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Bezoekadres:  Berkhouterweg 21   Zilversmid 7A 

 1624 NS Hoorn  1625 AX Hoorn 
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 1624 NS Hoorn 

 
E-Mail: secretaris@vtvhoorn.nl  
Website: http://vtvhoorn.nl 
Iban NL 31 INGB 0001270162 t.n.v. Volkstuindersvereniging Hoorn e.o. 

  
Goedgekeurd bij Koninklijk besluit d.d. 23 november 1962 nr. 42. 
Ingeschreven in het verenigingsregister van de K.V.K. te Hoorn, 40624541. 
 
 
 
 
 
Vooraf 
 
Voor u ligt het “groene boek” van 2021. Dit is een wat afwijkend jaar zoals wij allemaal aan 
den lijve hebben ondervonden. Wij hopen dat jullie allen nog steeds een goede gezondheid 
genieten. We hebben toch geprobeerd om een zo breed mogelijk beeld te schetsen van wat 
er op onze complexen plaatsvindt. 
De vereniging heeft twee complexen in beheer, het grote complex aan de Berkhouterweg 
met de “Konkelboet” en het kleine complex aan de Lijndraaier. We willen als vereniging ook 
duurzaam zijn en dat is een van de redenen dat u dit boek digitaal ontvangt.  
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Van de voorzitter 
 
Beste Tuinvrienden, 
 
Ik had er graag een knallend jaar van gemaakt. Mijn laatste jaar als voorzitter en het 60-jarig 
bestaan van de vereniging. We hebben mooie plannen gemaakt voor het feest & een 
kunstroute maar uiteindelijk zijn alle plannen gesmoord in het virus. 
Ik kijk terug op een prachtige periode waarin met een goed team veel is gerealiseerd. Bij mijn 
aantreden lag de ontwikkeling stil en kregen we te maken met veel achterstallig onderhoud. 
Dit hebben we fier aangepakt. Toen ik startte heb ik met een aantal geïnspireerde leden de 
waarden geformuleerd waar wij als vereniging op wilden koersen. 
Dat zijn: gezamenlijkheid, duurzaamheid, diversiteit & verantwoordelijkheid. 
 
Gezamenlijkheid 
Hiervoor hebben we de feestcommissie actief benaderd die met pannenkoeken- midzomer- 
en oogstfeesten zeer geslaagde feesten heeft georganiseerd. Naast de bestaande 
activiteiten (snertfeest & nieuwjaarsborrel) is er nu jaarlijks een coördinatorenlunch en een 
nieuwe-ledenborrel. 
 
Duurzaamheid 
Het waterproject, waardoor tuinders goed gebruik kunnen maken van het sloot- en 
regenwater is in volle gang. 
 
Diversiteit 
We hebben voornamelijk aangestuurd op het zo klein mogelijk maken van de regels zodat 
mensen ruimte hebben om hun tuin op eigen wijze in te richten. Dat heeft veel discussie 
opgeleverd omdat het verbieden of vastleggen van regels vaak makkelijk is, maar dat wilden 
we niet. 
 
Verantwoordelijkheid 
Door het inrichten van taakgroepen met eigen koers kwam de verantwoordelijkheid meer bij 
hen te liggen en is het bestuur niet meer sturend in wat ontwikkeld en veranderd kan worden. 
Ook bij ‘burenruzies’ hebben wij ons als mediator opgesteld en niet de verantwoordelijkheid 
van de onmin overgenomen.  
 
Deze waarden zijn ons kompas geweest en hebben de vereniging een duidelijk signatuur 
gegeven. Iets waar ik trots op ben en dat we niet uit het oog moeten verliezen. 
 
In 2019 zijn de zogenaamde ‘klimaattafels’ georganiseerd om te onderzoeken hoe we ons de 
komende tijd willen ontwikkelen, uitgaande van de waarden van de vereniging. 
We zijn tot een beter ‘welkom’ gekomen voor nieuwe leden. Persoonlijke aandacht in de 
eerste periode. Dat werkt goed. 
In 2020 wilden we het thema ‘buurtschappen’ verder onderzoeken. Kleinere eenheden (bijv. 
10 tuinen) die een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben voor hun ‘buurt’. Dat kon ook 
niet worden onderzocht en is hopelijk een mooi thema om in 2021 te onderzoeken. 
 
Ik dank u voor alle vertrouwen dat in mij is gesteld. 
 
 
Klaas Visser, voorzitter 
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Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 
 
Beste leden, 
Het bestuur nodigt u volgens de voorlopige inzichten waarschijnlijk in het tweede kwartaal uit 
voor het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Deze zal worden gehouden 
op een nader te bepalen datum in 2021 en op een nader te bepalen lokatie. Dit alles 
afhankelijk van de geldende regels in verband met de COVID-19 pandemie.  
 
 
Agenda Algemene ledenvergadering 2021 
 
1. Opening en vaststelling van deze agenda 
2.  Mededelingen en ingekomen stukken (mondeling) 
3.  Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 28 januari 2020. 
4. Financiën: jaarstukken 2020  
5.  Verslag kascontrolecommissie over het boekjaar 2020, mondeling 
       Decharge penningmeester  
6.    Begroting 2021 en meerjarenbegroting 
7. Samenstelling kascontrolecommissie voor het boekjaar 2021 
8. Voorstel benoeming (nieuwe) leden Bestuur met ingang van 2021  
9. Voorstel benoeming (nieuwe) leden Geschillencommissie met ingang van 2021 
10.  Overzicht leden in 2020 en stand van zaken wachtlijst ter kennisname 
11.  Meningsvorming en/of rapportage over de volgende onderwerpen: 
  A. Slootwaterproject; Evaluatie BH 1 en Voortgang BH 2 en 3 
         B. Klimaat tafels; Voortgang 
  C. Het Elektriciteitsnet; Voortgang 
  D. Inbraakpreventie    
 E. 60-jarig bestaan  
12.  Rondvraag 
13.  Sluiting ALV  
 
Bijlagen bij de agenda van de ALV zoals deze te vinden zijn in dit Groene Boek 
 
Ad 3   Verslag van de Algemene ledenvergadering van 28 januari 2020 (ter vaststelling) 
Ad 4  Financiën: jaarstukken 2020 (ter goedkeuring) 
Ad 5 Verslag kascontrolecommissie, besluit tot decharge 
Ad 6  Begroting 2021 (ter goedkeuring) en meerjarenbegroting (ter informatie) 
Ad 7 Samenstelling kascontrole commissie voor boekjaar 2021  
Ad 8  Voorstel benoeming (nieuwe) leden Bestuur met ingang van 2021 en schema 

aftreden (ter goedkeuring) 
Ad 9  Voorstel benoeming (nieuwe) leden Geschillencommissie ingaande 2021, schema 

van aftreden (ter goedkeuring) 
Ad 10  Overzicht leden in 2020 en stand van zaken wachtlijst (ter informatie) 
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Agendapunt 3: Notulen ALV 28 januari 2020 
 
Notulen Algemene Ledenvergadering 28 januari 2020 
Aanwezig: 46 leden  
Afmeldingen wegens verhindering: 9 leden  
 
 
1. Opening en vaststellen van de agenda.  
Klaas Visser opent de vergadering en de agenda wordt vastgesteld. Waarbij opgemerkt 
wordt dat na de pauze bij 14 C. (Het elektriciteitsnet) informatiegegeven zal worden door 
Peter Reheis over de vernieuwing van het elektriciteitsnet. 
  
