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Uitnodiging voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering
Hierbij nodigt het bestuur alle leden uit voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering van de volkstuinvereniging De Drie Wijken.
Datum:

Woensdag 27 maart 2019

Aanvang:

20.00 uur (zaal is open vanaf 19.30 uur)

Plaats:

Wijkcentrum De Schakel, Oosterhoogebrug. Rijksweg 15, 9731 AA

Agenda
1. Opening
2. Mededelingen / ingekomen stukken
3. Verslag ALV van 14 maart 2018 (blz. 3) bijlage 1
In maart 2018 is het verslag van de ALV via de beheerders naar de leden gestuurd.
Verslag treft u hierna nogmaals aan als bijlage 1.
4. Financieel jaarverslag 2018 en begroting 2019 van de penningmeester (blz. 8) bijlage 2
5. Rapportage kascommissie 2018
6. Benoeming nieuwe kascommissie 2019 en reserve kascommissielid.
7. Aanvulling op tuinreglement. (blz. 10)
Tekst voor instellen van een proefjaar waarmee beheerders het recht hebben om binnen het eerste jaar
eenzijdig de bruikleenafspraak op te zeggen wanneer het niets wordt met een nieuwe tuinder. Wanneer
de ALV akkoord kan gaan met de tekst, wordt dit opgenomen in het tuinreglement. bijlage 3
8. Privacy bescherming in kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming ( AVG) (blz. 11)
bijlage 4
9. Er is een oproep naar alle leden verstuurd omdat de vereniging nieuwe mensen nodig heeft. Ook ter
vergadering kan men zich nog aanmelden.
- benoemen van een nieuw bestuurslid
- benoemen van 2 nieuwe beheerders voor het complex Oosterhoogebrug
- benoemen van websitebeheerder(s)
10. Rondvraag.
11. Sluiting
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Bijlage 1
Verslag Algemene Ledenvergadering De Drie Wijken op 14 maart 2018
Aanwezigen:
Oosterhoogebrug: Evelien Stadt, Marian Bouman, Simon Freese, Jos Boersema, Joke Sprang
(namens Ivo Lint), Gea Piek, Marijke Bolhuis, Nelleke Drukker, Henk Weening, Meindert Meijer, Merle
Must, Christian van Someren, Kabir Tombat, Annie Zijlstra-Eeuwema, Bertie Wiltink, Elisa Vervoort,
Gemma Verkleij
Boterdiep: Karin Kleef, Knezevic Drazen, Carola de Poel, Marcel Schenkel, Will Lehmler, Kees
Kamstra, Roos Buis, Femke Katerberg, Ro Blokzijl, Henk v.d. Brink
Fossemaheerd: Frank van de Waard, Marianne van Voorn, Steven Peters
Froukemaheerd: Hugo Arends
Afbericht van:
Oosterhoogebrug: Henk v.d. Molen, Annemieke Werkman, Sandra ten Brinke, Ivo Lint, Erna
Rugenbrink, Maurits van Zandwijk, Roelof Pepping, Nelly Hazen, Gabe …, Verra Henninga, Pim
Dijkgraaf, Christina Bolt, Joland Schoots, Ineke Wijnveldt
Boterdiep: Stella Schenkel, Hennie Post, Agatha Schnieders, Anna v.d. Molen, Margo Lambers, Aseel
Fossemaheerd: Caroline van den Dool, Hanneke en Griet Numerdor
Froukemaheerd: 1. Opening
Ro Blokzijl (bestuurslid) zit de vergadering voor.
2. Mededelingen / ingekomen stukken
Bestuurslid Stella Schenkel kan niet aanwezig zijn, zij is door de griep geveld.
Henk v.d. Molen (kascommissie) heeft zich i.v.m. een begrafenis afgemeld.
Er is een schriftelijke reactie binnengekomen van Ineke Wijnveldt over punt 10.
3. Verslag ALV van 8 maart 2017 (bijlage 1 in het tuinboekje)
In maart 2017 is het verslag van de ALV via de beheerders naar de leden gestuurd. Het verslag is
nogmaals aan de leden verstuurd, via het tuinboekje.
Voorzitter vraagt of er opmerkingen of vragen zijn? Die zijn er niet.
Graag ook dit keer het verslag spoedig na de vergadering aan iedereen toesturen (via de beheerders)
zodat de herinnering nog redelijk vers is.
4. Financieel jaarverslag 2017 en begroting 2018 (bijlage 2 in het tuinboekje)
Het financieel jaarverslag en de begroting worden ter plekke op papier aan iedereen uitgedeeld.
Penningmeester Henk v.d. Brink geeft een toelichting.
Cijfers over 2017: er meer uitgegeven dan er inkomsten zijn geweest.
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Daarnaast is er op de ALV van 2017 besloten om geld beschikbaar te stellen om het 35-jarig bestaan
te vieren; dit bedrag was niet begroot maar we hebben toen samen besloten om € 1000 euro van de
reserves hiervoor te besteden.
De inkomsten voor 2017 zijn wat optimistisch begroot, ze zijn in de praktijk wat lager uitgevallen.
De uitgaven voor het feest zijn hoger uitgevallen; er is een karretje voor de vereniging aangeschaft
voor algemeen gebruik en ook een partytent.
Voor dit jaar stelt de penningmeester een sluitende begroting voor, waarvan de inkomsten en de
uitgaven in evenwicht zijn.
Een deel van de reserves betreft de borg die mensen betalen, dit is geld dat niet besteed kan worden
omdat de borg bij vertrek weer terugbetaald wordt.
In totaal is er nu nog rond de € 2000 als reserve op de spaarrekening aanwezig.
De afgelopen jaren is gezegd: investeer in de complexen en dat is ook gebeurd. Dit jaar, 2018, is er
