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Laatste Tuincafé in 2017

tuincafé
Cronesteyn

Donderdag 28 september, laatste Tuincafé
De avond wordt ingeluid door Hans” de bomenman”
Hij neemt ons 350 miljoen jaar terug mee, in de tijd dat de
eerste bomen er waren. Een grappig voorbeeld is de
schubboom uit die tijd, die zich door de jaren heen
getransformeerd heeft tot … we horen het liever niet …
heermoes !!
In Delft wordt op dit moment
onderzoek gedaan hoe dit (on)
kruid de enorme hoeveelheid
water kan verplaatsen door zijn
zeer dunne buiswortels, om hier
voordeel uit te halen voor de
waterhuishouding in het
algemeen. Kenmerk van een boom is dat hij uit hout en
bladeren bestaat en dat er twee soorten zijn; de bloemof loofboom en de naaldboom. Voor beiden geldt dat de
hoogte bepaald wordt door grondsoort en water en de
dikte door zonlicht.
Na nog enkele snoeitips, sluit hij af en volgt na de pauze
het knutsel deel van de avond.
Vol enthousiasme stort ieder zich
op de grote dennenappels, het vilt ,het mos, de
vogelpindakaas, de verf en glitters om de dennenappel om
te toveren tot een uil, een vogelvoer object of een
versiering voor de kerst. Het resultaat is geweldig en ieder
gaat tevreden huiswaarts .
Het Tuincafé team dankt allen voor hun aanwezigheid het
afgelopen seizoen en hoopt volgend tuinjaar weer een leuk
programma te kunnen bieden.

Uit de bestuurskamer:
Bedrag WVO kan omlaag
U hebt het waarschijnlijk al wel eens op de jaarnota zien staan, er wordt een
bedrag van €46,00 in rekening gebracht voor de verontreinigingsheffing.
Deze heffing wordt in rekening gebracht voor alle tuinen waarop nachtverblijf is
toegestaan. Wat verontreinig ik dan als tuinder, die zich gedraagt als vriend van de
natuur, vraagt u zich misschien af. Wel, u gebruikt water om te koken, te douchen
en soms ook om de tuin te sproeien. Jaarlijks moet de vereniging opgeven hoeveel
drinkwater er het voorgaande jaar van Dunea is afgenomen.

Het Hoog Heemraadschap redeneert vervolgens dat dit water ook weer via
onze riolering bijde rioolwaterzuivering is terecht gekomen.
Op dat moment is het water vervuild en het moet, voordat het weer in het
milieu terecht mag komen, gereinigd worden. En voor die reiniging zijn
Euro’s nodig die wij via de verontreinigingsheffing moeten betalen.
Misschien begrijpt u nu waar de schoen wringt; als we verstandiger
omgaan met ons drinkwater en dus bijvoorbeeld er niet mee sproeien of
ons straatje mee schrobben dan kan het bedrag wat we af moeten
dragen aan het HHR flink omlaag. Er is een vereniging in Leiden,
waarvan de situatie vergelijkbaar is met de onze, waar het bedrag nog niet de helft
is van wat u moet betalen. En zeg nou zelf € 23,00 aan plantgoed geeft toch meer
plezier dan € door het riool spoelen.

Na twee pieken in het drinkwaterverbruik in april, mei en juni is het waterverbruik in
juli, augustus en september langzaam wat lager geworden. Vergeleken met de
gelijke maanden in 2016 is dat een hoopgevend teken.
Als deze trend van minderverbruik zich doorzet hebben we hopelijk ook dit jaar
weer wat bespaard op de rekening.

Jaarlijkse schouw door het Hoog Heem Raadschap.
Aan het eind van elk jaar houdt het Hoog Heem Raadschap een zogenaamde schouw
over de watergangen op ons terrein. Doel daarvan is om te controleren of de
doorstroming van het water voldoende is. De datum van deze schouw is nog niet
bekend, maar ligt meestal tussen half- en eind oktober. Het verzoek aan de tuinleden
is dan ook om ervoor te zorgen dat voor half oktober, als u toch bezig bent de tuin
op te ruimen, de sloot ontdaan wordt van begroeiing.
Over de beschoeiing hangende bomen en planten moeten teruggesnoeid worden
tot aan die beschoeiing.
Het niet nakomen van deze verplichting kan vervelende gevolgen hebben.