2. Mededelingen en ingekomen stukken (mondeling). 
In het afgelopen jaar is een aspirant-tuinder overleden: An van der Burg. Zij wordt herdacht 
met een minuut stilte. 
  
3. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 22 januari 2019. 
Besluit 1 ALV: De notulen van de Algemene Ledenvergadering van 22 januari 2019 worden 
zonder op- of aanmerkingen vastgesteld.  
 
4. Terug- en vooruitblik van de voorzitter. 
Voorzitter loopt per maand het jaar 2019 door. Dit jaar bestaat de vereniging 60 jaar en het 
voorstel is om dit te vieren met een glossy en een feestweekend. 

• Februari; stond in het teken van de wateroverlast   
• Maart; was het laatste jaar dat Tinie en Claire de winkel gedaan hebben, zij worden 

bedankt voor hun jarenlange inspanning en ontvangen een schaal bloembollen. 
• Mei; tijdens de bespreking van deze maand met wijncursus wordt gevraagd om een 

wijnproeverij te organiseren.  
• Juni; eerst een fantastisch midzomerfeest en daarna de milieuschade die al met al 

zo’n €80.000,-- kostte (die de gemeente verder heeft afgehandeld) maar nog steeds 
niet volledig opgelost is. Er ligt in de greppel nog steeds een (olie??film) waaruit blijkt 
dat nog niet al de diesel verwijderd is. 

• Juli; naast het instellen van buurtschappen deelt de voorzitter mee dat het complex 
Berkhouterweg wordt opgedeeld in “compartimenten”; ieder compartiment komt te 
vallen onder een specifiek bestuurslid.  

• Augustus; de bruggen gerepareerd en pannenkoekenfeest gehouden. 
• September; het Waterprotocol opgesteld en de kortsluiting die steeds terugkwam 

waarover na de pauze meer. 
• Oktober; de toename van het aantal inbraken, cameratoezicht en sluitingstijden voor 

het hek. Verzoek uit de ALV om een bord met sluitingstijden aan de binnenkant van 
het hek te hangen zodat de mensen weten wanneer er afgesloten moet worden. 
Lantaarnpaal bij ingang zetten met bewegingsmelder. En er komt een bordje bij met 
de tekst “verboden voor onbevoegden” en een bordje bij de poort waarop staat dat er 
sprake is van camerabewaking op het terrein. 

• November; nieuwe ledenborrel, voorlichting taakgroepen en hakseldag voor het eerst 
op woensdag en natuurlijk het s nertfeest. Volgend jaar ook soep zonder 
varkensvlees voor vegetariërs en moslimleden. 

• December; evaluatie verwaarloosde tuinen.  
 

Tuinder merkt op dat parkeerterrein bij de Konkelboel wel vrij moet blijven om te parkeren 
i.v.m. mensen die moeilijker lopen. Mogelijk wordt de volgende keer de tent aansluitend aan 
de Konkelboet gezet zodat geen parkeerplaatsen meer verloren gaan.  
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5.  Financiën: Jaarstukken 2019. 
De penningmeester licht een aantal posten toe.  
Een van de aanwezige leden vraagt naar de uitgave van € 3.700,00 voor het water dat is 
namelijk wel veel geld. 
Besluit 2 ALV: De ALV keurt de jaarrekening 2019 goed.  
 
6.   Verslag kascontrole commissie over het boekjaar 2019. 
Wegens ziekte van Kees Schuil voert Els Stumpel het woord. Zij bedankt alle vrijwillige 
bestuursleden voor het werk dat zij voor de vereniging doen vervolgens geeft zij aan dat de 
kascommissie vindt dat de penningmeester de financiën prima heeft geregeld. 
Besluit 3 ALV: De ALV verleent de penningmeester decharge. 
 
7.   Begroting 2020 en meerjarenbegroting. 
De penningmeester legt uit dat er in de elektriciteitsvoorziening veel storingen waren met 
name in Berkhout 1 en 2. Het elektranet is verouderd en voldoet niet meer aan de eisen van 
deze tijd. Daarom is in de begroting een groot bedrag op genomen voor vervanging. 
Voorafgaand aan het instemming brengen van de begroting vindt het bestuur een 
inhoudelijke toelichting gewenst. 
Peter Reheis is deskundig op dit gebied en krijgt derhalve het woord voor een toelichting. 
Besluit 4 ALV: De ALV keurt de begroting voor 2020 goed.  
Besluit 5 ALV: De ALV neemt de meerjarenbegroting als kennisgeving aan.  
 
8.  Samenstelling kascontrolecommissie voor het boekjaar 2020. 
Besluit 6 ALV: De ALV keurt het voorstel van het bestuur goed om mevrouw Els Stumpel en 
de heer Ernst Schol te benoemen als lid van de kascontrolecommissie en de heer Rob van 
de Berg als aspirant-lid. De heer Kees Schuil is aftredend. 
 
9.  Voorstel herbenoeming leden Bestuur met ingang van 2020. 
Het schema van aftreden is functie gebonden, indien iemand een functie overneemt blijft het 
schema van aftreden ongewijzigd. De penningmeester treedt statutair af en het bestuur stelt 
aan de ledenvergadering voor om Jos Mol te herbenoemen als bestuurslid. 
Jacqueline van der Haagen (algemeen lid 2 Lijndraaier) is statutair aftredend en het bestuur 
stelt herbenoeming voor.  
Besluit 7 ALV: De ALV herbenoemt Jos Mol als bestuurslid. 
Besluit 8 ALV: De ALV herbenoemt Jacqueline van der Haagen als bestuurslid. 
 
10.   Voorstel samenstelling Geschillencommissie per 2020. 
Henk Koerts is aftredend en herkiesbaar.  
Het bestuur draagt de heer Henk Koerts voor herbenoeming voor.  
Besluit 9: De ALV herbenoemt de heer Koerts in de geschillencommissie. 
  
 
11.    Overzicht aantal leden in 2019 en wachtlijst: 
 

Status 2016 2017 2018 2019 
Aspirant lid 16 20 12 19 
Leden zonder tuin 8 8 12 9 
Medetuinders 10 10 10 12 
Spoortuinders 3 3 3 4 
Tuinders 170 172 183 180 
Wachtlijst 8 5 11 12 
Totaal 215 218 221 236 
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12.    Aanpassing Huishoudelijk Reglement 
Het bestuur doet zeven voorstellen voor het aanpassen van het huishoudelijk reglement en 
legt deze afzonderlijk voor aan de ALV. 
 