wat minder beschikbaar voor groot en klein onderhoud.
Maar als we als vereniging meer willen uitgeven, dan zou dat kunnen, bv. door verhoging van de
contributie (die al jaren stabiel is).
De begroting is er op gericht om de basisvoorzieningen van de complexen op niveau te houden.
De begroting wordt opgesteld voor de totale vereniging en niet per complex omdat grote uitgaven
meestal incidenteel zijn en daarom maar eens in de zoveel jaar voorkomen. Bv. een nieuw hek of
een schuilhut.
Aan de vergadering wordt gevraagd of men akkoord kan gaan met de begroting en het antwoord is ja.
De begroting 2018 wordt hierbij ter vergadering vastgesteld.
5. Rapportage kascommissie 2018
Leden kascommissie: Meindert Meijer en Henk v.d. Molen
Ze hebben de financiën gecontroleerd en het geheel als prima beoordeeld.
Wel bleken enkele declaraties niet door bonnetjes gedekt. Daarom doet de kascommissie een
beroep op de beheerders om erop te letten dat er ook bonnen worden overlegd bij declaraties zodat
voor de penningmeester en de kascommissie duidelijk is waaraan iets is uitgegeven.
Aan de penningmeester wordt door de ALV decharge verleend.
6. Benoeming nieuwe kascommissie 2019
Meindert Meijer en Karin Kleef (beiden van het Boterdiep) melden zich voor de kascommissie van
volgend jaar.
7. Stand van zaken website (toelichting Stella Schenkel)
Stella heeft zich vanwege ziekte moeten afmelden.
De stand van zaken van de website is ook aan de orde geweest toen we deze vergadering hebben
voorbereid en de secretaris leest uit het verslag van die vergadering voor wat er toen besproken is:
Stella heeft op zich genomen om voor enige coördinatie te zorgen om de nieuwe website aan de
draai te krijgen. Na contact met Carola de Poel (bouwer van de website) heeft Stella een inlogcode
gekregen waarmee informatie of foto’s op de site kunnen worden gezet.
Ze heeft daarna met Eddie Zijlstra (complex Oosterhoogebrug) en later met Will Lehmler (complex
Boterdiep) contact gehad over het beheer van de website.
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Beide webmasters hebben een inlogcode zodat ze informatie op de website kunnen zetten.
Als ideeën voor de website zijn genoemd: een rubriek nieuwsberichten, recepten, lezingen over
tuinieren, tips over mest, een link met een zaaikalender etc.
Leden kunnen informatie aanleveren via de webmasters Eddie en Will.
Stella wil op de ALV wel iets vertellen over de site en daar dan een beroep doen op tuinders om via
Will of Eddie informatie of foto’s aan te leveren, zodat de site wat levendiger wordt.
Als er geen dynamiek tot stand komt, dan zij dat zo, dan blijft de site nog steeds het punt waarop
mensen zich kunnen aanmelden voor een tuin.
Voor alle duidelijkheid:
Carola heeft de website gebouwd, maar is niet de trekker om de website verder te vullen met
informatie.
De naam van de website van onze vereniging is: www.volkstuingroningen.nl
De leden kunnen informatie, foto’s, tuintips, etc. aanleveren via de webmasters Eddy Zijlstra of Will
Lehmler.
Het email-adres om iets aan te leveren, is: webmaster@volkstuingroningen.nl
Stella is contactpersoon tussen de complexbeheerders en de webmasters, maar houdt zich niet bezig
met de inhoud van de website.
Vraag uit de vergadering:
Zou een forum een idee zijn voor op de website? Daarvoor lijkt ter vergadering weinig interesse te zijn.
8. Voorstel om jaarlijkse vergoeding van complexbeheerders te verhogen
De penningmeester licht dit voorstel toe.
Bestuursleden en beheerders zijn vrijwilligers, een jaarlijkse vergoeding is bedoeld als toelage voor
kosten die niet gedeclareerd kunnen worden.
Omdat er door meer mensen vrijwillig op de tuinen werk wordt verzet, is hij persoonlijk niet voor een
verhoging van de vergoeding van de beheerders.
Maar de andere bestuursleden willen wel een verhoging voorstellen omdat beheerders de laatste
jaren duidelijk meer tijd moeten besteden om de tuinen verhuurd te krijgen en problemen op te lossen.
De huidige vergoeding is bovendien al jaren hetzelfde gebleven.
Het voorstel is aan de beheerders voorgelegd om hun mening te horen. Niet alle beheerders vinden
het nodig; het idee op zich is al een blijk van waardering
Het voorstel houdt in een verhoging van € 25 naar € 50 euro per jaar en dit is in de begroting
opgenomen.
Het bestuur wil dit niet zomaar beslissen, maar wil het voorstel aan de leden voorleggen.
De voorzitter brengt het voorstel in stemming: er zijn 21 stemmen voor en 1 tegen.
Het voorstel wordt hierbij aangenomen.
De vergoeding voor bestuursleden is € 15 per jaar; dit blijft ongewijzigd
9. Voorstel om een proefjaar in te stellen
Voorstel om een proefjaar in te stellen en beheerders het recht te geven om binnen het eerste jaar
eenzijdig de tuin op te zeggen wanneer het niets wordt met een nieuwe tuinder. Wanneer voorstel
