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Van de voorzitter
We hebben weer opgeruimd! Ondanks dat het geen officiële
opschoondag is geworden i.v.m. de Corona maatregelen, hebben we
met zijn allen in een aantal dagen tijd 80 m3 grofvuil van ons complex
afgevoerd. Zoals u gemerkt heeft was de coördinatie weer in
uitstekende handen bij Piet Breman.

Fijn ook dat hij goed geholpen werd door een aantal leden. Vele
handen maken licht werk ten slotte. Een container van 40 m3 huren
kost
€ 1800,-. Onze goede buur Lely heeft twee containers gesponsord,
€ 3600,- dus. Zowel bestuur, als leden van De Vluchtheuvel zijn Lely
hier zeer dankbaar voor. Het is de bedoeling om als vereniging
voortaan 1x per jaar een container te huren. Vanaf 2022 wordt deze
ieder jaar begroot. U begrijpt dat het dan bij één container zal blijven,
omdat de kosten anders te hoog zijn.
Omdat de vooruitzichten niet dusdanig zijn dat we onze Algemene
Ledenvergadering op zaterdag 17 april a.s. in de kantine kunnen
houden, heeft het bestuur besloten om de vergadering op deze dag
helaas wederom via Zoom te organiseren. Tijd: van 10.00 tot 11.00
uur. Om mee te kunnen doen met de vergadering heeft u nodig:
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1. Een mobile telefoon of tablet waarop de app ZOOM is
geïnstalleerd of een laptop met een goede browser (dan hoef
je ZOOM niet te installeren).
2. Een camera (ingebouwd in je laptop, smartphone of tablet)
3. Een rustige vergaderplek met voldoende licht.
Camera is verplicht, omdat wij de leden moeten identificeren.
Als u niet in beeld bent, kunt u ook niet stemmen.
Aanmelden via info@vluchtheuvelmaasluis.nl onder vermelding van
uw naam, tuinnummer en mailadres is verplicht. Een dag van tevoren
ontvangt u via e-mail een link, die u toegang geeft tot de
vergadering. Er wordt nog een digitale nieuwsbrief verstuurd met
daarin een aanmeldlink.
De vergaderstukken heeft u al bij het vorige Vluchtheuveltje
ontvangen, met uitzondering van de nieuwe Statuten en Reglementen
die ook in stemming worden gebracht. Op 1 juli 2021 treedt de Wet
Bestuur en Toezicht Rechtspersonen in werking. Deze wet is inmiddels
ook in onze statuten verwerkt, zodat deze helemaal up to date zijn.
Wat deze wet inhoudt leest u bij ‘Berichten van het bestuur’.
Alle leden waarvan het mailadres bekend is bij de vereniging krijgen de
nieuwe Statuten en Reglementen toegestuurd. Deze worden ook
gepubliceerd op de website en er komen een aantal zichtexemplaren
in de inkoop/winkel te liggen.
Belangrijk:
Alle vragen over stukken en besluitvorming moeten uiterlijk 72 uur
(liefst eerder) voor aanvang van de ALV schriftelijk of per email
worden ingestuurd.
Dit betekent dus uiterlijk op 14 april 10.00 uur. Alle vragen moeten
door het bestuur in concept van tevoren worden beantwoord en zullen
op de website worden geplaatst, zodat iedereen over dezelfde
informatie beschikt.
Anne Langedijk
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Nieuws van de redactie
Kopij voor het volgende Vluchtheuveltje kun je
sturen naar Ruud Broekman:
Rabropo@kabelfoon.nl. (Tuin 60)
De uiterlijke inleverdatum is 11 april 2021.
Leden van de vereniging kunnen ook kopij voor Het Vluchtheuveltje
aanleveren. In de agenda op de website staat wanneer de kopij bij
Ruud Broekman, Rabropo@kabelfoon.nl moet worden ingeleverd. Dus
heeft u informatie, tips betreffende tuinieren of een succesje in de tuin,
dan zien we graag uw stukje verschijnen.

