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Discussies en oproepen tijdens de ledenvergadering
De halfjaarlijkse ledenvergadering is net zoiets als de halfjaarlijkse tandartscontrole.
Eer je het weet, zit je er weer. Toch is er ook een verschil: de ledenvergadering doet
niet direct pijn en er wordt ook geen afspraak gemaakt voor een later pijnmoment.
Ruim veertig leden beseften dat en kwamen op de voormalige Koninginnedag naar
de kantine om het beleid van het bestuur te bevragen, te controleren en te sturen.
Hieronder enkele punten die ter sprake kwamen:
Tijdens de vergadering werd de ingekomen brief van het Hoogheemraadschap
behandeld over de waterkwaliteit, met name in de sloot langs het A-pad.
In onze vorige editie meldden wij al dat het water in vergelijking met voorheen meer
ijzerdeeltjes als afzetting meeneemt. Dat kleurt het kroos rood. Het ijzer zakt naar de
bodem en het water in de sloot is geschikt voor het besproeien van tuinen.
Aangezien er leden zijn die zich toch zorgen maakten, gaf het bestuur er opnieuw
uitleg over. Een discussie ontstond naar aanleiding van een voorstel van een lid om
bij inschrijving voortaan een borgsom aan nieuwe leden te vragen.
Het centrale punt van de
discussie werd: hoe
bepaalt het bestuur wat
een ‘nette’ tuin is?
Het antwoord: er wordt
rekening gehouden met
diverse stijlen van
tuinieren en er worden
objectieve maatstaven
gehanteerd bij de controles. Het lid diende het
voorstel in na ervaringen
waarbij zij nieuwe leden
op korte termijn zag
afhaken, vuile tuinen achterlatend voor de vereniging. Het bestuur gaf aan dat zij is
begonnen om in deze gevallen strenger op te treden. In het uiterste geval leidt dat
uiteindelijk tot het inschakelen van een incassobureau. Het bestuur vindt dit een
betere oplossing.
Een andere discussie ging over behoefte én nut van hakselhout (en de eventuele
aanschaf of huur van een machine daarvoor). Het bestuur sloot het onderwerp met
de verzekering dat zij behoefte en kosten steeds goed tegen elkaar afweegt en
daarin ook voor dit item het vertrouwen van de leden vraagt.
De penningmeester gaf een eerste korte uitleg over het Paden Herstel Plan.
Het geld ervoor is de afgelopen jaren gereserveerd. Tijdens de volgende ledenvergadering komt het plan uitgebreider aan de orde. Inclusief verzoek om goedkeuring.
Gaat alles zoals gepland, dan wordt de klus volgend jaar uitgevoerd. Verder deed de
penningmeester een algemene oproep tot melding bij het bestuur van
eventuele rotte onderdelen (zowel palen als planken) van beschoeiingen.

Dit mag niet zelf worden gerepareerd, maar dient door de gemeente te gebeuren.
Het bestuur functioneert als tussenpersoon.
Ten slotte: het bestuur zoekt nog enkele leden die onze vereniging willen
vertegenwoordigen op de congressen van de Leidse Bond van Amateur Tuinders
(LBA). Wij mogen zes tuinleden met stemrecht afvaardigen. Vind je de inbreng van
onze vereniging op deze congressen van de LBA belangrijk, meld je dan aan bij Jaap
Hoogbruin, coördinator van deze groep; jaaphoogbruin@gmail.com, of bij het
bestuur.

Warme moederdagmarkt
Het was warm weer, zaterdag 7 mei.
Een perfecte dag voor de organisatoren van
de moederdagmarkt voor onze kantine. Het werd
een gezellige drukke dag waarbij op de diverse
kramen niet alleen bloemen en planten, maar ook
creatieve handvaardigheden, zoals haakwerk,
sierraden, kleifiguren (o.a. beestjes) werden
aangeboden en de bezoekers ook konden
deelnemen aan de loterij of op zoek naar iets nuttigs of interessants op de
rommelkramen. Vanuit de kantine werden broodjes en warme worst op het
terras geserveerd.
En de kinderen konden
zich uitleven op het
springkussen.
Compliment aan alle
betrokkenen voor het
werk dat werd verzet!
De voorzitter is met
vakantie. Volgende
maand levert hij weer
een bijdrage.