Bij Artikel 7 Contributie en pacht. 
a) De leden zijn verplicht de contributie en pacht te voldoen voor 1 maart van elk 
verenigingsjaar. 
 VOORSTEL 1; 1 januari van het lopende boekjaar. 
b) Wordt hieraan niet voldaan, dan wordt het desbetreffende lid aangemaand en het te 
betalen bedrag wordt verhoogd met € 5 
VOORSTEL 2; € 10.  
Als dit niet geschiedt, volgt een tweede en laatste aanmaning, waarbij het bedrag wederom 
wordt verhoogd met € 5.   
VOORSTEL 3; Het bestuur kan aan leden, die volgens de bijstandsnormen onvoldoende 
middelen van bestaan hebben, gehele of gedeeltelijke ontheffing van de pacht verlenen.  
VOORSTEL 4;  
c) De penningmeester kan namens het bestuur met leden die daarom verzoeken een 
regeling treffen om te komen tot een gespreide betaling van de pacht. (Mits het verzoek 
daartoe gedaan is vóór 1 februari). De totaal verschuldigde bedragen voor de jaarnota 
moeten dan uiterlijk 1 augustus van het lopende boekjaar door de penningmeester 
ontvangen zijn. 
VOORSTEL 5: Artikel 23 wordt artikel 25 
VOORSTEL 6: invoering nieuw artikel Artikel 23. 
De leden van de kascommissie worden per jaar door de ALV benoemd en kunnen maximaal 
2 aaneengesloten jaren lid zijn van de kascommissie. 
VOORSTEL 7: invoering nieuw artikel Artikel 24. 
Artikel 24 Het bestuur is gerechtigd om uitgaven tot € 7500,-- te doen zonder hiervoor de 
ALV te raadplegen.  
Besluit 10: De ALV stemt in met alle zeven voorstellen. 
 
13.    Rondvraag. 
Vraag uit de ALV: als de vereniging krachten van derden inschakelt houdt de vereniging dan 
wel in de gaten dat wij dan niet extra kosten moeten betalen voor meer werk? 
Antwoord: dat is bijvoorbeeld gebeurd met het graven in de drainagesloot waarbij de 
waterleiding is geraakt en begon te spuiten. Dit is keurig afgehandeld zonder extra kosten 
voor onze vereniging. 
Advies van de ALV: hoe vaak gebeurt het dat mensen niet betalen? Bel die mensen eerst 
even er zijn wellicht sociale, medische of internetproblemen waardoor iemand mogelijk niet 
tijdig kan betalen. Is er iets aan de hand? 
Vraag uit de ALV: is het mogelijk om de inrit een meter te verbreden aan de kant van de 
Zwaluwen? 
Antwoord: hij is al breder gemaakt en de gemeente maakt het niet breder. Wij mogen hem 
zelf niet breder maken. 
Vraag aan de leden: er zijn twee taakgroepen die geen coördinator hebben de Drainage- 
groep en de Watergroep ondanks verschillende oproepen heeft er zich geen nieuwe 
coördinator gemeld voor deze groepen. Het bestuur is drukbezet en kan niet langer 
waarnemen. Zonder coördinator houden de taakgroepen op te bestaan en kan er geen werk 
meer gedaan worden.  
Vraag: kunnen de bomen gesnoeid worden  
Antwoord: daar wordt voor gezorgd. 
Vraag: krijgen nieuwe leden geen Groen Boek en Zadenbestelgids? 
Antwoord: wordt gelijk in orde gemaakt. 
Vraag: wat betekent gereserveerde borg in de nieuwe contracten? 
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Antwoord: dit is een bedrag dat tuinders betalen bij het aangaan van het pachtcontract en 
terugkrijgen na het opzeggen van de tuin als ze deze goed opleveren. Toen Jos aantrad als 
penningmeester waren er tuinders die borg hadden betaald in guldens, omgerekend was dit 
€ 11,00, dat is gereserveerde borg. Er zijn wellicht tuinders die meer borg betaald hebben 
gaarne bewijs dat er meer betaald is. 
 
Pauze 
 
Evaluatie van het Slootwaterproject. 
Vorig jaar zijn wij gestart op Berkhout 1, in het kader van de Duurzaamheid. Voorbereidingen 
hadden we al getroffen tijdens de drainage om iets met het slootwater te gaan doen. 
Na een vergadering met de tuinders van Berkhout 1 hebben wij de plannen uitgevoerd. Dit is 
allemaal in goede saamhorigheid gebeurd. Het systeem is kwetsbaar in die zin dat alle 
onderdelen makkelijk bereikbaar zijn (ook voor niet deskundigen) waardoor er snel 
mankementen ontstaan en zelfs onderdelen zijn verdwenen. Als het eenmaal draait is er een 
krachtige straal slootwater.  
Positief werd bevonden: goed voor het milieu, veel waterdruk, je hoeft niet meer te lopen met 
je gietertje om water te halen, minder leidingwater gebruik. 
Negatieve reacties: onbevoegden rommelen eraan, het slootwater stinkt, iemand heeft de 
kraan open laten staan waardoor een tuin blank stond, en één tuinder gaf aan dat er meer 
onkruid was. 
Opmerking: Pas op met legionella, die slangen leveren gevaar op als ze in de zon liggen en 
kinderen kunnen het slootwater gaan drinken. 
Antwoord: alle leidingen liggen onder de grond en het is aan de ouders om kinderen te 
vertellen dat ze het water niet mogen drinken, de bordjes zijn in de maak. Buren moeten 
elkaar ook aanspreken. 
Ernst Schol en Klaas Tuinman gaan het project op Berkhout 1 coördineren. Dit jaar doen we 
nog wat ervaring op en wordt het beter beveiligd. 
In maart gaan wij het nog een keer bespreken in de Konkelboet en kijken of het volgend jaar 
op Berkhout 2 gerealiseerd kan worden.   
 
Klimaattafels. 
Komend jaar wil het bestuur proberen om de buurtschappen meer te ontwikkelen. 
De begeleiding van nieuwe leden heeft dit jaar prioriteit gekregen. 
Dit jaar bestaat de vereniging 60 jaar daarom bestaat het idee om een “Glossy” te maken en 
te geven aan de leden. Mocht u nog een bijdrage hebben, een verhaal of een gedicht een 
bijdrage aan de ‘Glossy” dan graag. In de nieuwsbrief van februari wordt daar verder op 
ingegaan.  
Bovendien komt er een feestweekend maar dat wordt nog verder ontwikkeld. Ideeën gaarne 
inleveren. 
Het bestuur werd getrakteerd op een bloemetje voor hun inspanningen het afgelopen jaar. 
Daarna een afsluitende borrel.  
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Agendapunt 4: Financiën, jaarstukken 2020 
 

 

Resultaten boekhouding 2019-2020

Inkomsten
Boekingspost Inkomsten Uitgaven Totaal
Pacht 16.808€                68€                     16.740€        
Lidmaatschap 3.891€                  -€                        3.891€           
Winkel 3.378€                  2.590€               788€              
Kantine 180€                     69€                     111€              
Rente Spaarrekening -€                   

