Juni 2016

Van de voorzitter
Kroosvaren en kroos
Onderstaand bericht is verstuurd aan de tuinders met hun tuin aan de sloot tussen G- en
H-pad en aan die tuinders met een tuin aan
de sloot tussen L- en M-pad. Het is ook een
oproep aan iedere tuinder op ons
complex om geregeld en met nauwkeurigheid
het kroos in de aan hun tuin grenzende sloot
te verwijderen. Het beste is het natuurlijk om
met een gezamenlijk actie per sloot het kroos
en de waterplanten te verwijderen omdat dan
het resultaat langer zichtbaar blijft.
De sloot grenzend aan uw tuin is bedekt met een dikke laag kroos. In dit geval gaat
het niet om het gewone eendenkroos maar om de kroosvaren. De waterkwaliteit in
de sloot loopt gevaar. Daarom roepen wij u, namens de TCC, op de handen ineen te
slaan en door een gezamenlijke aanpak die laag kroos te verwijderen.
Gezamenlijke aanpak maakt dat, bij nauwkeurig bijhouden van de kroosvorming
hierna, het probleem onder controle komt en blijft. Probeer een tuinlid te vinden die
de organisatie van deze ruimklus op zich neemt. Hij/zij kan zo nodig overleggen met
de TCC wat er aan extra gereedschap nodig is.
In tegenstelling tot het eendenkroos kan deze kroosvaren op de composthoop
gedeponeerd worden omdat het zorgt voor extra stikstof in de compost.
Dit is bijvoorbeeld ook het geval met de knolletjes aan de wortels van bonenplanten.
Ons huishoudelijk reglement geeft aan dat elke tuinder de sloot grenzend aan zijn
tuin zelf moet schoonhouden. Voor uw sloot is het belangrijk om met z’n allen
tegelijk het kroosvaren-probleem aan te pakken. Als hier en daar iemand die varen
verwijderd is het zonde van de tijd en het werk als de buurman/vrouw dat niet doet.
De varen zal met graagte de leeggeviste plek weer invullen.
Om te voorkomen dat de waterkwaliteit achteruit gaat verzoeken we u dringend de
kroosvaren verwijderd te hebben voor 26 juni aanstaande. Bijvoorbeeld in
gezamenlijk overleg op zaterdag 18 juni a.s.
In het geval dat dit op die datum niet gebeurd is wordt er een professioneel bedrijf
ingeschakeld dat eenmalig de hele sloot op kosten van de gebruikers van de
aanliggende tuinen moet reinigen. De kosten van verwijdering, ca € 110,-- per tuin
zullen bij de tuinders van de tuinen grenzend aan de sloot in rekening gebracht
worden. Daarna is het weer aan de tuinders om regelmatig en nauwkeurig nieuwe
groei van de kroosvaren te verwijderen. Alleen op die manier kan het probleem
opgelost worden.

Herinnert u zich het nog?

					

In voorgaande jaren is er regelmatig gevraagd om
uw heg die aan het pad grenst op tijd en goed te
knippen. Dat was niet alleen om het complex er
beter uit te laten zien maar ook om te
voorkomen dat er teken een aanval op uw
lichaam konden doen. Zo’n tekenbeet kan
vervelende gevolgen hebben die vaak jaren later
nog voelbaar zijn.
Als je nu op het complex rondloopt valt het op
dat veel heggen aan een flinke snoeibeurt toe
zijn. De vraag is dus om de heg te snoeien en, je
bent toch lekker bezig, het eventuele onkruid
tussen heg en pad te verwijderen.
Zodoende loop je minder kans op een tekenbeet
en als extraatje ziet ons complex er ook weer een
stukje fraaier uit.
O ja, vergeet niet na het snoeien het afval van
het pad te halen. Helaas hebben we nog geen 		
veegkabouters in dienst die dat komen doen.

Vragen en opmerkingen
Steeds vaker hoor ik dat er allerlei vragen en opmerkingen ons tuincomplex of
werkzaamheden betreffend gesteld worden aan bestuurs- of commissieleden.
Bedenk dat deze leden op hun tuin en buiten de spreekuren ook privé zijn en van
hun tuin willen genieten. Hebt u dus vragen of opmerkingen stel ze dan, liefst via de
E-mail, aan de voorzitter of de secretaris. Zij zullen uw mail dan zo spoedig mogelijk
beantwoorden en zo nodig contact met u opnemen

Croniek nog vijfmaal per jaar
De Nieuwe Croniek gaat terug in edities. Er verschijnen er in het vervolg vijf per jaar.
De reden: te veel verenigingswerkzaamheden voor enkele redacteuren/bestuursleden. In een extra overleg vond de redactie de oplossing in het voortaan tweemaandelijks verschijnen in het seizoen. Buiten het seizoen wordt de frequentie nog iets
lager. Om te voorkomen dat het effect is dat u dubbeldikke edities ontvangt (en wij
dezelfde hoeveelheid werk blijven doen) zullen we niet meer alles kunnen melden.
Als proef willen we langere artikelen kort aanstippen, waarna je kunt doorklikken om
verder te lezen. De maandelijkse agenda vervalt als rubriek en wordt voortaan per
maand naar alle leden gemaild, net zoals al gebeurde met de Tuincaféavonden. Wie
geen e-mail heeft, kan op de meldingenborden aan het begin van de tuinpaden de
activiteitenagenda checken. Maandelijks wordt de agenda daar ook geactualiseerd.