Scherven brengen geluk ...
(door tuinlid Mary Muller)

Op de Tuincafé-avond van 26 april sprak Dé Steures, voorzitter Archeologische
Werkgemeenschap Nederland, afdeling Rijnstreek, over bodemvondsten in West
Nederland, met name in de regio Leiden, en konden leden van de tuinvereniging hun
opgravingen door deskundige Leo den Hollander laten beoordelen.
Nederland blijkt diep in de aarde op een schol te liggen die zich uitstrekt tot onder
het noorden van Noorwegen. In de laatste ijstijd werd deze schol onder Scandinavië
door het gewicht van het poolijs naar beneden geduwd, waardoor de Lage Landen
door de schol naar boven werden geduwd. Sinds het ijs is gaan smelten veert
Scandinavië als het ware weer langzaam omhoog en zakt Nederland steeds meer
terug. West Nederland bestaat grotendeels uit veen, dat aan het begin van onze
jaartelling onbewoonbaar was.
Ook de ondergrond van de Cronesteynpolder bestaat uit veen, waarop door overstromingen in de loop der eeuwen lagen klei zijn terechtgekomen.
Grote delen van West Nederland waren 2000 jaar geleden begroeid met bossen.
De hoger gelegen bossen op strandwallen en duinen (de geestgronden) bestonden

vooral uit eiken en beuken. Deze bossen werden ‘hout’ genoemd, wat nog terug te
zien is in plaatsnamen als Voorhout en Noordwijkerhout. De bossen op de lagere
gronden (de broeklanden), bestonden vooral uit wilgen en essen, en werden ‘woud’
genoemd, onder meer terug te vinden in Hazerswoude en Zoeterwoude.
De Cronesteynpolder maakte tot 1966 deel uit van de gemeente Zoeterwoude, en
dat is aan de soort bomen in de polder duidelijk af te lezen.
De duingebieden werden in de vroegste tijden bewoond door de Canninefaten,
terwijl de Romeinen zich langs de hogere kleioevers van de Rijn vestigden.
(Aan de hoge ligging van de Breestraat en Hogewoerd - woerd= hoge bewoonbare
plaats – is nog te zien dat de Rijn een vijftal meters lager stroomde.
Deze hogere oevers werden als eerste bewoond.)
Langs de Rijn bouwden de Romeinen vestingen zoals het fort Matilo. Vanuit Matilo
groeven zij vervolgens een waterverbinding tussen de Rijn en de Maas, de
Corbulogracht. Deze liep ongeveer zoals het huidige het Rijn- en Schiekanaal.
Matilo had een belangrijke uitstraling op de omgeving, ook op de Cronesteynpolder.
Langs de oever van het kanaal werd in 1912 vlakbij de afslag naar de tegenwoordige
‘Tuin van de smid’ resten van een Romeins schip gevonden.
Dat de polder toen al bewoond was bewijzen delen van een maalsteen van
basaltlava gevonden bij het fietspad dat naar de uitspanning voert. Verder is vooral
in het gebied tussen het fietspad en de spoorlijn Romeins aardewerk aangetroffen.
Een van de tuinleden had inderdaad een scherf van een Romeinse pot meegebracht
die hij op zijn tuin had gevonden. Zijn beide buren, die op deze avond niet
aanwezig waren, hadden op hun tuinen houten planken gevonden. Eén van deze
planken is met de C14-methode op ouderdom getest.
De verrassende uitkomst: Romeins….Het gerucht wil dan ook inmiddels dat het om
delen van een Romeins schip gaat. Om begrijpelijke redenen wordt het pad van deze
drie tuinen niet bekend gemaakt …
Mocht je nu bij het tuinieren hout, rode potscherven of merkwaardige bakstenen
aantreffen en denken dat je misschien op restanten van een Romeinse of Vroeg
Middeleeuwse nederzetting bent gestuit, dan helpt archeoloog Dé Steures je uit de
droom: bijna alle overblijfselen van menselijke activiteit in de polder zijn er in de
17de en 18de eeuw door de bewoners van Leiden als afval gestort.