Winter 2017-2018
Zo langzamerhand voelen we de winter al weer naderen. Een teken daarvan is dat er
na 1 november niet meer in de huisjes gewoond mag worden.
Wat moet er gebeuren om de winter zonder schade door te komen?
Op zaterdag 4 november aanstaande worden de hoofdkranen van ons
waterleidingnet dichtgedraaid. In de daaropvolgende week gaat de watercommissie
aan de slag om ons waterleiding netwerk leeg te maken.
Wat moet u zelf doen om na afloop van de winter niet voor onaangename
verrassingen te komen staan? Begin met het dichtdraaien van uw hoofdkraan, open
de daarop aanwezige aftapkraan en draai alle waterkranen in uw huis open.
Zorg daarna ook dat uw geiser goed afgetapt en ontlucht wordt.
Nadat u deze handelingen verricht hebt komt uw waterleiding veilig de winter door
en hoeft u in maart alleen de kranen weer dicht te draaien en de hoofdkraan open.
Gooi zout in de toiletpot en afvoerleidingen, zodat deze bij vorst niet kunnen
bevriezen/beschadigen.

Slagboom op het Edelweisspad
De slagboom op het Edelweisspad is zaterdag
4 november dit jaar voor het laatst open.
Bij hoge uitzondering kan die slagboom in het
winterseizoen geopend worden.
Opening in het winterseizoen gebeurt alleen na
een tijdige aanvraag bij het bestuur.

Ratten
Op ons terrein kom je allerlei gespuis tegen waaronder bruine ratten, woelratten en
woelmuizen. Veel mensen vinden deze beesten eng en zijn er bang voor.
De omstandigheden op ons complex zijn in veel gevallen voor hen een prima
leefomgeving.
Wat kun je er zelf aan doen zodat we zo
min mogelijk van deze gasten hebben?
Gooi om te beginnen geen etensresten
op de composthoop, zorg dat er geen
plekken zijn zoals hopen bladeren of
snoeiafval waar ze zich lekker warm
kunnen verstoppen en zorg ervoor dat,
als je kippen hebt, dat ze niet bij het
voer kunnen komen.
Dat laatste kan voorkomen worden door bijvoorbeeld een steenachtige vloer in het
hok te maken met opstaande kanten van bijvoorbeeld gewone straattegels.
Het wordt dan minder makkelijk om bij het kippenvoer te komen. Bewaar eten,
zaden, kaarsen en waxinelichtjes in afsluitbare bewaardozen of blikken trommels en
laat geen gevulde vuilniszakken op de tuin staan. Voor een rat is zo’n plastic
verpakking een eitje. Ook is het niet handig om voer voor vogels neer te leggen of de
‘eendjes te voeren’. Bestrijding van bruine ratten is wel toegestaan maar de
bestrijding van woelratten mag volgens de wetgever niet. Als we met z’n allen alert
blijven moet het mogelijk zijn om het aantal ratten binnen de perken te houden.

Riolering
Het bedrijf dat de aanpassing van ons rioleringssysteem heeft gemaakt is weliswaar
vertrokken maar de werking van het geheel is nog niet zoals het hoort. Deze week
heb ik, namens het bestuur, een gesprek tussen de gemeente, als opdrachtgever, en
een nieuw rioleringsbedrijf bijgewoond waar de diverse problemen uitgebreid zijn
besproken en waar ook oplossingen daarvoor ter tafel zijn gelegd. Ik kan niet anders
zeggen dan dat er voldoende aandacht was voor onze problemen. Het resultaat is
dat de nieuw in te schakelen aannemer na goedkeuring van plannen en begroting
het project riolering goed zal afronden.
Als het nodig blijkt werkzaamheden in individuele tuinen uit te voeren wordt daarover tijdig contact met u opgenomen.