Riet verwijderen
Ans Paalvast heeft een
tip gekregen om het riet
uit de sloten definitief te
kunnen
verwijderen.
Deze wilde ze met ons
delen: Zo gauw het riet
boven de waterlijn groeit
is
het
moment
aangebroken om te
handelen. Stap met het
waadpak (te leen bij de
vereniging) in de sloot en snij het riet net onder de waterlijn af. Het
water loopt dan in de holtes en dat vindt het riet niet leuk, waardoor het
afsterft. Ik vind deze tip de moeite waard om het uit te proberen.
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Publicatie van artikelen behoeft niet te betekenen dat hiermee de
mening van het bestuur van de vereniging voor recreatie tuinders de
Vluchtheuvel wordt weergegeven.

Werkrooster april, mei en juni 2021
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3 april 2021
M. Akpinar
Y. Boeckx
R. Yeldukko
A. Al Hariri
R. Alebrahim

185
187
191
193
197

10 april 2021
W. Schouten
K. Soboczynski
A.D.Y. Aal-Ajmaya
J. Pelesic
A.J. Brederveld

17 april 2021
E.C.W. Rey
A. Krijnberg-Haak
C. Ponsioen-Goldenberg
Y. Zengin
P. den Toom

16
20
23
24
28

24 april 2021
Z. Fars
J. Pronk
V. Kutlu
E.H. El Khadiri
S.H.M. Alshocikh

1 mei 2021
C. van Wingerden
K.A. Abdulla
T.S.P. Reij
R.P. Pronk
F. Abdullah

41
45
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52

8 mei 2021
F. Feelders
R. Wijnhorst
S.H.M. Suljevic
S. Kako
M. El Boukhlifi

64
66
67
68
70

22 mei 2021
S. Berkdar
A. Said
M. Oulad Touhami
S. Solmaz
S. Alabdallah (zoon)

15 mei 2021
A. El Boussattati
M. Ahnouch
S.I. E.A. Abdelmotaleb
O. Erül
B.M. Yalcin

29 mei 2021
72 J.C. Mulder

5 juni 2021
78 S. Caner
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S. Alptekin
R. Ashad
A. Yilmaz
S. Soydemir

80
82
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19 juni 2021
G.M.P. van Wijk
S. Samal
L.R. Teeuwisse
P.J.N. van Zanden
M. Fares

103
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A. El Hamouchi
A. El Moukadam
A. El Hahaoui
R. Smit

26 juni 2021
H.A. Köse
M. Odeh
R. de Bloois
A. Osman
M. Erül

Let op: zonder goede reden niet op komen dagen
betekent een financiële sanctie van € 30,-. Maar
uiteraard laat u het zover niet komen. Bent u
verhinderd? Dan dient u zelf te ruilen met een
collega tuinder of voor een vervanger te zorgen.
Afmelden (met een zeer grondige reden) bij Piet
Breman Tel. 06-50823679.

Niet vergeten! Zaaien voor de grootste pompoen en/of
zonnebloem
U doet toch ook mee met de
wedstrijd? De zonnebloemen
kunnen
half
april
gezaaid
worden.
Pompoenen kunnen worden voor
gezaaid in een kasje vanaf begin
april. Buiten kun je pompoenen
zaaien vanaf half mei.
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Berichten van het bestuur