-€                        -€                   
24.257€                2.727€               21.531€        

Uitgaven
Boekingspost Inkomsten Uitgaven Totaal
Sleutels 134€                     284€                   -150€             

Administratie  +vergaderkosten 30€                        393€                   -363€             
Afvalverwijdering -€                           -€                        -€                   
Afschrijvingen -€                           1.775€               -1.775€         
Bankkosten -€                           178€                   -178€             
Belastingen -€                           1.306€               -1.306€         
Bestuurskosten 3€                          457€                   -454€             
Biogroep -€                           -€                        -€                   
Bruggen -€                           -€                        -€                   
Diversen -€                           -€                        -€                   
Drainage -€                           1.072€               -1.072€         
Electragroep -€                           541€                   -541€             
Electrarekening 280€                     575€                   -295€             
Gas -€                           155€                   -155€             
Gebouwen -€                           -€                        -€                   
Waterproject BH2 -€                           2.937€               -2.937€         
Kruisposten 4.358€                  4.531€               -173€             
Mach.onderh.rep.brandst. -€                           449€                   -449€             
Onderhoud Lijndraaier -€                           143€                   -143€             
Onderhoud Berkhout -€                           1.235€               -1.235€         
Ongediertebestrijding -€                           149€                   -149€             
Padengroep -€                           -€                        -€                   
Rente lening 2016 -€                           218€                   -218€             
Rente lening 2014 -€                           -€                        -€                   
Sociale activiteiten -€                           95€                     -95€               
Verkoop hout 730€                     672€                   58€                
Verzekeringen leden 1.039€                  1.009€               30€                
Verzkeringen vereniging -€                           1.597€               -1.597€         
Waterrekening Berkhout -€                           2.987€               -2.987€         
Waterrekening Lijndraaier -€                           633€                   -633€             
Watergroep 37€                        514€                   -477€             

6.609€                             23.904€                       -17.295€               

Reultaat 4.236€                             

Saldo spaarrekening 14.354€                          
Saldo Bank 4.381€                             
Kas 3€                                     

18.738€                          
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Toelichting jaarrekening boekjaar 2019-2020 
 
Aan de inkomstenzijde zien we dat de winkel een behoorlijk bedrag heeft opgebracht. Naast 
de verkoop van zaden, meststoffen en aardappelen is er ook veel materiaal zoals tegels en 
ander recyclebaar materiaal verkocht. 
Inkomsten in de kantine waren er nauwelijks dit jaar i.v.m. sluiting van de kantine. 
Er is een klein bedrag (€ 58,-) verdient aan de verkoop hout dat door E. Schol beschikbaar 
was gesteld. Er was een kleine schade (€ 175,-) aan de vrachtwagen waar het vervoer mee 
gedaan is en dat moest natuurlijk betaald worden.  
Aan de uitgaven kant zien we de gebruikelijke posten die jaarlijks min of meer vastliggen 
(Elektra, water, verzekeringen, belastingen ed.). Opvallend is de waterrekening die heel 
hoog is. Voor een klein deel te verklaren uit een langdurige lekkage op een van de tuinen.  
 
Ten aanzien van de elektrarekening is gebleken dat er over meerdere jaren fouten zijn 
gemaakt in de berekening waardoor er een naheffing is ontstaan van € 1500,-. Die betalen 
we in het volgende boekjaar. We hebben nu een slimme meter en kunnen het verbruik dus 
per dag aflezen. 
 
Er is gestart met het waterproject op Berkhout 2, 3 en 4. De inkoop is voor 50% gedaan in 
boekjaar 2019-2020. Het geheel zal in 2021 worden uitgevoerd. 
De elektragroep is gestart met de uitvoering van de plannen zoals door het bestuur 
geformuleerd maar heeft nog niet het bedrag zoals begroot voor 2019-2020 opgenomen. Dat 
komt in 2021 samen met het waterproject. 
De lening van de leden in 2016 is verder afgelost en er resteert nog een aflossing in 2021. 
Dan is de vereniging leningsvrij. 
Alles bij elkaar laten deze cijfers zien dat we een resultaat hebben van € 4236,- 
 
Jos Mol, penningmeester. 
 
 
Agendapunt 5: Verslag kascontrolecommissie over het boekjaar 2020 
 
De leden van de kascommissie hebben, i.v.m. corona ieder afzonderlijk onderzoek gedaan 
naar de verantwoording door de penningmeester. 
Els en Ernst hebben per mail laten weten dat zij akkoord zijn gegaan met de verslaglegging. 
 
Inhoud ontvangen mail E, Schol, lid kascommissie: 
“Zo ver ik kan zien in de toezonden boekhouding zijn de rekeningen begrotingsbewaking, 
financieel verslag en leningen juist gedateerd. 
Wat mij betreft is er correct boek gehouden.” 
 
Inhoud ontvangen mail E, Stumpel, lid kascommissie: 
“Een keer heb ik op de jaarvergadering gezegd dat het groene boek haast niet nodig is, in de 
boekhouding kan je bijna alle activiteiten terugvinden. En ondanks dat er dit jaar geen grote 
gebeurtenissen zoals een zomerfeest of de snertmiddag plaatsvonden gingen de kleine 
activiteiten gewoon door. 
Dit jaar was het uitzonderlijk dat de kascommissie niet fysiek bijeenkwam, maar we hebben 
alles goed kunnen bestuderen en verzoeken hierbij de vereniging de penningmeester en het 
bestuur décharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid.” 
 
Mw. Stumpel complimenteert tevens de penningmeester met zijn vele werk. 
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Advies Kascommissie 
De kascommissie adviseert de leden tijdens de algemene ledenvergadering (ALV) om 
decharge te verlenen aan het gehele bestuur. De decharge geldt dus niet alleen aan de 
penningmeester, maar betreft het gehele bestuur.) 
 
Het bestuur stelt de ALV voor het advies van de kascommissie over te nemen en decharge 
te verlenen. 
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Agendapunt 6: Begroting 2021, MeerjarenBegroting 2021-2025 
 
 

 
 

Meerjaren begroting 2021 2022 2023 2024 2025

Inkomsten
Boekingspost
Pacht 16700 16700 16700 16700 16700
Lidmaatschap 3800 3800 3800 3800 3800
Winkel 700 700 700 700 700
Kantine 500 1000 1000 1000 1000
Rente Spaarrekening 0 0 0 0 0

