 25,00. De kosten voor het bijmaken van een sleutel voor een 

gecertificeerd slot. 

 Neem uw legitimatiebewijs mee! 

 

Inschrijfstop opgeheven 

Het bestuur heeft besloten, na het 

opschonen van de wachtlijst, de 

inschrijfstop op te heffen. Er kunnen 

dus weer nieuwe aspirant leden worden ingeschreven. Iedere laatste 

zaterdag van de maand. Inschrijfformulieren zijn te downloaden van de 

website. Bijdrage is € 7,50 per jaar. Hiervoor ontvangt men ook iedere 

maand het Vluchtheuveltje. 

 
 
Oproep! 

Bent u ook handig? En wilt u de vereniging af en toe 

helpen met het doen van allerlei klusjes? De werkploeg 

kan best wat hulp gebruiken. Meldt u aan bij 

bestuurslid Wilco Smaal (tuin 11). 

 

We zijn ook op zoek naar leden die collega tuinders 
die zware klussen niet zelf meer kunnen doen, 
willen helpen voor een tarief van € 10,- per uur. Bent 
u nog lekker fit en wilt u wat bijverdienen dan horen 
wij dat graag! 
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Werkrooster oktober en november 2020 

     

 
26 september 2020 

  
3 oktober 2020 

72 J.C. Mulder 
 

78 S. Caner 

74 S. Alptekin 
 

80 A. El Hamouchi 

75 R. Ashad 
 

82 A. El Moukadam 

76 A. Yilmaz 
 

84 A.  El Hahaoui  

77 S. Soydemir 
 

86 R. Smit 

     

 
10 oktober 2020 

  
17 oktober 2020 

87 I. Hoekstra  
 

94 G.M.P. van Wijk 

88 M. Ozdemir 
 

96 D. Fahry 

89 F.P.  van Dun 
 

98 L.R. Teeuwisse 

90 O. Gürbüz 
 

100 P.J.N. van Zanden 

92 H. Sasmaz 
 

101 M. Fares 

     

 
24 oktober 2020 

  
31 oktober 2020 

103 H.A. Köse 
 

114 0 St.onder één dak 

104 M. Odeh 
 

116 S.A.W. Schotborg 

107\109 R. de Bloois 
 

117 Ö. Cicek 

110 A. Osman 
 

118 M. El Achaouch 

112 M. Erül 
 

119 E. Ala 

     

 
7 november 2020 

  
14 november 2020 

122 A. El Hamouchi 
 

127 Y. Ulucay 

123 H. Mustafa 
 

129 A. Talhaoui 

124 S.G. Abdel ahad 
 

132 A. El Ouassidi 

125 R. Atar 
 

133 B. van der Aa 

126 M. Ghsson 
 

134 H. Lamdani 

     

 
21 november 2020 

  
28 november 2020 

135 Ö. Ertekin 
 

140 K. Tamo 

136 R. Saber Ali 
 

145 M. Akpinar 

137 H. Stakenburg 
 

147 M. Al Hariri 

138 Dhr. El Yousfi 
 

149 M.C. Cramers 

139 O. Hoogeveen, Tin Tin 
 

151 M. Smit  
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Let op: zonder goede reden niet op komen dagen 

betekent een financiële sanctie van € 15,-. Maar 

uiteraard laat u het zover niet komen. Afmelden (met 

een zeer grondige reden) bij Piet Breman  

Tel. 06-50823679. 

     

 
 
Bingo en Klaverjassen 
 

Tot nadere berichtgeving is er, door de Coronamaatregelen, geen 

Bingo en Klaverjassen. 

 

 
Kantineaanbiedingen 
 

In verband met het coronavirus is er een beperkt 

assortiment menu’s aanwezig. 

Raadpleeg Peter in de kantine. Er is genoeg variatie 

om op zaterdag een hapje en drankje te doen. 

 

 

  Peter v.d. Berg 

 
Van oorsprong tot teelt: de asperge! (Deel II) 
 

Na de winterperiode (het is dan 2019) heeft het wortelgestel voldoende 

rust gehad om zich verder te ontwikkelen tot een stevige plant.  

Heel voorzichtig kan weer verder gegaan kan worden met ophogen 

van het aspergebed. Hier moet je niet te vroeg mee beginnen, omdat 

het belangrijk is dat de grond  opgewarmd kan worden. De groei van 

de Aspergeplant stimuleer je hierdoor. Doe dit in verschillende stappen 

tot een hoogte van ca 30 cm, met humusrijke grond, compost en zand. 

Ik heb hiervoor deze keer voor speelzand gekozen omdat dit een 

fijnere structuur heeft. De grond wordt dan wat losser en de heuvel die 

dan is ontstaan vlak je bovenaan af. 
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Nu maar wachten tot de eerste barsten verschijnen in het oppervlak. 