Winkel/inkoop
De winkel /inkoop is op zaterdag open van
10.00 uur tot 12.00. We gaan weer beginnen met wat we allemaal het
liefste doen: plantjes kweken. De verkoop van plantjes is dan ook
weer gestart. Prei, sla, bietjes, bloemkool en andijvie zijn te koop.
We proberen dit seizoen een zo gevarieerd mogelijk aanbod in de kas
te hebben. Komt u ook kijken?
Heeft u potgrond of
tuinaarde nodig? Bestel
dit dan voor 11.00 uur.
Om 11.00 uur gaat de
tractor rijden voor de
bezorging.
Bij dit Vluchtheuveltje zit
een bestelformulier voor
geënte tomaten- en komkommerplanten en paprika- en
meloenplanten. De uiterlijke inleverdatum is zaterdag 24 april 2020.
Levering op zaterdag 1 mei 2021.
Onveilige situaties op de Weverskade
Het bestuur is attent gemaakt op de onveilige situatie die soms
ontstaat door de drukte op de Weverskade. De Weverskade wordt erg
veel gebruikt door wandelaars en fietsers waaronder veel scholieren.
Zoals u weet is de weg erg smal en met auto’s erbij ontstaan er soms
onveilige situaties.
Er zijn leden van onze vereniging die vanuit de Burgemeesters-wijk en
Steendijkpolder komen, die gebruik maken van de “sluiproute” via de
afslag na de Shell. Natuurlijk willen we meewerken om de veiligheid te
bevorderen en vragen u om voortaan even een stukje door te rijden
richting centrum tot de afslag bij fietsenwinkel Kortenhof. Daar kunt u
de Dijk nemen en naar De Vluchtheuvel rijden. En als het mooi weer is
kunt u natuurlijk ook op de fiets komen. De parkeerplaatsen bij ons zijn
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beperkt. Soms kunnen we nauwelijks bij de bak voor groenafval en de
werkploeg heeft ook ruimte nodig voor de tractor en de karren.
Op deze manier kunnen we zorgen dat iedereen veilig van de zomer
kan genieten.
Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen
Op 1 juli 2021 treedt de Wet
Bestuur
en
Toezicht
Rechtspersonen in werking. Omdat
deze wet in de statuten moest
worden verwerkt, hebben we onze
nieuwe Statuten inmiddels laten
bijwerken
door
de
juridisch
medewerker van het AVVN. De
nieuwe Statuten zijn daarmee
helemaal up to date.
Hieronder kun je lezen wat de Wet Bestuur en Toezicht
Rechtspersonen inhoudt.
Het doel van deze wet is om stichtingen, verenigingen, coöperaties en
onderlinge waarborgmaatschappijen wettelijke kaders te geven voor:
1. De taakvervulling van bestuurders;
2. Het tegenstrijdig belang bij bestuurders;
3. De aansprakelijkheid en verruimen van ontslagmogelijkheden van
bestuurders en commissarissen.
Gevolgen voor statuten
Alle stichtingen en verenigingen krijgen met deze wetgeving te maken.
Een aantal veranderingen hebben gevolgen voor de statuten. Het is
niet noodzakelijk dat organisaties nu onmiddellijk hun statuten gaan
wijzigen. Wanneer organisaties om andere redenen hun statuten gaan
wijzigen zullen notarissen organisaties wijzen op de verplichte
voorschriften die in de statuten moeten worden opgenomen. In de
tussentijd tot de verandering van de statuten geldt deze wet. Deze wet
gaat boven de eigen statuten. Bijvoorbeeld als de statuten een
regeling voor tegenstrijdig belang bevatten die afwijkt van dit
wetsvoorstel, dan kan na inwerkingtreding van de wet geen beroep