wordt aangenomen, dit opnemen in het tuinreglement.
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Op zich geeft het reglement genoeg handvaten om mensen aan te spreken en zo nodig kan de
procedure worden gevolgd om iemand van de tuin te verwijderen, als dit op de ALV door de leden
is goedgekeurd. Dit is maar een keer per jaar mogelijk, nl. op de datum van de Algemene Leden
Vergadering.
Soms wordt al snel duidelijk dat ondanks gesprekken tussen de beheerder en een nieuwe tuinder, het
niets gaat worden met de tuin. In de praktijk gebeurt het ook al wel dat iemand tussentijds vertrekt,
omdat het niet gaat lukken.
Een tuin wordt in bruikleen gegeven, er is geen sprake van een huurcontract.
Om te voorkomen dat er onnodig lang moet worden doorgemodderd, is het voorstel om een proefjaar
in te stellen, waarbij de beheerder de bevoegdheid krijgt om binnen een jaar eenzijdig te bepalen dat
iemand de tuin moet verlaten wanneer duidelijk is dat het niets gaat worden.
Het voorstel wordt aangenomen door de ALV.
10. Uitbreiding basisvoorzieningen?
De bestaande basisvoorzieningen omvatten een afrastering/hek met een afsluitbare toegang; een
watervoorziening en een schuilhut.
Vraag aan de ALV: zouden deze basisvoorzieningen moeten worden uitgebreid met een eco toilet /
composttoilet ? Ter vergadering informatie over aanschaf- en onderhoudskosten.
Dit onderwerp leidt tot de volgende reacties:
Een (eco)toilet is nu geen basisvoorziening; als dat wel noodzakelijk zou worden gevonden, zou dat
mogelijk contributieverhoging nodig maken.
Het voorstel komt van het Boterdiepcomplex. Volgens Will Lehmler is het niet zo ingewikkeld om een
eco toilet te realiseren.
Eerst zouden de basisvoorzieningen op alle complexen op orde moeten zijn.
Op Oosterhoogebrug is er nooit behoefte aan een ecotoilet geweest. Het vandalisme van afgelopen
jaar maakt een goede afsluiting van het complex belangrijker, dus beter om eerst in hekken te
investeren.
Op de Fossmaheerd is nog geen schuilhut aanwezig.
Op Oosterhoogebrug haalt iedereen het water uit de sloot. Maar op sommige plekken kun je slecht bij
het water komen. Het zou fijn zijn wanneer de toegang tot de sloot om water te putten, verbeterd kon
worden. Beheerder heeft niet eerder gehoord dat er problemen met zijn met het halen van water.
Wat er op een complex allemaal is en gedaan wordt, hangt mede af van de beheerder(s), sommigen
zijn heel technisch en kunnen veel zelf oplossen.
Suggesties: zou het denkbaar zijn dat je per complex verschillende contributies zou hebben, wanneer
er verschillende voorzieningen zouden zijn? Of op één complex meer voorzieningen voor bv. oudere
tuinders?.
Suggestie: stel dat er geld overblijft, zou dat dan aan Boterdiep beschikbaar gesteld kunnen worden
omdat men daar wel een eco toilet wil?
Dit onderwerp is nu nog te vaag / te onduidelijk om een besluit over te kunnen nemen.
Er zou eerst een meer uitgewerkt plan moeten komen.
Wanneer er een goed uitgewerkt plan ligt met een duidelijk beeld van de kosten (aanschaf en
onderhoud) kan dit op volgende ALV opnieuw op de agenda komen.
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De secretaris zal de schriftelijke reactie die over dit onderwerp is binnengekomen doorsturen aan de
beheerders van Oosterhoogebrug en Boterdiep zodat ze kunnen nagaan of ze hier iets mee kunnen.
11. Rondvraag.
•
Vraag of er een extra kruiwagen kan komen op Oosterhoogebrug
•
Aanschaf grelinette voor algemeen gebruik? Bij het lustrumfeest heeft iemand van een andere
volkstuinvereniging op Oosterhoogebrug een grelinette gedemonstreerd. Dat is een soort grote
vierkante spitvork om lucht in de aarde te krijgen waardoor je niet meer hoeft te spitten. Probleem is
bij aanschaf van gereedschap dat we het niet veilig achter slot en grendel kunnen opbergen. Er wordt
daarom geen grelinette aangeschaft.
•
De partytent is in de herfst/winter op het Boterdiep blijven staan, had die niet op tijd opgeruimd
moeten worden, want nu is de tent beschadigd, vraagt Meindert. Ja, het was de bedoeling om de tent
op te ruimen, maar de storm was er helaas eerder. De beschadiging is wel gerepareerd, zodat de tent
weer bruikbaar is.
•
Frank en Marian hebben het beheren van het complex Fossemaheerd nu een paar jaar
gedaan. Ze hebben het leuk gevonden maar hebben besloten dat ze ermee willen stoppen omdat ze
het te druk hebben. Ze willen er tot de zomer nog wel even mee doorgaan en hopen dat er iemand
is die het wil overnemen. Ze hebben de 15 tuinders van hun complex al op de hoogte gesteld en ze
gaan nog mensen benaderen of ze beheerder willen worden.
12. Sluiting
Voorzitter sluit de vergadering en nodigt de leden uit om in gezamenlijk nog wat te drinken in de hal op
kosten van de vereniging.