21700 22200 22200 22200 22200

Uitgaven
Boekingspost
Sleutels 140,00 150,00 150,00 150,00 150,00

Administratie  +vergaderkosten 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00
Afvalverwijdering 0,00
Afschrijvingen 1.700,00 1162 500 0 0
Bankkosten 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00
Belastingen 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00
Bestuurskosten 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00
Biogroep 0,00
Bruggen 0,00
Diversen
Drainage 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00
Electragroep 4.500,00 1000 250 250 250
Electrarekening 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00
Gas 100,00 180,00 180,00 180,00 180,00
Gebouwen 0,00
Waterproject 4.000,00 1000 0 0 0
Kruisposten 0,00
Mach.onderh.rep.brandst. 600,00 450,00 450,00 450,00 450,00
Onderhoud Lijndraaier 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00
Onderhoud Berkhout 1.200,00 4.200,00 5.000,00 1.200,00 1.200,00
Ongediertebestrijding 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00
Paden wegen
Rente lening 2016 116,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rente lening 2014
Sociale activiteiten 100,00 2.000,00 100 100 100
Verkoop hout 0,00
Verzekeringen leden 0,00
Verzekeringen vereniging 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00
Waterrekening Berkhout 1.600,00 800,00 800,00 800,00 800,00
Waterrekening Lijndraaier 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00
Watergroep 500,00
Totaal uitgaven 21.696,00 18.082,00 14.570,00 10.270,00 10.270,00
Inkomsten 21.700,00 22.200,00 22.200,00 22.200,00 22.200,00
Financiële ruimte 4,00 4.118,00 7.630,00 11.930,00 11.930,00

Aflossing lening 2016 3.640,00 0 0 0 0
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Toelichting bij de begroting 
 
Het bestuur heeft de afgelopen jaren ingezet op verbetering van de voorzieningen op het 
terrein. Voorbeelden hiervan zijn het waterproject op Berkhout 1, drainage problemen 
Berkhout 1, aanpassingen aan het elektranet, verwijderen en aanpassen zwakke plekken in 
het waterleidingnet. 
Een aantal van deze projecten loopt door in de komende jaren. Er dienen zich ook nieuwe 
uitdagingen aan zoals het verbeteren van de asfaltlagen op het gehele complex, conditie 
container, veiligheid op het terrein en poort. 
Veel van deze posten zijn nog niet opgenomen maar u ziet dat er langzaam ruimte ontstaat 
voor duurzame investeringen. We zullen van jaar tot jaar bekijken hoe we deze gaan 
invullen. 
Voor 2021 is de eerste kolom tevens de begroting voor dat jaar. 
 
Jos Mol, penningmeester 
 
 
Het bestuur stelt de ALV voor de begroting 2021 goed te keuren. 
 
  



Volkstuindersvereniging Hoorn en Omstreken 

Groene	boek	2021	 Pagina	15	
 

Agendapunt 7: Samenstelling kascontrolecommissie voor het boekjaar 2021 
 
Dit wordt besloten op de fysieke ALV. U kunt zich beschikbaar stellen. 
 
 
Agendapunt 8: Voorstel benoeming (nieuwe) leden Bestuur 2021 
 
Schema van aftreden is functie gebonden, indien iemand een functie overneemt blijft het 
schema van aftreden ongewijzigd. 
Statutair treed de voorzitter af, hij is niet herkiesbaar. 
Statutair treed ook het algemeen bestuurslid 1 Berkhouterweg, Willem Pisano, af. Ook hij is 
niet herkiesbaar. 
Het bestuur stelt voor om Marcel van Mullem te benoemen als algemeen bestuurslid 
Berkhouterweg. 
Het bestuur stelt voor om Jacqueline van der Haagen te benoemen als voorzitter. 
  
Het bestuur streeft naar een samenstelling met minimaal 6 leden en roept de leden op zich 
beschikbaar te stellen voor een bestuursfunctie.  
 
 
Bestuur: schema van aftreden: 
 
Functie 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 
Voorzitter   X   X   
Secretaris (MS) X   X   X  
Penningmeester (JM)  X   X   X 
Alg. lid 1 BHW    X   X   
Alg. lid 2 BHW (TvD) X   X   X  
Alg. lid 3 LD (JvdH)  X   X   X 
         
 
 
Agendapunt 9: Voorstel samenstelling Geschillencommissie per 2021  
Conform het schema van aftreden is René Lewis aftredend.  
 
Het bestuur draagt de heer René Lewis voor herbenoeming voor. 
 
Leden geschillencie. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 
Renée Lewis   X   X   
Kees van Meel X   X   X  
Henk Koerts  X   X   X 
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Agendapunt 10: Overzicht aantal leden in 2020 en wachtlijst: 
  

Status Aantal leden 
Aspirant lid 12 
Leden zonder tuin  6 
Spoortuinder 3 
Medetuinders 16 
Tuinder 183 
Wachtlijst 26 
Totaal 246 

 
 
Agendapunt 11:  

Verslag van de elektra groep 2020 
 
De Elektra groep bestond dit jaar uit 5 leden. 
In alfabetische volgorde Theo van Dijk, Jan Groen, Peter Reheis, Ben Sterenborg en John 
Beemsterboer. 
We hebben vorig jaar al een plan gemaakt om het elektranet naar een hoger 
veiligheidsniveau te brengen en we hebben een inschatting gemaakt wat dat zoal gaat 
kosten. Het gaat om toch wel een flink bedrag en we hebben dat over drie jaar uitgesmeerd 
om uit te voeren. 
We zijn begonnen waar de ergste pijn zat n.l. de “kast bijenbos” omdat daar de storingen 
grotendeels vandaan kwamen. De kast is omhooggehaald en geheel van nieuw binnenwerk 
voorzien. Dat heeft zijn vruchten afgeworpen want de storingen zijn nagenoeg over. 
De pijn zat voornamelijk in de kabel. Deze is buiten gebruik gesteld. 
Hiermee komen we op de zere plek, de bekabeling van onze elektriciteit voorzieningen. Een 
aantal kabels zijn onder bemeten en al zeer oud. Ze voldoen niet aan de tegenwoordige 
eisen. We zullen dus de infrastructuur moeten verbeteren. Dat betekent een heel aantal 
nieuwe kabels leggen. Het is onvermijdelijk dat we hier en daar door een tuintje moeten om 
lange lengtes kabel zoveel mogelijk te vermijden. Ons budget voor volgend jaar zal dan ook 
grotendeels opgaan aan de aanschaf van lange kabels van de juiste doorsnede. Niet het 
leukste werk om die leidingen in te graven. We zouden dat mechanisch kunnen doen maar 
met machines door tuinen heen baggeren lijkt mij niet zo’n goed idee. Om de schade zoveel 
mogelijk te beperken wordt er dus met de hand gegraven. 
Daarnaast moeten we verder met de slootwater pompen. Ook een forse klus maar wel 
noodzakelijk om de hoge drinkwater rekening enigszins omlaag te kunnen krijgen. 
Hopelijk kunnen we een aantal plannen komend jaar verwezenlijken. 
Ik bedank de groep voor de goede samenwerking. 
 
John Beemsterboer 
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Rapportages taakgroepen Berkhouterweg 

Verslag van de taakgroep afvalcontainer 
 
De afvalcontainer is dit jaar nog niet geleegd door PCC. 
De kantine is al lange tijd gesloten zodoende is er weinig afval. Toch komen er vuilniszakken 
en ander afval in de container ra ra wie doet dat of heeft een sleutel? 
Meestal neem ik de vuilniszakken en ander afval mee naar huis en doe het in de grijze 
container of breng het naar de stort. 
Er ligt soms ook afval naast de container, dat kan toch helemaal niet de bedoeling zijn. 
   