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meer gedaan op de eigen statuten. Hetzelfde geldt ook voor de
aansprakelijkheden bij faillissement.
Taken van het bestuur
De wet maakt duidelijk wat de taken, bevoegdheden en
aansprakelijkheden van bestuurders zijn. De wet schrijft voor dat elk
bestuur
uitvoerende
en
toezichthoudende
taken
heeft.
Vrijwilligersorganisaties hebben veelal een collegiaal bestuursmodel.
Dat houdt in dat alle bestuurders gelijk zijn. Elke bestuurder heeft de
zorg voor de behoorlijke uitvoering van en toezicht op de
bestuurstaken. Dit kan anders zijn wanneer in de statuten specifieke
taken aan bepaalde bestuursfuncties zijn toebedeeld.
In de wet wordt het mogelijk gemaakt voor collegiale bestuur van
verenigingen en stichtingen om een monistisch bestuursmodel te
hanteren. In een monistisch bestuur zijn de uitvoerende taken en
toezichthoudende taken over verschillende bestuurders verdeeld en
zitten uitvoerende en toezichthoudende bestuurders in één bestuur. Dit
model staat naast de modellen waarin het toezicht ligt bij een aparte
raad van toezicht of raad van commissarissen. Deze laatste
bestuursvormen komen veel minder voor in het vrijwilligerswerk.
Wijzigingen op een rijtje:
 Bestuurders en toezichthouders van verenigingen en stichtingen
moeten zich bij het vervullen van hun taak richten op het belang
van de rechtspersoon en de daaraan verbonden onderneming of
organisatie. Dit was voorheen niet wettelijk vastgelegd voor
verenigingen en stichtingen.
 De tegenstrijdig belang regeling in de wet geldt ook voor
verenigingen en stichtingen. Dat betekent dat bestuurders en
toezichthouders niet mogen deelnemen aan de besluitvorming over
een onderwerp als zij daarbij een direct of indirect persoonlijk
belang hebben dat in strijd is met het belang van de vereniging of
stichting. Dit voorkomt dat zij hun persoonlijk belang boven het
belang van de stichting of vereniging stellen.
 Gaat een vereniging of stichting straks failliet? Dan kunnen
bestuurders die hun taak onbehoorlijk hebben vervuld daarvoor
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hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld. Bestuurders die kunnen
aantonen dat ze niet nalatig zijn geweest en het faillissement niet
aan hen te wijten is, kunnen vrijgesteld worden van
aansprakelijkheid. Voor onbezoldigde bestuurders is er een extra
drempel zodat ze minder snel hoofdelijk aansprakelijk zijn.
Onbezoldigd bestuurders zijn uitgezonderd van de regel dat niet
voldoen aan de boekhoudplicht of het niet publiceren van de
jaarrekening wordt aangemerkt als onbehoorlijk bestuur bij
faillissement.
 Een regeling voor ontstentenis en belet moet in de statuten van
verenigingen en stichtingen worden opgenomen. In de regeling
staan voorschriften over de wijze waarop in de uitoefening van de
taken en bevoegdheden voorlopig wordt voorzien in geval van
ontstentenis of belet van alle bestuurders. Bijvoorbeeld bij
schorsing van het bestuur of wanneer alle bestuurders tegelijk
aftreden.
 Bestuurders kunnen in naam of vanuit hun functie bij stemmingen
meerdere stemmen toegekend krijgen. In de statuten moet worden
opgenomen dat een bestuurder niet meer stemmen kan uitbrengen
dan de andere bestuurders tezamen.
Bron: www.vrijwilligerswerk.nl