Op 4 april 2018 verzonden naar de beheerders met het verzoek om dit verslag aan de leden door te
sturen.
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Bijlage 2
Financieel jaarverslag DDW
Het jaar 2018 was voor onze vereniging financieel een jaar waarop we onbedoeld wat ingeteerd
hebben op ons vermogen. De inkomsten zijn goed overeengekomen met de begroting, echter we
hebben afgelopen jaar meer uitgegeven dan begroot.
De extra uitgaven ten opzichte van de begroting betrof met name de kosten ‘klein onderhoud’. Er is
op het Boterdiep complex extra geld uitgegeven aan de watervoorziening en de noodzakelijke
vervanging een kruiwagen en gereedschapskist. Voor de post ‘groot onderhoud’ is een schuilhut
aangeschaft op het complex Fossemaheerd en een nieuw slot op het Boterdiep complex. Verder is de
post ‘Bestuur’ ruim 300 euro hoger uitgevallen dan begroot. Er is, zoals afgesproken in de vorige
jaarvergadering, meer geld uitgegeven een financiële tegemoetkoming voor de beheerders.
Aan het eind van 2018 staat ongeveer 7000 euro op onze lopende rekening. Als we daarbij rekening
houden met een reservering van 5000 euro voor de borg en het sleutelgeld blijft nog ongeveer 2000
euro over om te besteden. Duidelijk is dat we afgelopen jaar onbedoeld wat ingeteerd hebben.
Verder hebben we als vereniging nog een spaarrekening van ongeveer 2000 Euro.