Met vriendelijke groet, 
Henrie van Tol 
 

Een klein verslagje over het maaiseizoen 
 
Ook in coronatijd groeit het gras gewoon door en werd er vanaf eind Maart tot eind Oktober 
elke week gemaaid. 
Hoe fijn is het om er even uit te zijn zonder afstand regels en mijden van drukke plekken 
want maaien is een klus(je) om alleen te doen. 
De ene keer gaat dat makkelijker dan de andere keer. Het gras te nat, het gras te droog of 
kuilen in het gras. Sommige stukken waar het gras niet wil groeien, andere stukken waar de 
maaier wat meer moeite mee heeft omdat het gras veel harder groeit. En dat allemaal in 1 
maaibeurt. Variatie genoeg dus. 
Wat vervelender is zijn de brandnetels die onder de heggen doorgroeien en dan langs het 
graspad slingeren. 
Ook is het snoeiafval van de heg dat blijft liggen op het gras niet fijn. 
Een vriendelijk verzoek dan ook om het graspad zo veel mogelijk vrij te houden van 
brandnetels hegsnoei-afval en takken. Voor je het weet springt er een tak onder de maaier 
weg met mogelijk vervelende gevolgen. 
Gelukkig was er meestal goed te maaien zonder bovenstaande obstakels dus dank aan de 
medetuinders die ook nog snel heel behulpzaam de fiets wegzetten als ze de maaier horen 
aankomen. Top. 
Nu gaan we de natuurlijke rustperiode in en hopelijk zijn we in het voorjaar gezond en wel 
weer aan het maaien. 
 
Groet Marieke Wester tuintje 247 
 

De bijenheemtuin Berkhouterweg 
Onze bijenheemtuin stond er in het voorjaar weer prachtig bij. Narcissen en tulpen stonden 
er mooi bij. De appelbomen stonden volop in bloei. Vogeltjes vlogen af en aan. Maar net als 
bij iedereen hadden we te maken met de beperkingen in het samen werken. Dat hebben we 
wel kunnen oplossen met werkbeurten per twee personen maar het gezellig samen zijn 
miste we. Hopelijk kunnen we volgend jaar weer met elkaar genieten van de bijenheemtuin 
met bijv. een ochtend schilderen. Want naast werk is plezier een belangrijk onderdeel van de 
bijenheemtuingroep. Door ziekte en ongevallen zijn we ook aardig ingekrompen en zouden 
we er graag een paar enthousiaste leden bij krijgen. Dus, zoekt u nog een gezellige 
werkgroep..... Wees van harte welkom.   

Groet, namens de bijenheemtuingroep  
Nelleke Beenker 
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Verslag ongediertebestrijding Berkhouterweg 
 
Het was een extreem jaar. Zeker wat de muizenpopulatie betreft. Overal kon je in de bermen 
en op de tuinen kleine gaatjes waarnemen. En dan wilde het niet zeggen dat je ook muizen 
ving als je er een val bij zette. Veelal waren ze alweer verkast. 
Zo’n valletje beschermen we met een bloempot met een stokje er doorheen. 
Dit is om te voorkomen dat er vogels worden gevangen. Door schade en schande wijs 
geworden, een koolmees lust ook graag pindakaas! 
Door de bevolkingsexplosie was het ondoenlijk om het hele complex te bestrijken. Mocht u 
erg veel last van muizen hebben, wil ik u vragen zelf handelend op te 
treden. Zo duur zijn de muizenklemmen niet.   
 
Ik behaal goede resultaten met een kunststof klemval waarbij de muis 
met zijn snuit een klepje omhoogduwt waarna de val dichtslaat, 
trefzeker. Vijf muizen in mijn huisje gevangen in zeven dagen. Clint 
vangt veel met een muizentunneltje dat hij op scherp in het 
muizengat steekt. Eraldo meldt dat hij erg veel muizen vangt met het 
onvolprezen houten klemmetje met een stukje kaas. Nu is het zo dat 
een muis maar 2 gram per dag eet, daar zullen we niet aan dood gaan. Maar wel is het zo 
dat muizen zich zeer snel vermenigvuldigen. Als er genoeg te eten blijft, leidt dat tot een 
explosieve toename van het aantal muizen. Willen we dat beheersen dan zullen we ervoor 
moeten zorgen dat al het eetbaars van de tuinen wordt weggehaald. Mijn aardappelen die ik 
in het huisje had staan, heb ik naar huis gehaald, omdat de muizen zich er tegoed 
aandeden. 
Oh ja, ratten zijn gek op tulpenbollen. Woelratten graven lange gangen en gaan op zoek 
naar eetwaar. Heeft u nog bieten staan? Haal ze weg, want u vindt anders alleen de kapjes 
nog. 
De ratten lieten zich moeizaam vangen. De beste resultaten haal ik op mijn eigen tuin, want 
daar ben ik veel en heb de beschikking over het materiaal. Zonder eten, geen leven. 
De rechter foto laat een rattenklem zien, je vangt er ook goed muizen mee. Zelf zet ik de 
klem met een pin vast, anders gaat een andere rover er met de buit en je klem vandoor. 
Geloof me maar.  
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Werkwijze taakgroep Bouw m.b.t. taxaties van tuinhuis of kas 
 
Door Corona hebben we dit jaar onze twee rondjes over het complex Berkhouterweg niet 
gemaakt. Overigens is onze indruk dat er, zoals overal trouwens, flink is geklust en 
bovendien kwamen er nieuwe opstallen bij. 
Er zijn deze periode door ons op complex Berkhouterweg negen huisjes en kassen 
getaxeerd. Ons viel op dat er soms geen ventilatie was onder de vloer en dat de onderste 
planken van huisjes dikwijls waren opgesloten. Allebei met verrotting als gevolg. 
De taakgroep Bouw is in gesprek met het bestuur over de gewasbescherming. U hoort hier 
later meer over. 
 
Om te onthouden: vraag advies aan de taakgroep Bouw bij verandering of plaatsing van 
kas of huisje of ander bouwsel. Lees het Bouwprotocol met gegevens, gebruik de 
aanvraagformulieren als u gaat (ver)bouwen en ruim uw gewasbescherming voor december 
op. 
 
Een formulier voor de aanvraag van bouw en verbouw is te bestellen bij de taakgroep Bouw. 
Regels met betrekking tot bouwen kunt u vinden op de website van de vereniging onder het 
kopje informatie/Bouwprotocol. 
 
Tenslotte wensen wij iedereen in deze tijd van beperkingen veel ontspanning en tuinplezier 
toe. 
 