Vacature binnengekomen via Ton
Koene
Heb je zin om ons te helpen?
Voor het Duurzaamheid Centrum Maassluis
zijn wij opzoek naar enthousiaste mensen
met groene vingers om enkele uurtjes per
week te komen helpen. Samen met de
andere vrijwilligers en coördinator bepaal je wat voor de kinderen leuk
is om in de tuin te bewonderen. Je zaait planten, Je verzorgt de
planten, haalt het onkruid weg en oogst. En dat alles onder het
bewonderende oog van de leerlingen uit Maassluis.
De tuinvrijwilligers komen meestal dinsdagavond en/of vrijdagmiddag,
twee à drie uur, bij elkaar. In overleg zijn andere dagen ook mogelijk.
Wat het beste bij je past. Kom eens bij ons langs aan de Dr. Albert
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Schweitzerdreef (bij de indoorspeeltuin). Op dinsdag, donderdag en
vrijdag tussen 8.30 en 16.30 uur is coördinator Hanneke Kerssemeijer
meestal aanwezig. Mailen kan ook; h.kerssemeijer@maassluis.nl
Graag tot ziens of tot horens!

De Vluchtheuvel is in beweging
Het zal u niet ontgaan zijn. De hoge stam van de grote taxus die tegen
de kantine dreigde te vallen is neergehaald. De zware stam kwam in
de sloot terecht. Deze zal vanzelfsprekend nog verwijderd worden.
Nadat de boom was omgezaagd, werd ook de stomp voor de kantine
nog een kopje kleiner gemaakt.

Voor de vele bomen die zijn gekapt vanwege de plaatsing van het
geluidsscherm heeft de Gemeente een herplantingsplicht. Aangezien
het niet uitmaakt waar deze bomen worden geplant, is besloten er ook
een aantal in de voortuin te plaatsen. Het bestuur mocht zelf de
soorten uitzoeken. We hebben bomen uitgezocht die aantrekkelijk zijn
voor insecten en vogels. De bomen die inmiddels geplant zijn door
Rob Waasdorp en Piet Breman zijn: een Malus ‘Red Sentinel’
(sierappel), 5 stuks Photinia fraseri ‘Red Robin’ (Glansmispel op stam)
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en een Tetradium daniellii (bijenboom). De voortuin krijgt dus meer
kleur.

Malus Red Sentinel bloesem

Malus Red Sentinel appeltjes

Photinia fraseri

Tetradium daniellii

De voortuin is nu nog een beetje kaal, maar als de bomen aanslaan,
komt dat helemaal goed.
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Ook zijn er diverse heesters
afgeleverd
(o.a.
Hibuscus,
Buddlea, Sering). Deze planten
zijn tijdelijk ingekuild en zullen
straks een mooie plaats krijgen
in de nieuwe plantenbak voor de
kantine, die inmiddels ook al
vorm begint te krijgen. Een
aantal leden hebben letterlijk hun
steentje bijgedragen. We kunnen
altijd meer hulp gebruiken. Heeft
u ook tijd om een ochtendje te
helpen? Meld je dan aan bij
Anita
Roks
(tuin
27),
info@vluchtheuvelmaassluis.nl.

En nog een mooi plaatje. De kas die op tuin 199 van Rien Stoffels
stond, is eerst tijdelijk opgeslagen op tuin 114. Nu krijgt hij een
definitieve plek op tuin 149 van Margaret Cramers. Met vereende
krachten is de kas verhuisd. Ook de dam bij tuin 149 is hersteld.
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Cor de Man heeft hiervoor zijn waadpak aangetrokken en samen met
Wim Alkemade de klus geklaard. Hopelijk wordt het waterpeil in de
sloten nu weer wat hoger.
Dhr. Güler van tuin 106 kan om gezondheidsredenen zijn tuin niet
meer onderhouden en heeft zijn lidmaatschap daarom opgezegd. De
commissie Bouw & Onderhoud heeft het huisje getaxeerd op € 0,-,
omdat de staat te slecht was om te laten staan. Daar de familie het
huisje niet kon afbreken zijn de vrijwilligers hiermee aan de slag
gegaan. Het was een hele klus, maar het huisje ligt inmiddels plat. En
alles is alweer afgevoerd naar de Milieustraat �.
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Stormschade
Tijdens de storm op donderdag 11 maart zijn meerdere leden die
glasschade hebben. Ook de vereniging heeft schade. Er zijn drie
platen van het dak van de fietsenstalling afgewaaid.

Het huisje wat tijdelijk op tuin 106 stond (niet verankerd) is opgepakt
door de wind en op tuin 108 van Piet de Bruijn terecht gekomen. Hij
zag het gebeuren. Gelukkig verder geen schade. Het was wel een
bizar gezicht om het huisje zo op het dak te zien liggen. Vrijdag 12
maart is het huisje door een aantal sterke mannen weer omgedraaid
en netjes teruggezet op tuin 106.
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Maassluis, mijn thuis aan de Waterweg
Interview met Max Peracha door Marina Weeke
De zon schijnt maar het is waterig koud op deze zaterdagochtend. De
parkeerplaats staat vol met auto’s, mensen staan in de rij voor het
winkeltje om de bestelde pootaardappels op te halen. De openslaande
deuren zijn geplaatst en er wordt hard gewerkt aan een bloemenbak
van stoeptegels. Max Peracha is een van de vrijwilligers die hiervoor
zijn mouwen opstroopt.