Jaaroverzicht 2018 tuinvereniging DDW
Kas

lopende rekening
reservering borg + sleutelgeld
Nog af te dragen huur
Reserve

31-12-2018
€ 7.000,00
€ -5.000,00

31-12-2017
€ 8.000,00
€ -5.000,00

31-12-2016
€ 12.000,00
-€ 5.000,00

-

-

-€ 2.000,00

€ 2.000,00

€ 3.000,00

€ 5.000,00

Verder heeft de vereniging nog spaarrekening van ongeveer € 2.000,00.

Inkomsten

inkomsten begroot
tuinverhuur
contributie
inschrijfgeld 20 nieuwe leden

inkomsten gerealiseerd
€ 3.900,00 tuinverhuur
€ 2.300,00 contributie
€ 100,00 inschrijfgeld 27 nieuwe leden

€ 3.915,25
€ 2.235,00
€ 135,00

€ 6.300,00

€ 6.285,25
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Uitgaven

uitgaven begroot
Huur
Gemeente belasting
Vaste kosten
Klein onderhoud
Groot onderhoud
Bestuur

uitgaven gerealiseerd
€ 2.400,00
€ 700,00
€ 200,00
€ 1.000,00
€ 1.400,00
€ 600,00

Huur
Gemeente belasting
Vaste kosten
Klein onderhoud
Groot onderhoud
Bestuur

2415,16
814,54
175,47
1717,47
1483,84
936,2

€ 6.300,00

€ 7.542,68

Begroting 2019

Aangezien de vereniging afgelopen jaar wat ingeteerd heeft wil ik voor 2019 weer een sluitende
begroting voorstellen, ondanks dat we natuurlijk een zeker bedrag in reserve hebben. Dit mede omdat
het gemak waarmee we als vereniging de tuinen in het verleden konden verhuren dit voor de
toekomst niet zeker lijkt te zijn.

inkomsten begroot
tuinverhuur
contributie
inschrijfgeld 20 nieuwe
leden

€ 3.900,00
€ 2.100,00
€ 100,00

€ 6.100,00

uitgaven begroot
Huur
Gemeente belasting

€ 2.500,00
€ 900,00

Vaste kosten
Klein onderhoud
Groot onderhoud
Bestuur

€ 200,00
€ 600,00
€ 1.000,00
€ 900,00
€ 6.100,00

Dit betekend dat er dit jaar met name voor het ‘groot en klein onderhoud’ minder beschikbaar is dan
het afgelopen jaar.
Om als vereniging in de toekomst meer geld te kunnen besteden zouden we eventueel vanaf volgend
jaar het tuinhuurbedrag kunnen verhogen van 30 naar 35 euro per 100m2. Een dergelijke verhoging
zou ongeveer 600 euro opleveren. Ook zou de contributie verhoogd kunnen worden van 15 naar 20
euro per jaar wat ongeveer 750 euro zou opleveren.