Buiten de Romeinse tijd zijn alleen bij het genoemde fietspad twee scherven uit de
Late IJzertijd gevonden en bij hoeve Cronesteyn enkele scherfjes uit de 8ste eeuw
(Karolingische tijd).
Toch waren er die avond bijzondere vondsten van medetuiniers, zoals een gaaf rond
weefgewicht van klei dat gebruikt werd bij het weven en misschien teruggaat tot de
12de eeuw, oren en voeten van kruiken, middeleeuws rood aardewerk met stippen
of strepen van gele klei, en pijpensteeltjes en –kopjes die de tuinleden tussen de
kroppen sla en de bonenplanten hadden gevonden.
Hoe kleiner de pijpenkop hoe ouder: tabak was immers zeker bij de eerste invoer in
de 16de eeuw nog een schaars product.
Andere scherven betroffen het bekende Keulse aardewerk van grijze klei met blauwe
decoratie. Verder was er, naast een zeldzaam stuk bordrand van gekleurd majolica,
een flinke oogst van blauwwitte scherven, soms met een complete afbeelding, zoals
de binnenzijde van de bodem van een kommetje, die een herder met zijn koe te zien
gaf (volgens Leo den Hollander 18de eeuws Engels), stukjes tegel van Delfts blauw
aardewerk uit de 17de eeuw, en flinterdun porselein waarvan het productiegeheim
pas in de 18de eeuw in Europa werd ontdekt.
Tot die tijd was het Delftse aardewerk, als onovertroffen nabootsing van het Chinese
porselein, ongekend populair. Opvallend was ook de vondst van een bijna gaaf groen
aardewerken kannetje. Bijna gaaf, want het droeg sporen van een andere kan, die er
waarschijnlijk tijdens het bakproces tegenaan was gevallen.
Om die reden onverkoopbaar zal ook dit kannetje bij het afval terecht zijn gekomen
en vandaaruit in de polderklei van Cronesteyn.
Al met al belichtte deze avond eens een geheel andere kant van het tuinieren op
historische grond. Laat je dus niet alleen verrassen door de kroppen sla en de bonen,
maar ook door wat er nog meer uit de grond kan komen.
Meer over de geschiedenis van de Cronesteynpolder: Ed van der Vlist: “Cronesteyn,
van broekland tot polderpark”(2004), verkrijgbaar bij ‘de Tuin van de smid’.
Meer over archeologische vondsten: H. Suurmond-van Leeuwen: “Romeinen in
Cronesteyn”, Bodemonderzoek in Leiden 1986.

Samen werken aan lager leidingwaterverbruik?

De metingen begonnen in juni 2014.
Donkergroen is het streefgebruik. 2016 begint ruim erboven.
Hoeveel leidingwater verbruikten we vorig jaar samen op onze tuinen? Veel.

Bijna 6000 m3 in een seizoen van zeven maanden. Deel dit door 250 tuinen (L- en
M-pad niet meegerekend want op een enkeling na heeft niemand daar een eigen
kraan), dan kom je uit op 24 m3 per seizoen per tuin.
Dat is gelijk aan wat de ‘gemiddelde Nederlander’ thuis verbruikt in een normaal
dagelijks gezinsleven. Inclusief wassen, afwassen et cetera.
Net als vorig jaar wil het bestuur via deze rubriek in de nieuwsbrief leden bewust
maken van ons overvloedig leidingwatergebruik. Zuinige leden weten dat al, maar
het kan geen kwaad bewustwording te onderhouden. En … een waarschuwing aan
grootverbruikers kun je moeilijk een overbodige luxe noemen.

Het leven in een (bagger-) sloot ...!
de tuinbeurten. Heeft u zich ook nou weleens afgevraagd wat er precies allemaal in
die soep afspeelt? Kom dan naar onze vierde Tuincafé-avond op donderdag 26 mei.
Welke levensvormen houden zich eigenlijk onder die groene kroos laag op?
Waarom stinken de sloten zo en zit er overal net zo veel leven in? Tijdens ons 4e
tuincafé hebt u eindelijk de kans daarachter te komen. Tuinleden Maartje Kijne en
Leo van der Sluijs gaan met u kijken wat er allemaal aan uw water mankeert!
Beiden zijn bioloog en
Maartje doet deze activiteit
ook nog eens regelmatig
voor haar werk bij Naturalis.
Tijdens deze avond liggen
emmers, schepnetten en
zoekkaarten voor u klaar en
kunt u dus zelf aan de slag
om het leven in de sloot te
gaan onderzoeken.
We zullen alvast water
klaarzetten uit verschillende
sloten, zodat we hopelijk
iets te zien krijgen van de
verschillen in waterkwaliteit.
Denkt u dat het leven in úw
sloot extra bijzonder (arm of
rijk) is, neem dan een
emmertje water mee.
Let op: omdat het verenigingsgebouw op deze avond niet beschikbaar is en we graag
dichtbij de sloot wat rommel willen kunnen maken, geldt voor deze avond een
afwijkende locatie! We spreken af op tuin E01 (Fred Kluit). U bent welkom vanaf half
8 en om 8 uur gaan we beginnen. Het is vooral leuk ook kinderen mee te nemen
voor deze activiteit! Natuurlijk zullen wij ervoor zorgen dat er drankjes aanwezig zijn.