Tuincafé-avond aankondigen

tuincafé Cronesteyn

De tuin van Tiny Monquil werd vorig jaar door de LBA uitgeroepen tot Leiden’s
mooiste moestuin (lees ook het interview met haar in de eerste Croniek van dit jaar).
Op dinsdagavond 28 juni komt de winnares in het Tuincafé (in onze kantine) vertel-

len over haar tuin en de manier waarop zij te werk gaat. Komt u ook?
Zoals u gewend bent: de entree is gratis en zowel leden als geïnteresseerden zijn
welkom. Vanaf 19.30 uur bent u welkom. Het programma begint om 20.00 uur.
En hebt u nog zaailingen, enten of jonge planten over? Neem ze mee naar deze
avond, voor de Weggeeftafel.

Waterverbruik
Het tot begin deze maand
bijgewerkte overzicht geeft aan dat
het verbruik van leidingwater
ongeveer gelijk blijft aan dat van
vorig jaar. Het balkje van ons
streefgetal is aanzienlijk lager.
Dit streefgetal ligt ongeveer gelijk
aan gemiddeld leidingwaterverbruik
op volkstuincomplexen.
Wees kritisch op je gebruik van leidingwater. Minder is mogelijk en kan voor ieder
tuinlid een besparing in de jaarkosten op gaan leveren.

Introductieavond nieuwe leden
Op dinsdag 6 september is er weer een introductieavond waarvoor alle nieuwe
leden persoonlijk nog worden uitgenodigd. Ben jij er één van? Reserveer die avond
dan alvast in je agenda.

Diefstallen uit huisjes en schuurtjes
Meerdere keren kreeg het bestuur de afgelopen maanden
meldingen van diefstallen uit huisjes en schuurtjes. Onlangs
kwam een melding binnen over een fiets die in een huisje stond
geparkeerd. Hou rekening met het dievengilde. Inbraakrisico kun
je nooit helemaal voorkomen, maar het helpt in ieder geval een
beetje als je zorgt dat ongewenste bezoekers niet vrij zicht
hebben op wat er in je huisje of schuurtje staat.
En blijf alert op mensen die rondlopen op tuinen van anderen.
Dat hoort gewoon niet. Meldt dit of andere verdachte dingen
altijd bij het bestuur.

Slootsafari
Tijdens het 4e tuincafé hebben we het slootleven van onze
tuinsloten onderzocht. Per sloot hadden we een aparte
emmer geschept en we waren wel benieuwd of we
verschillen zouden vinden op de verschillende locaties.
In ieder geval hebben we zeer veel leven in de sloten aangetroffen. De omstandigheden waren dan ook ideaal.
Na veel plaatselijke regen in Nederland hadden we een
warme en droge avond en konden we ons programma

buiten doen. Dat was wel nodig, want we zouden er binnen wel een zooitje van
gemaakt hebben … Allereerst een greep uit de waarnemingen die we gedaan
hebben: Waterjufferlarve, bootsmannetje, zwemwants, waterkever, schrijvertje,
geelgerande watertor, schaatsenrijdertje, watervlooien, haftenlarve (ééndagsvlieg),
watermijten, muggenlarven, kikkerlarven (dikkopjes), visjes, diverse slakken,
bloedzuigers.
Aanvankelijk leken er grote verschillen te zijn tussen de sloten, maar na enige tijd
bleek elke emmer vol met leven te zitten. In één van de slootgedeelten zaten wat
minder verschillende dieren. Deze sloot was dan ook bedekt met een dikke laag
kroosvaren. Dit plantje breidt zich in voedselrijk water explosief uit en kan later in
het seizoen voor problemen zorgen. Er valt dan geen licht meer in het
water, waardoor de belangrijke
zuurstofplanten geen zuurstof meer
kunnen maken.
Hiermee wordt het leven van de
waterdieren steeds moeilijker.
Ook loopt de watertemperatuur ’s
zomers steeds verder op, waardoor
nog meer zuurstof uit het water
gedreven wordt.
Het vangseizoen was bewust gekozen
en zorgde voor een goede vangst.
Later in het seizoen zijn allerlei larven
verpopt en daarna uitgevlogen.
Daardoor vind je in de loop van de
zomer steeds minder verschillende
dieren. Zo leeft de ééndagsvlieg in de
lucht
misschien maar een dag (hij heeft dan ook geen mond ...),
onderwater heeft hij dan al weken als larve rondgescharreld.
Nog extremer is het bij de libelle. Deze larve kan het water wel 4 jaar onveilig maken,
want dat zijn echte rovers. Deze hebben we helaas niet gevangen.
Toch zijn de vangsten zeer positief. De geelgerande watertor is een voorbeeld van
een toppredator, zoals een leeuw op de savanne. Zijn aanwezigheid betekent dat het
water schoon genoeg is om er in te jagen!
Met ruim 10 personen gebogen over de emmers en de zoekkaarten hebben we veel
gezien. De aanbeveling naar aanleiding van deze avond is nog eens een sessie te
doen met meer monsters per sloot.
Daarbij vergelijk je een heldere sloot en een sloot bedekt met kroosvaren.
Het verwijderen van deze kroosvaren is duur en omslachtig, dus is het goed om van
tevoren te kijken wat het oplevert.
Al met al een geslaagde, leerzame en gezellige avond!