HB 10-1-2019
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Bijlage 3
Bijlage 3 bij agendapunt 7 van de ALV op 27 maart 2019
Aanpassing artikel 1 lid C en D van het Tuinreglement
Algemeen
Artikel 1
A. Tuinen moeten worden gebruikt als amateurtuinen om daarop als ontspanning te tuinieren.
B. De leden zijn verplicht hun tuinen goed en regelmatig te onderhouden.
C. Een tuin wordt in bruikleen gegeven, er is geen sprake van een huurcontract.
D. Het eerste jaar geldt als proefjaar, waarbij de beheerder bevoegd is binnen dit jaar eenzijdig te bepalen dat iemand de tuin moet verlaten, wanneer duidelijk is geworden dat van een ordelijk onderhoud
en/of gebruik van de tuin geen sprake is.
E. Vanaf het tweede tuinjaar geldt: wanneer een lid hinder ondervindt van achterstallig onderhoud op
een aangrenzende tuin, benadert het lid in eerste instantie zelf de gebruiker van deze aangrenzende
tuin: hetzij persoonlijk, hetzij via een e-mail.
F. Wanneer dit binnen twee weken geen resultaat heeft, gaat het lid met zijn klacht naar de beheerder.
G. De beheerder benadert per e-mail het lid met achterstallig onderhoud met het verzoek zijn achterstallig onderhoud aan te pakken.
H. Wanneer het benaderde lid binnen twee weken geen of onvoldoende onderhoud heeft gepleegd,
benadert de beheerder het bestuur.
I. Het bestuur stelt het betrokken lid schriftelijk in gebreke en stelt een termijn van twee weken om
aan zijn onderhoudsverplichtingen te voldoen.
J. Wanneer het betrokken lid niet binnen twee weken is begonnen met het aanpakken van het achterstallig onderhoud, stelt het bestuur hem voor de tweede en laatste keer in gebreke. Het bestuur wijst
het betrokken lid op het risico dat zijn lidmaatschap door de vereniging kan worden opgezegd, wanneer hij niet binnen twee weken aan zijn verplichtingen voldoet.
K. Wanneer het betrokken lid na deze tweede ingebrekestelling nog steeds niet aan zijn verplichtingen
voldoet, zal het bestuur in de eerstvolgende ledenvergadering aan de leden voorstellen het lidmaatschap van het betrokken lid namens de vereniging op te zeggen volgens artikel 8.4 van de Statuten.
L. De procedure van ingebrekestellingen door het bestuur moet zijn voltooid in begin maart, zodat het
opzeggen van het lidmaatschap kan worden opgenomen in de agenda van de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering.
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Bijlage 4 bij punt 8 van de ALV van 27 maart 2019.
AVG : Algemene Verordening Gegevensbescherming per 25.5.2018
Als vereniging beschikken wij over bepaalde gegevens van u.
Wij willen hiermee zorgvuldig omgaan en zijn daartoe ook verplicht, volgens de Algemene Verordening
Gegevensbescherming die op 25 mei 2018 van kracht is geworden.
Bij aanmelding als lid worden uw naam, adres, woonplaats gevraagd en tevens uw bankrekeningnummer en e mail adres.
De beheerder van het complex waar u een tuin heeft, vraagt om deze gegevens en geeft die vervolgens door aan de penningmeester.
Dit is nodig om jaarlijks een rekening te sturen voor uw lidmaatschap en huur van de tuin.
Het komt voor dat leden om privacy reden niet willen dat hun e mailadres aan anderen wordt verstrekt, bv. aan de andere leden van het complex.
Als dit zo is, zal het emailadres niet aan andere leden worden doorgegeven.
De gegevens die bij de beheerder en de penningmeester bekend zijn, worden niet aan andere instanties doorgegeven.
Ingeval iemand de tuin verlaat, worden zijn/haar gegevens verwijderd, na afwikkeling van alle financiële zaken (zoals kascontrole, goedkeuring jaarrekening e.d.) van het betreffende jaar.
Soms worden op de schoonmaakdagen foto’s gemaakt van de werkzaamheden, met de bedoeling om
die aan de leden van het complex door te sturen, op de website te plaatsen of in het jaarverslag te
gebruiken.
Wanneer leden aangeven niet op bijeenkomsten gefotografeerd te willen worden , dan dient hiermee
rekening te worden gehouden; iemand die foto’s wil maken vraagt hiervoor dan ook vooraf toestemming.
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Hoogveen en jammerkoren
De complexen van onze volkstuinvereniging, De drie wijken, liggen op klei. Menigeen klaagt over het
ongemak ervan. Zwaar te bewerken, het kleeft aan je laarzen en er zal nog wel wat te klagen zijn.
Maar het kan ook anders. In het verleden werd er door arme boeren boekweit verbouwd op hoogveen.
Dat was nog eens zwaar werk. En van de opbrengst moest men rondkomen. Arme lieden met weinig
kapitaal konden al snel aan de slag want er was slechts eenvoudig gereedschap nodig om het veen te
kunnen bewerken.
Hoogveen
Ten oosten van de Hondrug en de rivier de Hunze heeft ooit een groot hoogveencomplex gelegen. Het
Bourtangerveen. Ook tot in Duitsland liep dit veengebied met als enige onderbreking de hoogte rond de
Ruiten A. ( Het ontoegankelijke veen vormde in die tijd een natuurlijke grens met onze oosterburen ).
Vanaf ongeveer 5000 voor Christus is de veenvorming begonnen. Op natte plekken waar sprake was
van moerasvenen vormde zich een steeds dikker pakket van afgestorven plantenresten zoals riet en
zegge. Gaandeweg groeide het veen boven de grondwaterspiegel uit. Daardoor nam de invloed van
voedselrijk grondwater af, en dat van voedselarm zuur regenwater toe. Op dat moment is er veenmos
gaan groeien. Een mos van het geslacht Sphagnum waarvan er wel vijftien verschillende soorten zijn
die elk zo zijn specialisatie had. Veenmossen zijn wortelloze planten, die leven van het minieme beetje
voeding dat ze uit het regenwater weten te halen. Ze bevatten cellen die zich kunnen vullen met water.
Bovendien groeien ze dicht opeen in tapijten of kussens, en de talrijke capillaire ruimtes daarin zuigen
zich vol met water. Zo werkt het veenmospakket als een spons en kan het tot veertig maal zijn eigen
gewicht aan water vasthouden. Naast, dat veenmos de omgeving natter maakt, wordt het ook zuurder
door chemische processen tijdens de voedselopname. Onder deze zure omstandigheden verteren
afgestorven plantenresten nauwelijks. Terwijl de veenmossen aan de basis afsterven en hun resten
zich ophopen, groeien ze aan de bovenkant door, en zo wordt het veenmosveen gestaag dikker. Erg
snel gaat dat niet; in de meeste hoogveengebieden komt er per jaar niet meer dan één of hooguit enkele