Gerard Corbeau, Berkhouterweg tel. 211388 
Peter Bakker, Berkhouterweg tel. 243443  Peba@kpnmail.nl 
Ton den Os, Lijndraaier  antonos@live.nl 
 
Februari 2020, Hout 
 

Je zou het bijna vergeten maar in het pre-coronatijd is er hard gewerkt om voor de 
vereniging hout binnen te halen. Er is voor 19.500 kg hardhout opgehaald!! Het betreft een 
schenking aan de vereniging door Ernst Schol, die het in zijn bezit kreeg als erfenis. Alle 
sjouwers en de chauffeur hartelijk bedankt voor hun hulp. Het hout is voor vele doeleinden 
voor een bescheiden bedrag verkocht aan de leden. Op die manier zijn ook de 
transportkosten weer terugverdient.   
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Mei 2020, brand 

Op een tuin op de Berkhouterweg is brand ontstaan in een composthoop. Een hele 
consternatie. Door alertheid van de buren werd meteen de brand door de brandweer geblust. 
Dit vraagt van ons, in tijden van droogte, ook alertheid:  

 https://www.milieucentraal.nl/in-en-om-het- huis/tuinieren/tuinonderhoud/zelf- 
composteren/  

 
 
 
 
Oktober-november 2020, diefstal en vernieling 
 
Vanaf oktober begon het gedonder op Berkhout, de ene na de 
andere vernieling en behoorlijk wat diefstal. De lijst van de 
overlast is lang! Uiteindelijk ging zelfs de poort eraan! Hoe los 
je dit op als bestuur, wat kun en moet je doen? We hebben 
besloten voor benaderingslampen en cameratoezicht. En 
onder bezielende leiding van onze penningmeester is er door 
verschillende mensen hard gewerkt om dit te realiseren. We 
hebben de leden verzocht om de poort altijd te sluiten, dat lukt 
redelijk goed.  
Het blijft een lastige en complexe situatie om dit probleem op 
te lossen, zeker ook omdat het lijkt alsof wij het doelwit zijn 
van verschillende groepen met verschillende motieven. Met de 
poort moet er natuurlijk iets gebeuren, zo kan het niet blijven. 
Er is voor gekozen om een enquête te houden onder de leden 
die tuinieren op de Berkhouterweg en de verschillende 
mogelijkheden met ieder zijn eigen prijskaartje aan hen voor te 
leggen. Het bestuur hoopt met de uitkomst een goed 
gefundeerde beslissing te kunnen nemen.  
We zijn er voorlopig nog niet klaar mee. 
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Jaarverslag complex Lijndraaier 
 
 
Heterdaad. 
Geschiedenis is voor sommigen vooral het vak Geschiedenis van onze lagere en middelbare 
school. Voor anderen is Geschiedenis misschien meer Geert Mak. Geert Mak probeert met 
zijn nieuwste serie ‘In Europa’ aan te tonen, dat het heel lastig is om Geschiedenis op 
heterdaad te betrappen.  
 
Betrapt. 
Het jaar 2020 maakt het ons in één opzicht gemakkelijk: we hebben Geschiedenis 2020 op 
heterdaad betrapt. Dit jaar zal heus de weg naar de nieuwe schoolboeken vinden. Niet alleen 
Nederland maar de hele wereld staat immers bijna op de kop vanwege Covid 19. En ons 
tuincomplex aan de Lijndraaier is natuurlijk onderdeel van de wereld en derhalve geraakt. 
 
Verlies en winst. 
We mogen dan geraakt zijn maar we overleven mooi wel. Waar hebben we een veer moeten 
laten? De gezamenlijke werkbeurten stonden op de waakvlam. Oorzaak het aanhouden van 
de 1.5 meter afstand. Dat was een stevig verlies. Tuinieren is per slot van rekening ook een 
sociaal gebeuren. We zijn daardoor dit jaar wat minder verbonden geraakt met elkaar en wat 
meer teruggeworpen op de eigen vierkante meters.  Dat leverde hier en daar ook winst op. 
Althans de commissie heeft kunnen vaststellen, dat een enkele tuin ondanks 2020 of 
misschien juist vanwege 2020 een bescheiden make-over heeft ondergaan. Fraaie 
resultaten zijn nog te zien. 
 
Geen doubleren. 
Kijken en zien vormen wel de hoofdtaak van de leden van de onderhoudscommissie, 
ongeacht het jaar. We hebben dus onze rondes gelopen en vervolgens de verlies- en 
winstrekening kunnen opmaken. Het stemt ons vrolijk te kunnen meedelen, dat vrijwel alle 
tuinen een ruime voldoende hebben gescoord en dus zonder doubleren hun route kunnen 
vervolgen op 1 januari 2021. Een enkele tuinder heeft zich teruggetrokken omdat doubleren 
geen optie bleek.  Er is ook sprake van een enkele voorwaardelijke bevordering.  'Beter je 
best doen', galmt het ons wellicht nog in de oren wanneer we terugdenken aan de eigen 
lagere- of middelbare schoolperiode. 
 
Van de onderhoudscommissie: Els-Joyce-Ronn. 
 
 
Tuinochtenden complex Lijndraaier 
 
Tot er meer duidelijkheid is over de situatie rondom het COVID-19 virus worden er geen 
werkochtenden ingepland voor 2021. 
 
De bestaande werkgroepen met een specifieke taak blijven wel functioneren en kunnen hun 
eigen individuele planning maken. 
 
Controle van de aardappels op complex Lijndraaier (op juiste plaatsing en op ziektes) wordt 
gedaan door Pieter de la Court. Pieter kan bindende aanwijzingen geven over de plaatsing 
van de aardappelen en over eventueel verwijderen van aardappels of andere noodzakelijke 
acties.  
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Schouw van de sloten 
 
We hebben heel wat water op onze complexen 
en Ieder jaar vindt in oktober de najaar schouw 
plaats. Het Hoogheemraadschap controleert dan 
of de sloten zijn ontdaan van waterplanten 
(zowel drijvend als geworteld) en of de slootkant 
naar behoren is bijgehouden. Op complex 
Lijndraaier was er behoorlijk veel riet in een van 
de sloten. We delen deze sloot met Avondlicht 
en verleden jaar heeft men deze sloot over het 
hoofd gezien. Het liep dus geheel uit de hand. Dit 
jaar is alles weggehaald, ook aan onze kant en dat voor niets. Daar zijn we dus echt heel blij 
mee. 
 
 
Voedselbank 

Alle donateurs, heel hartelijk dank, ook namens de Voedselbank. 