Van onze bondsafgevaardigde bij de LBA
Beste mede tuinders,
Mag ik me even voorstellen?
Ik ben Karin Swanenburg en ben sinds een jaar lid van t.v. Cronesteyn. Ik ben de
trotse bezitter van een moes/sier/lounge tuin op het Crocuspad.
Dit voorjaar en zomer enorm genoten van het tuinieren en leren hoe een natuurlijke
moestuin werkt. Ook heb ik wat vergaderingen van het bestuur van het LBA voor het
eerst meegemaakt.
In de algemene ledenvergadering van Cronesteyn werd er aan de leden gevraagd of
er iemand tijd had om zich wat meer in de LBA, de Leidse Bond van Amateur
tuinders te verdiepen. Tja, wat is dat? Wat doen ze? Wie zijn dat?
Ik was er wel nieuwsgierig naar, hoe werkt zo’n bestuur van zo’n bond? En wat zou
ik daaraan voor een bijdrage kunnen leveren? Ik ben gewend veel te vergaderen, te
overleggen met veel verschillende personen uit allerlei functies, vanuit m’n baan, en
bijbaan als bestuurslid van de Ondernemersraad.
Jaap gaf aan dat het goed zou zijn als er een tuinlid vanuit t.v. Cronesteyn mee zou
gaan om mee te denken en te kijken wat er in het overleg gebeurt. Ik dacht ach
vanuit m’n ervaring zou ik misschien wat kunnen bijdragen en Jaap ondersteunen,
omdat ik vind dat hij de afgelopen maanden als voorzitter al behoorlijk wat op zijn
bordje heeft gekregen. Alle hulp is dan meegenomen.
Opvallend vind ik het dat het LBA bestuur zich al jaren inzet voor het belang van alle
tuinverenigingen in Leiden en dat er zo weinig bekend is wat ze nu eigenlijk doen.
Als ik aan mijn mede tuinders vroeg; Weet jij wat het LBA is en doet, was het
antwoord vaak, tja … is de Leidse bond, vergaderen …, hebben jaarlijks een bijeenkomst …
Ik vond het wat vaag, en dacht ik ga eens kijken …
Ik ben hartelijk ontvangen in de vergadering, vriendelijke mensen met het tuinhart
op de juiste plek, blij met de komst van een tuinlid.
Er wordt veel besproken en afgesproken, taken worden verdeeld en uitgevoerd.
Het is best een klus, alleen al het geduld wat er moet zijn om met de gemeente in
gesprek te raken en te blijven, de juiste ambtenaren zien te spreken en hier
afspraken mee te maken. Het blijft een wirwar van verschillende personen en
verantwoordelijkheden waar je als LBA mee te maken hebt. Het belang van alle
tuinleden staat voorop.
Elke maand op de tweede dinsdagavond komt het algemeen bestuur bij elkaar in
een gebouw tegenover onze kantine. Er zijn behoorlijk wat agendapunten die elke
maand voorbij komen, de vergadering duurt tot laat in de avond.

Agendapunten zijn:
Natuurlijk tuinieren, de beloofde hectares ter compensatie door de gemeente, het
jaarlijkse congres, het jubileum, onderhoud van de tuinverenigingen, verbouwen en
verplaatsen van het LBA gebouw, vacatures in de verenigingsbesturen en nog veel
meer.
Ik vind het interessant om te zien dat door de inzet van deze mensen er een brug
gelegd wordt naar de ambtelijke molen en de landelijke AVVN, dit om het mogelijk
te houden voor ons tuinliefhebbers om onze hobby, onze passie, uit te blijven
oefenen.
Het lijkt heel simpel maar er komt behoorlijk wat strategie, politiek, doorzettingsvermogen en inzet bij kijken om een duidelijke visie en smoel te vormen als Leidse
Bond. Ik vind het leuk om me er mee te bemoeien en te leren hoe dit bestuur werkt
en zich verder ontwikkelt.
Helaas zijn er ook in dit bestuur weer vacatures, net als in het bestuur van
Cronesteyn. Het blijft natuurlijk wel een vrijwilligersbaan, met veel verantwoordelijkheden. Dit is niet altijd in te passen in het dagelijks leven van tuinleden.
Ik ga voorlopig elke maand een bijdrage leveren, ik vind het belangrijk om namens
t.v. Cronesteyn samen met de voorzitter een duidelijke plek te hebben in het LBA