Doe je mee aan de LBA-tuinkeuring 2016?
Heb jij misschien wel de mooiste volkstuin van Leiden en vind je natuurlijk tuinieren
belangrijk? Meld je dan voor 26 mei bij het bestuur aan voor de tuinkeuring.
De keuringen vinden plaats van 18 t/m 26 juni. De uitreiking van de prijzen van de
individuele tuinkeuring gebeurt eind augustus bij de betrokken vereniging.
Let op: winnaars mogen drie jaar niet meedingen (dit om anderen ook kansen te
geven).

Bij de individuele tuinen kijken de keurmeesters onder meer naar de inrichting en de
verzorging van de tuin, waarbij het belangrijk is in welke mate je natuurlijk tuinieren
toepast.
Dit jaar kunnen van iedere Leidse volkstuinvereniging zes tuinen meedoen. De drie
categorieën (moestuin, recreatietuin en de mengeling ervan) zijn afgeschaft. Wie
mee wil doen, kan zich aanmelden bij het bestuur. Daar krijg je ook meer informatie
over de punten waarop wordt gekeurd. Van ieder complex wint één tuin. Uit de zes
winnende tuinen worden de drie mooiste volkstuinen van Leiden gekozen.

Bezoek van leden van De Zonnebloem
Woensdag 25 mei is onze tuinvereniging van
11.00 tot 15.00 uur gastheer voor
ongeveer twintig mindervalide ouderen.
Het bezoek is in handen van De Zonnebloem, die ook
vrijwilligers heeft geregeld voor begeleiding.
De bezoekers krijgen het algemene verhaal over de
geschiedenis van de tuinvereniging te horen en de
vereniging verzorgt hun lunch.
Daarnaast wil het bestuur de bezoekers graag de
gelegenheid geven om enkele tuinen te bezoeken.
Vind je het leuk om daaraan mee te doen en heb je een
tuin op het A – E-pad, die goed toegankelijk is voor
rolstoelen?
Meld je dan aan bij één van onze bestuursleden.

Doorgeef interview GEEF HET STOKJE DOOR
Vanaf deze maand starten we deze nieuwe rubriek.
De spelregels zijn simpel. Er is een lijst met vaste vragen, die eerst door iemand van
het A-pad beantwoord wordt. Deze persoon (personen) geven het stokje door aan
iemand van het B-pad en zo lopen we het hele Cronesteyn alfabet af.
Via het interview hopen we elkaar en elkaars tuinen beter te leren kennen en levert
het vast leuke verhalen op over het wel en wee op ons prachtige park.
Het eerste interview was met een enthousiaste Marcel, die samen met Astrid
eigenaars zijn van huis en tuin A 22
Het leukste aan het hebben van een tuin in Cronesteyn:
Wij vinden het allebei heerlijk om een oase van groen te hebben op 10 minuten
fietsen van de stad. Daarnaast is het kweken van groenten en fruit en vooral ook het
oogsten en opeten daarvan, elk jaar weer speciaal. Hoe je van een klein zaadje een
paar maanden later een mand vol lekkers kunt krijgen blijft iets moois.
Tuinblunder:
We proberen elk jaar in ieder geval één onbekende groente te telen.
Dat is soms een prettige verrassing maar soms ook een mislukking. Zo hebben we
een aantal jaar geleden aardperen gezet. Ze zouden erg makkelijk te kweken te zijn
en ook nog eens lekker. Dat het makkelijk groeit klopt inderdaad maar echt lekker
vonden we ze niet en vervolgens zijn we twee jaar bezig geweest om ze weer uit de