Medio april is dat het geval maar is mede afhankelijk van het weer. 

Omdat ik er niet af kon blijven heb ik heel voorzichtig de eerst 

asperges geoogst. Let wel, te veel en te lang oogsten is voor de 

plantjes nog te vroeg dus wees hier niet te gulzig mee. 

Verder kan je de planten nu met rust laten en lekker laten groeien 

totdat het gewas weer bruin wordt en afsterft. Net als het jaar ervoor 

moet dat dan afgeknipt worden. 

Dit jaar, het is 2020, kijk ik met plezier uit naar opnieuw de eerste 

barstjes van de grond. Door het zeer mooie voorjaar kwamen de 

asperges wel iets vroeger en zodra ik de barstjes zag heb ik er zwart 

plastic folie opgelegd. Dat doe je om de grondtemperatuur versneld te 

verhogen, maar vooral om te zorgen dat de asperges wit blijven! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik kon half april de eerste asperges steken met de hiervoor speciaal 

aangeschafte asperge steker. 

Hier had ik beslist géén ervaring mee maar een aantal malen verkeerd 

steken(een aantal braken te snel af) ging dit steeds beter. 

In het begin waren het maar een paar asperges. Deze heb ik in een 

theedoek in de koelkast bewaard, tot we een maal hadden voor 2 

personen en hebben er heerlijk van genoten. 

Tot ca. half mei ben ik het witte goud  blijven steken. Daarna bemest 

en verder met rust gelaten. Volgend jaar verwacht ik tot 24 juni ( Sint-

Jan) te kunnen steken, en dit keer zal dat z'n 50 dagen zijn. Na de 
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oogstperiode kun je een gedeelte van de grond weghalen en mag het 

lof zich verder weer vrij ontwikkelen. 

Nog ter aanvulling, 

je hebt mannelijke 

en vrouwelijke 

planten. De 

mannelijke planten 

zijn productiever. 

Het verschil tussen 

mannelijke en 

vrouwelijke planten 

is te onderscheiden. 

Bij vrouwelijke 

volgroeide planten 

groeien besjes. 

  

 

Bemesting 

In tegenstelling tot de meeste andere vollegrond groenten, zoals ik 

vorige keer heb beschreven, duurt de aspergeteelt meerdere jaren. De 

behoeften aan voedingsstoffen van jonge en oudere aspergeplanten 

zijn nagenoeg hetzelfde. Ze krijgen dezelfde behandeling. Vroeger 

dacht men dat aspergeplanten sterk bemest moesten worden, maar 

door een te sterke bemesting trad er echter dikwijls een opbrengst- en 

kwaliteitsvermindering op. 

Stikstof wordt door de aspergeplanten slechts in zeer kleine 

hoeveelheden opgenomen. Te veel stikstof geeft weke planten, maar 

voor kalium zijn ze anderzijds dankbaar. Ik zal de asperges dus 

jaarlijks een keer bemesten met een hoeveelheid compost aangevuld 

met een matige hoeveelheid kalium. Ik gebruik hier aardbeienmest 

voor (7-14-28). Een bemesting na de oogst stimuleert de stengelgroei. 

De meststof kan je het best direct na het oogstseizoen geven. 

Aangezien asperges positief reageren op de aanwezigheid van chloor 

kan je eventueel chloorhoudende kaliummeststoffen toedienen maar 

als je biologisch zou willen telen dus niet. 

Een goede pH-(KCl) waarde voor asperges ligt tussen 5,5 en 5,9. Als 

de pH lager is, lost magnesium vlugger op waardoor deze meer 
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onderhevig is aan uitspoeling. Het optreden van magnesiumgebrek – 

verkleuren, verdrogen en uiteindelijk afvallen van de toppen van de 

bladeren zal een teken zijn van te lage pH. Bij het bekalken kan dan 

het best gebruik gemaakt worden van een magnesiumhoudende 

kalkmeststof (bv. dolomiet). Dit bemestingsadvies geldt overigens ook 

voor groene asperges. 

 

Ik wil mijn stukje afsluiten. Wat ik beschreven heb, is uit 

eigen ervaring en ik heb er veel over gelezen. Hierdoor 

hoop ik een compleet verhaal te hebben beschreven.  

 

Ton Koene 

 
 

 
Zoem………………………zoem.  Heen en weer……. 

 

 

Deze zomer ben ik op bezoek geweest op tuinnummer 38. 

Theo Reij is ongeveer dertig jaar geleden begonnen op dit stukje land 

met alleen wat bessenstruiken en gras. En zoals vele van ons is hij 

maar gewoon begonnen.  

De kas die er staat heeft hij zelf gebouwd.  