Nieuwe leden
De doorstroom van leden in onze vereniging blijft op gang. Sinds begin april hebben
3 oud-leden plaats gemaakt voor 3 nieuwe leden. Deze nieuwelingen zijn:
De heer F. Uittenbogaard op M 04, Mevrouw M. Schalken op K 06 en de heer
R. Rijkens op H 13. Wij wensen hen een mooie tijd en een prettig verblijf op hun tuin
en binnen onze vereniging.

Doorgeefinterview ‘Geef het stokje door’
Sinds vorige maand hebben we dit ‘doorgeefinterview’ in
De Nieuwe Croniek. In mei waren Astrid en Marcel van het
A-pad zo vriendelijk de vaste lijst met vragen te
beantwoorden, dit keer komen de antwoorden van Yvonne,
zij heeft een tuin op het B-pad.
‘De één vindt het een feest om groenten uit eigen tuin te
eten, de ander vindt het prettig om de seizoenen bewust
mee te maken, een volgende telt vlinders en vogels op z’n
tuintje, voor weer een ander is de tuin een plek om te
ontstressen en z’n yoga-oefeningen te doen, anderen vinden het
heerlijk om na een dag tuinieren met een puzzelboekje in de
hand in een luie stoel van het resultaat te genieten.
Wat vind jij het leukste aan het hebben van een tuin op
Cronesteyn?’
‘Ik zeg altijd, ik ga naar m’n tweede huis. Het is toch
geweldig om hier te zitten? De rust, het groen. Je bent op
vakantie terwijl je heel dichtbij woont. Je zit dichtbij de stad,
maar je zit hier toch helemaal buiten.’
‘Vraag het de gemiddelde tuinder en je hebt zo een boek vol met
tuinblunders: De bollen die je het eerste jaar dat je een tuin had
op z’n kop in de grond hebt gestopt, de enorme hoeveelheid zaden die je ingekocht hebt blijkt voor een hele boerderij te zijn, je
hebt stekkies gekregen en je hebt geen idee meer wat wat is …,
wat is jouw grootste blunder op tuingebied?’
‘Nou, een medetuinder had eens met heel veel zorg wortelstekken uitgegraven,
zodat er niets zou beschadigen.
Hij was ook nog zo aardig om deze keurig in mijn nieuwe bak te zetten, hij heeft hier
zeker een half uur op zijn knieën gezeten … Bleek het onkruid te zijn!!’
‘Wat is je grootste succes op tuingebied?’
‘Het is me, mede dankzij de hulp van vele medetuinders, waar ik heel blij om ben,
gelukt om van een rechte lap tuin een spannende tuin te maken.’
‘Hoe is het zo gekomen dat je hier een tuin hebt?’
‘Ik heb ‘m nu tien jaar. Na twee jaar ongeveer zag ik door de coniferen het bos niet
meer zal ik maar zeggen; het was bijna niet om doorheen te komen.
Ik wilde er bijna mee stoppen, maar gelukkig kreeg ik hulp. En door die contacten
heb ik nu een hele sociale vriendenkring gekregen hier, dat is zo fijn!’
‘Er gebeurt van alles op onze tuinvereniging. Zo hebben we bijvoorbeeld de

nieuwjaarsborrel, zijn er kaartavonden, Halloween, kinderactiviteiten, we hebben
het winkeltje en het tuincafé. Via de informatieborden bij elk pad en voor de
bestuurskamer, De Nieuwe Croniek, de website en de e-mail wordt je op de hoogte
gesteld van deze activiteiten en word je twee keer per jaar uitgenodigd om naar de
algemene ledenvergadering te komen. Vind je dat je genoeg geïnformeerd wordt
over het reilen en zeilen en de activiteiten op onze tuinvereniging?’
‘Ja hoor! En anders vraag ik het zelf wel! Als mijn agenda het toelaat ga ik naar de
knutselavonden en de tuincafé-avonden. Zelf help ik op woensdagavond in het winkeltje en ik spring bij als ze omhoog zitten in de keuken van de kantine en help met
schoonmaakwerk en de kindermiddagen. Ik zeg altijd maar “Zet mij maar in waar
nodig is”. Mijn advies aan andere tuinders is om ook iets van vrijwilligerswerk voor
de vereniging te gaan doen, dat kunnen we goed gebruiken! Oh, en die vlag aan mijn
huisje, dat is een omgekeerde Citroënvlag, dan staan er twee V’s; “Vrede en Vrolijkheid”. ’
Was getekend, Yvonne, B-pad 10.
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