Marina Weeke in gesprek met Max Peracha

Onder het genot van een kop koffie, dat binnen is gezet maar buiten
moet worden opgedronken, hebben we een gesprek dat ik op papier
mag zetten.
Bij de naam Max denk je aan een achternaam zoals de Boer, van den
Berg of iets dergelijks. De achternaam Peracha komt van zijn
Pakistaanse vader, die zijn Nederlandse vrouw ontmoette in Londen.
de
Max is in Londen geboren maar woont vanaf zijn 4 met zijn ouders
en broer in Maassluis. Van jongs af aan heeft hij willen reizen met als
doel ergens anders te wonen dan in dat kleine Maassluis. Veel landen
heeft hij bezocht en tijdens een verblijf van een jaar in Australië kreeg
hij een tip om daar een woning uit 1800 te gaan bezichtigen. En dat
terwijl er hier woningen/ gebouwen staan die veel ouder zijn. Dat heeft
17

hem tot nadenken gezet. Terug in Maassluis heeft hij enkele dagen
achter elkaar “aan de haven” gezeten en is tot de conclusie gekomen
dat Maassluis, met alle mogelijkheden, een geweldig mooie plaats is
om te wonen.
ste
Vanaf zijn 8 jaar heeft Max, als hobby, aan zeevissen gedaan. Hij is
hiermee gestopt uit overtuiging. Nadat hij van een vegetarische
levensstijl is overgestapt naar een veganistische levensstijl en zich
daarbij actief ging bezighouden met dierenrechten, kon hij het
zeevissen voor zichzelf niet meer verantwoorden.
Dan maar op zoek naar een andere hobby…….. volkstuin nummer 169
met een oude schuur. Hij is hier in april 2019 op begonnen. Het
onkruid probeert hij te bestrijden met karton (dat vergaat) en
daaroverheen houtsnippers. Hij plant momenteel in bakken (om zo
toch wat te kunnen planten en oogsten) en hoopt dat de tuin over een
paar jaar onkruidvrij zal zijn. Hij wil graag groenten kweken voor eigen
gebruik. Dit wil hij wel zo biologisch mogelijk doen. Hij werkte als
laborant microbiologie en nu als laborant bij de DSM op de afdeling
voedingsmiddelentechnologie.
Momenteel is hij ook bezig met een eigen bedrijf in biologische en
plantaardige meststoffen. Als advies geeft hij de tip om Neemolie te
gebruiken om allerlei ongedierte, biologisch te bestrijden.
Neemolie staat bekend om zijn hoge concentratie aan azadirachtine.
Deze stof is effectief tegen ruim 200 soorten insecten. Neemolie bevat
daarnaast ook nog ook andere aan azadirachtine gerelateerde stoffen
die de olie zo effectief maken tegen schadelijke insecten. Neemolie
wordt veel toegepast als afwerend natuurlijk middel tegen schimmels &
spint, mieren, insecten, mijten en slakken o.a. in de biologische
landbouw. Neemolie is effectief tegen insecten wanneer ze het
binnenkrijgen. De stoffen in neemolie zorgen ervoor dat de insecten
hun eetlust en paarlust verliezen. Dat is ook de reden dat de neemolie
niet meteen effectief is als je het gebruikt, het duurt even voor de
insecten doodgaan en de populatie aan insecten afneemt doordat er
geen nieuwe eitjes worden gelegd.
Onschadelijk voor gunstige insecten, mensen en andere dieren.
Doordat neemolie alleen effectief wanneer de insecten het
binnenkrijgen, en dus van de plant eten, is het onschadelijk voor de
18