tuin te verwijderen. Elk stukje schil of wortel dat je laat zitten wordt weer een
nieuwe set knollen en plant. Ze groeiden zelfs onder de tegels door.
Tuinsucces:
Onze kas levert elk jaar weer mooie dingen op. Het meest succesvol zijn toch de
snackkomkommers (type Beth Alpha). Heerlijke kleine komkommers waar in het
midden van de zomer onze hele buurt van kan mee-eten.
Een paar jaar geleden zijn we ook begonnen met snijbloemen (o.a. Dahlia’s, Zinnia’s
en Cosmea’s). Mooie boeketten voor thuis. Dit seizoen hebben we nieuwe
appelboompjes gezet. We hopen dat dat ons volgende succes gaat worden.
Gelukkig dus meer successen dan blunders!
Hoe is het gekomen dat we hier een tuin hebben:
We zijn begonnen met de tuin toen onze kinderen klein waren. Een stukje gras om
op te spelen en een grote trampoline hadden we niet in ons stadstuintje dus de tuin
in Cronesteyn was een mooie uitbreiding. De liefde voor tuinieren is er langzaam bij
gegroeid. De kinderen zijn inmiddels groter en gaan tegenwoordig niet meer mee
naar de tuin dus hij is nu echt voor ons.
Aan activiteiten en de ALV hebben we nog nooit meegedaan. We worden wel altijd
goed op de hoogte gebracht van de activiteiten, maar hebben genoeg aan de tuin
zelf. De tuincafés zijn een leuke aanvulling maar ook daar zijn we helaas nooit
geweest.
Marcel Kopmels & Astrid Sierevogel

Gluren bij de buren

Deze keer bij Camping Stochemhoeve
De Stochemhoeve is een stads-poldercamping, die grenst aan park Cronesteyn en
een initiatief is van Ipse De Bruggen (IDB). Zij ondersteunt kwetsbare burgers met
een verstandelijke, lichamelijke of gedragsmatige beperking in Zuid-Holland.
Op het terrein van De Stochemhoeve staat een boerderij waarvan het voorhuis
gebruikt wordt als recreatieruimte voor de campinggasten en voor dagopvang van
cliënten met een beperking. In het achterste deel van de boerderij logeert ieder
weekend en in de schoolvakanties een groep kinderen met een beperking.
Naast de boerderij heeft De Stochemhoeve een camping waar plaats is voor tent en
caravan, maar waar ook een blokhut en twee kampeerhutten aanwezig zijn en dit
alles op een prachtige locatie.
Doordeweeks wordt het beheer van de camping en de recreatieruimte
De Stamtafel verzorgd door
de activiteitengroep van IDB
Maatwerk, waarvan Inke
Schrama de drijvende kracht is.
Inke is een enthousiaste en
gedreven duizendpoot, die
boordevol energie en ideeën
zit. Deze ideeën zou ze met
tijd, geld en vrijwilligers graag
werkelijkheid laten worden.
De camping loopt goed, maar
er zijn nog altijd wensen om
tot uitvoer te brengen.

Zoals het opknappen van de “pipo”wagen als logement, omringt door een vogel- en
vlindertuin en de oude fruitbomen nieuw leven te geven door er bloeiende
klimmers in te laten groeien.
Een ander belangrijk onderdeel van haar werk is het vormgeven van een zinvolle en
passende dagbesteding aan cliënten met een beperking. Deze groep, begeleid door
professionals en vrijwilligers, kan hier even losbreken uit hun dagelijks bestaan.
Zij helpen bij tuin klusjes en verzorgen de koffie/thee voor de camping- en andere
gasten in de recreatieruimte. Er worden ook creatieve activiteiten aangeboden zoals
schilderen, vogelhuisjes maken en dergelijke én er is zelfs iemand die klein elektra
repareert. Maar er zou met meer vrijwilligers veel meer gerealiseerd kunnen
worden.
Een kijkje bij de Stochemhoeve is zeker de moeite waard en daar een kopje thee of
koffie drinken is heel gezellig.
Helpende handen zijn ook zeer welkom, dus heeft u vrije tijd over………
Op de site van de Stochemhoeve (www.stochemhoeve.nl) vindt u meer informatie
en er is ook een facebook-pagina in ontwikkeling.

Activiteitenagenda
za 21 mei
za 21 mei
ma 23 mei
do 26 mei
do 26 mei
do 26 mei
do 2 juni
za 4 juni
za 18 juni
za 18 juni
ma 20 juni
do 23 juni
di 28 juni

TCC				
TCC				
TCC				
Ontspanningscommissie
LBA tuinkeuringen		
Tuincafé			
Ontspanningscommissie
TCC				
TCC				
TCC				
TCC				
Ontspanningscommissie
Tuincafé			

tuinwerkbeurt A- en G-pad
snoeihout (10.00 - 11.45 uur)
Tuinwerkbeurt
Knutselavond
Sluiting aanmelding (bij bestuur)
Het leven in de sloten rondom onze tuinen
knutselavond
tuinwerkbeurt B- en H-pad
tuinwerkbeurt C- en D-pad
snoeihout (10.00 - 11.45 uur)
Tuinwerkbeurt
knutselavond
De mooiste moestuin van Leiden

Rooseveltstraat 78