Clint en Ina 

 
 
 
 
Toegankelijkheid van de tuinen  

Het is voor verschillende taakgroepen (water, aardappel & 
walkant) belangrijk dat uw tuin toegankelijk is en makkelijk te 
bekijken. Dat maakt het werk makkelijker. We willen jullie wijzen 
op het Huishoudelijk Regelement waar staat dat uw tuin niet op 
slot mag zijn en dat de heg (aan het pad) niet hoger is dan een 
meter. 
We vragen jullie om daar rekening mee te houden.  
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Aardappelteelt algemeen 
De teelt van aardappelen kent een verplichte vier jarige wisselteelt en mogen uitsluitend 
eens in de vier jaar op hetzelfde stukje grond worden verbouwd. Deze regelgeving dient om 
te voorkomen dat ziektes als virus en schimmelziekten optreden. Wat betreft de aanschaf 
van pootgoed, uitsluitend gekeurd pootgoed –NAK gecertificeerd- mag gebruikt worden. Bij 
controle kunnen we u vragen het keuringslabeltje te laten zien. 
Eind maart begin april is –indien er geen kans op nachtvorst aanwezig is- de beste planttijd. 
Eerst de vroege en iets later de latere soorten. Plant de poters in rijen met voldoende 
tussenruimte van minimaal 60 cm. Bij opkomst kunt u in de loop van het seizoen de rijen 
aanaarden tot het loof groot genoeg is. Dit aanaarden dient enerzijds het onkruid in de hand 
te houden maar ook tegen te houden dat de aardappelen tijdens de groei boven de grond 
komen te liggen. Onze vereniging kent een aardappel protocol daar wordt op ingegaan. 
Zoals gezegd, aardappelen kennen een vier jarige wisselteelt en verder in dit artikel is 
aangegeven, via een schema, waar in dat jaar aardappelen verbouwd mogen worden. Iedere 
tuinder dient vervolgens een vragenlijst in te vullen over het wel of niet van het telen van 
aardappelen op het betreffende perceel, dit om duidelijk te kunnen controleren. De 
aardappelcommissie niet alleen tijdens de teelt maar ook in het begin van het seizoen op 
opslag –rest aardappelen van vorig jaar- maar ook naar de juiste indeling. Bij vragen of niet 
weten kunt u ons altijd benaderen. 
 
Aardappelen afgelopen seizoen 
Bij de teelt van aardappelen hebben de weersinvloeden afgelopen jaar een duidelijk 
herkenbare rol gespeld. In de winter en het vroege voorjaar is er veel wateroverlast geweest. 
Toen eenmaal de jonge aardappel scheuten, zeker van de vroege soorten, boven de grond 
kwamen vond nog half mei nachtvorst plaats waarvan veel planten te lijden hebben gehad. 
Een aardappelplant kan hooguit een of anderhalve graad verdragen. Na eind mei, begin juni, 
was er een wisselende periode die later overging in aanvankelijk een warme tijd waarna er 
een hitte periode ontstond van liefst 30 tot 35 graden. Bij dergelijke temperaturen ligt vaak 
ook de ontwikkeling van groei en loof stil overdag met dergelijke hitte, zeker van de vroege 
soorten met de kans van minder of kleinere knolgroei. Verschillende tuinen lieten dan ook 
een laag en vroeg afstervend loof te zien. De latere rassen kenden minder symptomen, deze 
rassen zijn vaak sterker in de groei.   
Vanaf begin mei controleren we de tuinen naar opslag en de juiste indeling. Bijgaand 
schema laat zien dat er minder opslag is waargenomen dan voorgaande jaren. Ieder jaar zijn 
er tuinders die toch nog een verkeerde indeling hanteren. In tegenstelling tot vorig jaar was 
er gelukkig geen aantasting van de coloradokever meer waargenomen. Half juli viel er een 
duidelijke phytophthora aantasting waar te nemen op een aantal tuinen waardoor melding 
daarvan op de publicatieborden de tuinders werden gewaarschuwd. 
 
 
Overzicht tuincontrole Berkhouterweg 
 
 opslag verkeerd mindere phytophthora 
   plantgroei  
9 mei 4 1 2  
25 mei 3 1 2  
13 juni 1 1 3  
7 juli 2  6  
12 juli 1  4 12 
20 juli 1   11 
5 aug.    3 
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Bijgaand overzicht laat zien dat er in het begin van het jaar op redelijk minder tuinen opslag 
viel waar te nemen, maar in de loop van juli waren dat er onlangs toch nog een aantal. Ook 
was er nog steeds in juli op een enkele tuin waar opslag viel waar te nemen 
 
 
Aardappelen voor het komende seizoen 
 
Het schema voor de aardappelteelt ziet er als volgt uit: 
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Aardappel varia 
Aardappelen groeien weliswaar op bijna ieder stukje grond maar wilt u optimaal van een 
goede oogst profiteren, zorg dan voor een goed doorlatende en met compost bemeste 
grondstructuur. We vragen wel van een aantal tuinders alsnog de vragenlijst in te vullen voor 
het telen van aardappelen, dit om de controles zo overzichtelijk mogelijk te kunnen uitvoeren, 
waarvoor onze dank. 
Ook is ons opgevallen dat op enkele tuinen onzorgvuldig met het oogsten is omgesprongen 
en een rest aardappelen ligt nog open en bloot achtergelaten boven de grond net als de rest 
kleine aardappeltjes. 
Over phytophthora gesproken. Nog steeds worden er in Nederland maar ook in Europa niet 
alleen bestaande maar vooral nieuwe klonen gevonden. Het blijft van belang de bestaande 
regels voor aardappelteelt na te leven. Bij onze rondgang langs de tuinen moesten we soms 
nog constateren dat enkele tuinen nog steeds op slot zijn waardoor controleren soms 
moeilijk is. Ook is op een aantal tuinen het tuinnummer niet meer aanwezig. Een 
veredelingsbedrijf heeft patent gekregen om de aardappelteelt via zaad in productie te 
brengen. Deze teelt brengt veel voordelen ten opzichte van de traditionele vermeerdering via 
knollen. Boeren gebruiken maar 25 gram om een hectare aardappelen te kunnen telen, 
terwijl daar anders 2500 kilo aardappelen voor nodig is. 
Vroege aardappelen kunt u medio maart planten en de eerste aardappelen rooien na 
ongeveer 10 tot 13 weken. Wanneer witte of paarse bloemen - afhankelijk van het ras- volop 
geopend zijn kunt u kijken of er aardappels te oogsten zijn. Wanneer aardappelen boven de 
grond komen en groen gaan kleuren zijn ze oneetbaar en giftig geworden. Tijdens de groei 
en in een warme periode moet u er wel aan denken de planten water te geven of vochtig te 
houden om de knollen te laten groeien. 
 
Als we dit verhaal schrijven staat onze tuin inmiddels in het teken van afscheid nemen van 
een seizoen van groei en bloei en de prei en een laatste kool zijn klaar voor consumptie. We 
kunnen nu plannen maken voor als de zon de aarde huwt en het licht weer toeneemt en 
kunnen we ons weer richten op een nieuw seizoen van oogsten.  
Een goed tuinjaar toegewenst. 
 
De aardappelcommissie; 
Peter Bontekoe, tuinnummer 234  
John Duin, tuinnummer 230   
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Het overzicht met contactpersonen diverse taakgroepen en commissies kunt u 
vinden op de website 
 
 
Activiteitenkalender 2021 
 
Tot nader order zijn alle activiteiten opgeschort. 
Zodra er weer wat mogelijk is maken we dat per e-mail of in de nieuwsbrief bekend. 