insecten die juist goed zijn voor je planten zoals bijen want die eten de
plant niet en zijn daardoor veilig als de neemolie is opgedroogd en
opgenomen door de plant.
Het is daarom belangrijk om de neemolie zeer vroeg in de ochtend of
laat in de avond te spuiten, wanneer de gunstige insecten slapen en
dus niet in aanraking kunnen komen met de plant voordat de olie is
opgedroogd. Ook voor mensen is neemolie onschadelijk. Het lichaam
van zoogdieren, waaronder dus ook mensen, honden en katten,
reageert anders op de stof dan dat van insecten. Maar het is natuurlijk
logisch dat alles wat je oogst in je tuin of op het balkon goed wast
voordat je het gaat eten
Dan komt bij mij de vraag op: wat is dat nou eigenlijk???? Biologisch,
ecologisch, milieuvriendelijk…en dat allemaal in combinatie met
duurzaamheid en economie? Is daar een eenvoudige uitleg voor?
Max heeft het vrijwilligerswerk niet van huis meegekregen. Toen Max
vorig jaar een vrijwilliger, vaak in z’n eentje compost zag scheppen
besloot hij om zich dit jaar aan te melden ter ondersteuning van deze
groep die dagelijks aan het werk is. Max ziet een grote diversiteit aan
de leden van de vereniging. Zijn wens is om, iedereen enthousiast te
maken voor het vrijwilligerswerk zodat we samen een bloeiende,
groeiende vereniging zijn.
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Krachtpatsers in de tuin
Toen ik zo’n 46 jaar geleden begon te tuinieren waren mijn drie
kinderen nog klein en af en toe hielpen ze mij met het tuinieren. Ik
wilde ze ook wat leren en regels bij brengen. Ik begon altijd met regel 1
en die luidt: Ga nooit in de aarde waar gezaaid of gepoot moet worden
staan want dan slaat de grond dicht en kunnen de plantjes minder
goed groeien.
Zoals bekend heb ik vanwege het plaatsen van het geluidsscherm een
andere tuin gekregen. Deze tuin 141 is helemaal naar mijn eigen
ontwerp door het Stadsbedrijf Maassluis in orde gemaakt. De
medewerkers hebben met de beste bedoelingen de oude grond
afgeschraapt, ze hebben niet op de grond gelopen maar het
afschrapen en nieuwe grond aanbrengen gebeurde met een shovel
van c.a.1000 kg. Met als gevolg dat het bodemleven totaal verwoest is
en de klei vervormd is naar een ondoordringbare plaat die geen
regenwater doorlaat met als gevolg plassen water in de tuin.
Regenwormen kwam ik dus niet meer tegen en ze zijn zo belangrijk
voor de structuur van de grond. Ik ging op internet eens kijken wat
hieraan te doen is.
Ook kreeg ik heel toevallig een
uitnodiging om een online lezing van
Jeroen Onrust te volgen. Jeroen heeft
heel veel onderzoek gedaan naar
regenwormen
hij
is
zelfs
gepromoveerd in 2017 op onderzoek
naar
de
wisselwerking
tussen
boerenbeheer, regenwormen en hun beschikbaarheid voor
weidevogels. Hij heeft dit onderzoek gedaan in grasland ’s nachts
liggend op zijn buik. Hij verplaatste zich vooruit op een soort karretje
met luchtbanden voortbewogen door zijn voeten. In zijn proefschrift
heeft hij bewezen dat rode wormen een sleutelrol spelen in het
ecosysteem en zorgen voor een gezonde bodemstructuur Juist rode
regenwormen verzamelen organisch materiaal, slepen dit de bodem in
en houden die vochtig.
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Na de lezing wist ik dat regenwormen de oplossing was voor de
dichtgeslagen grond en ben ik op zoek gegaan of ze te koop waren en
dat zijn ze. Ik heb drie kilo besteld
en in de stromende regen
verdeeld over mijn tuin. Als je een
hoopje wormen op de tuin leg dan
zijn ze binnen 10 minuten
verdwenen in de grond. Ook heb
ik voeding gekocht voor de
wormen want ze mogen niet
verhongeren. Ik weet niet of de aangebrachte compost voldoende
voeding voor ze is.
Hoe werken regenwormen?
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De gangetjes die
regenwormen graven
maken vaste grond los
zodat lucht, water en grond weer in evenwicht gebracht worden. De
regenwormen zullen de harde grond open graven met hun gangen. Al
na enkele weken wordt het resultaat zichtbaar en komt de
oorspronkelijk kruimelige structuur van de bodem weer terug. Hierdoor
zal er weer voldoende zuurstof in de bodem komen. Daardoor krijgt de
grond haar natuurlijke veerkracht weer terug. Een bodem met
wormengangen die wel tot een diepte van drie meter kunnen gaan
heeft een perfecte water aan- en afvoer. De planten zullen hun wortels
in de gangen van de regenwormen steken en hierdoor een prachtig
sterk wortelgestel krijgen. In Nederland hebben we te maken met
diverse grondsoorten zoals: kleigrond, zandgrond, veengrond, löss,
leem en combinaties daarvan zoals bijvoorbeeld zavelgrond.
Voortplanting
Regenwormen vestigen zich in de “nieuwe” bodem en zullen het
evenwicht herstellen. De regenwormen die uitgezet worden zijn
jongvolwassen wormen en zullen zich vermeerderen door te paren en
eitjes te leggen. Wormeneitjes kunnen wel 3 mm groot zijn.
6 tot 8 weken na het uit zetten van de volwassen regenwormen
kunnen de eerste jonge wormen gevonden worden. Overbevolking op
termijn door wormen is niet mogelijk. Regenwormen zullen op een
natuurlijke manier sterven en jonge wormen zullen hun plaats weer in
nemen, zoals de biologische kringloop is.
Het is een fabeltje dat als je een worm doormidden hakt dat je dan
twee wormen hebt. Alleen als de deling in het achterste stukje is blijft
de worm leven want hij kan de wond dichten.
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Ik ben benieuwd of de regenwormen hun werk naar tevredenheid gaan
doen. Het zijn hopelijk echte krachtpatsers die spitten overbodig
maken.
Rien Stoffels tuin 141