Luidruchtige nachtscharrelaars
met extra zintuig -

Egels
Onlangs redde een tuinder op ons complex een
egel van de verdrinkingsdood. Het beestje was in
de sloot terecht gekomen. Vanwege de beschoeiing
was het onmogelijk dat het zelfstandig uit het water
kon klauteren. Nadat het dier op adem was
gekomen zocht het een veilig heenkomen. Wat het verhaal nog mooier maakt, is dat
er, op diezelfde tuin, later een babyegeltje rondliep. Dus wie
weet, was het de moeder die te water was geraakt. Op de foto’s
hierbij zie je wat beelden van deze reddingsactie. Zoals je ziet
zijn de opnames overdag genomen en dat maakt het verhaal
nog opmerkelijker. Want egels laten zich doorgaans overdag
helemaal niet zien. Egels zijn namelijk nachtscharrelaars.
En nog wel luidruchtige ook. Ze laten horen dat ze lekker aan
het eten zijn en bij verliefdheden doen ze ook niet al te
bescheiden.
Egels zijn zoogdieren die - als ze niet in winterslaap zijn- iedere
nacht bezig zijn om voedsel te vinden. Ze hebben een spits
koppie, een donkere snuit en kleine, zwarte ogen. Hun zicht is

slecht, maar hun reuk- en gehoorvermogen is
bijzonder goed ontwikkeld.
Sterker nog; ze hebben een extra zintuig! Namelijk
‘het orgaan van Jacobson’; dit is een orgaan dat
nieuwe luchtjes onderzoekt. De egel ruikt aan een
nieuwe geur, en vervolgens maakt hij veel speeksel
aan. Als hij de ervaring heeft verwerkt, dan smeert
de egel het speeksel op zijn rug. Zo maakt hij het
orgaan van Jacobson weer schoon om nieuwe
ervaringen op te doen.
En die rug, ja, dat is echt een kenmerk van de egel!
De rug zit namelijk vol stekels, die ook wel pennen
worden genoemd. Die pennen zijn hol en bestaan
uit verschillende lagen keratine. Een egel wisselt zijn
stekels zelden en ook nog eens onregelmatig. De stekels van een egel kunnen zich
tot een bolletje oprollen. Dit doen ze als ze onraad ruiken. De kop, pootjes en het
staartje verstoppen zich dan onder de stekels en daardoor beschermen zij zichzelf.
Roofvogels, grote honden, vossen en mensen kunnen namelijk een gevaar vormen
voor egels.
Als je wat egelvriendelijk bent op je tuin, dan kun je daar veel plezier van hebben,
want egels zijn dol op slakken en insecten. Zo af en toe wil de egel zelfs wel een
muisje verorberen.
Hoe maak je je tuin egelgastvrij? Nou, vijvers zijn dus niet zo’n goed idee, tenzij je
zorgt dat de egels er niet in kunnen plonzen. Egels houden van droge voeten en
beschutte plaatsen. De vacht van egels isoleert niet
bij kou waardoor ze niet ‘winterproof’ zijn.
Ze leven in die periode van het vetlaagje dat ze in de
maanden daarvoor opgebouwd hebben.
Ze moeten, voordat de winter begint, een flinke extra
jas bij elkaar eten en gaan dan voor een paar
maanden in hun winterslaap.
Als je de egels daarbij wilt helpen kan dit filmpje van
Vroege Vogels daarbij informatief zijn:
https://www.youtube.com/watch?v=sRCkKCEAdZI
Zonder bouwvergunning kun je ook een egelhuis
bouwen. Hierover, en over veel meer zaken wat
betreft de egels, kun je informatie vinden op:
http://www.egelbescherming.nl/de-egel/egels-in-uw-tuin/
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