Hij werkt in Oosterhout bij een bedrijf dat vuurvaste bekledingen levert 

aan b.v. grote chemische bedrijven. Daarom zal je hem niet elke dag 

tegenkomen op de Vluchtheuvel. Op de zaterdagochtend is hij er 

meestal wel.  

 

Theo is niet de enige die daar hard aan het werk is.  

Er staan daar namelijk een aantal “vierkante” kisten 

op pootjes of te wel bijenkasten, die bewoond 

worden door honingbijen. In zo’n kast(korf) wonen, 

in de zomer, maar één koningin, 30.000 tot 50.000 

werksters (vrouwtjes die geen eieren leggen) en 500-1000 darren 

(mannetjes).  

Darren worden zes tot acht weken oud en hebben maar één doel: 

paren met de koningin….dit duurt maar drie seconden en dan valt hij 
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dood neer. De werksters hebben het heel druk en werken heel hard en 

daarom leven ze maar ongeveer zes weken. 

 

In 2018 is Theo enthousiast gemaakt 

door zijn zwager en samen zijn ze een 

cursus bij de imkervereniging in Delft 

gaan volgen. Na een jaar “oefenen” in 

een bijenstal (open voorkant) met 

daarin een bijenkast en het afleggen 

van een toets mocht hij zich imker 

noemen. 

Als je op een zaterdagochtend bij Theo langsloopt en hij begint over de 

bijen te praten dan is hij bijna niet te stoppen. De informatie die hij me 

gaf ging zo snel dat ik het met pen en papier echt niet bij kon houden. 

Gelukkig kan je genoeg informatie op het internet vinden over bijen 

www.bijenhouders.nl,  het is de moeite waard. 

 

Ik heb nooit geweten dat honing zo 

gezond is en dat het gebruikt wordt 

voor heling van huidwonden en dat  het 

bijen gif  o.a. gebruikt wordt als 

ontstekingsremmer, bij behandeling 

tegen reuma en bij bestrijding van 

chronische pijn en tal van andere 

zaken. Denk maar aan b.v. bijenwas, 

kaarsen en zalfjes voor onze huid. 

 

Wel weet ik dat ik honing vaak gebruik in tal van 

recepten. Heerlijk. Op ons “Landgoed” zullen we in 

het vervolg niet alleen rekening houden met 

planten voor vlinders maar ook voor 

bijen. Zodat ze niet zoveel 

kilometers, heen en weer, hoeven te 

vliegen 😊 

 

Marina Weeke 

http://www.bijenhouders.nl/
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Contactgegevens 

 
Voorzitter/penningmeester: Anne Langedijk.  
Tel. 06-33838009 
Email: alangedijk@kabelfoon.nl 

ING-rekeningnummer van De Vluchtheuvel: NL12 
INGB 0001331905 

 

Secretaris: Anita Roks, Tel. 06-41911864 
Email: info@vluchtheuvelmaassluis.nl 
 

Bestuurslid Uitgifte tuinen: Muzaffer Oguz, Tel. 06-50501978 
Email: Muzafferoguz68@hotmail.com 
 

Bestuurslid Bouw & Onderhoud Tuinen: Frans Gordijn,  
Tel. 06-10292932 email: devluchtheuvel.bo@gmail.com 
 

Bestuurslid Algemeen Onderhoud & Service: Ton Koene,  
Tel. 06-53812662 
Email: tonkoene@kabelfoon.nl 

 

Contactpersoon verzekeringen: Arjan van Donk, Tel. 010-5911355 
 

Kantine: Geopend: iedere zaterdag van ± 9.00 - ± 14.00 uur. 
Tel. de Vluchtheuvel: 06 30389133 (alleen tijdens kantine-uren) 
Coördinator kantine en medewerkers: Bert Engel 
Schoonmaak: Mari en Ans Paalvast, Tel. 06-25334197 
Inkoop bar: Peter van den Berg 

 

Inkoopcommissie: Contactpersoon Vacature. 
Winkel open: jan - juni: 09.00 - 12.00 uur, juli - dec:10.00 - 11.00 uur 

 

Representatiecommissie 
Monique de Man-Smith, email: corenmodeman@gmail.com 
Mevrouw Kaya, Tel. 06-24571572 

 

Bouw-/Onderhoudscommissie aanvragen: voor het bouwen van 
huisjes/kasjes. Spreekuur: Iedere eerste zaterdag van de maand van 
9.30 – 10.30 uur. Contactpersoon: Frans Gordijn,  
Email: devluchtheuvel.bo@gmail.com 
 

Redactiecommissie: Ruud Broekman (voorzitter). Tel. 06-83333832. 
Kopij inleveren via Rabropo@kabelfoon.nl 

 

Werkurenplicht iedere wijziging doorgeven aan dhr. Piet Breman  
Tel. 06-50823679 

 

Huren van aanhangwagen en graafmachine: 
dhr. Piet Breman Tel. 06-50823679 
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