Nieuwbouw Lely

Onze goede buur Lely is bezig met een indrukwekkend
nieuwbouwproject. Omdat we veel vragen krijgen wat ze er nu precies
aan het doen zijn en hoe het er uiteindelijk komt uit te zien hebben we
bij de communicatieafdeling van Lely wat plaatjes opgevraagd. De foto
vanuit de lucht is met een drone gemaakt. Op de laatste foto zie je hoe
het Lely complex er straks uit komt te zien als het klaar is. Kijk op de
website: www.lely.com/lelycampus voor al het nieuws, filmpjes en
berichten over de werkzaamheden. Je kunt je ook aanmelden voor de
nieuwsbrief via lelycampus@lely.com
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Contactgegevens
Voorzitter: Anne Langedijk, Tel. 06-33838009
Email: voorzitter@vluchtheuvelmaassluis.nl
Secretaris: Anita Roks, Tel. 06-41911864
Email: info@vluchtheuvelmaassluis.nl
Penningmeester: Wilco Smaal, Tel. 06-44442193
Email: penningmeester@vluchtheuvelmaassluis.nl
IBAN-nummer: NL12 INGB 0001 3319 05
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. 06-51223403
Kantine: Geopend: iedere zaterdag van ± 9.00 - ± 14.00 uur.
Coördinator kantine en medewerkers: Bert Engel
Schoonmaak: Mari en Ans Paalvast, Tel. 06-25334197
Inkoop bar: Peter van den Berg
Inkoopcommissie: Contactpersoon Anne Langedijk.
Winkel open: jan - juni: 10.00 - 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 Piet Breman
Tel. 06-50823679
Huren van aanhangwagen en graafmachine:
Piet Breman Tel. 06-50823679
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