Veenboekweitlanden
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millimeters bij. Maar in duizenden jaren werden de veenpakketten ( bulten in de vorm van koepels )
meters dik en groeiden ook in de breedte waar nog geen veen was. De bomen die eerst in het gebied
stonden verdronken gaandeweg in het veen. Het Bourtangerveen werd een schier oneindig boomloos
gebied met hogere en lagere delen, met slenken en hoogveenmeertjes.
Boekweit
Hoogveen is bepaald geen vruchtbare grond. Het enige voedselgewas dat er een tijdlang op geteeld
werd, is boekweit.
Boekweit is geen graan, maar een plant uit de duizendknoopfamilie, verwant aan het onkruid perzikkruid
en de tuinplant rabarber. Het is een eenjarig gewas, afkomstig uit Midden-Azie. Zijn naam dankt het aan
de driehoekige vorm van de zaden, die daardoor doen denken aan beukenootjes ( boek = beuk ), en het
gebruik, dat is te vergelijken met dat van tarwe ( weit ).
Ook van boekweit maakte
men meel. Alleen is van
boekweit
geen
gewoon
brood te maken. Wel pap en
pannekoeken. Pluspunten
van boekweit: het meel is
voedzaam en gezond, de
teelt verloopt bijzonder snel,
de plant groeit ook op arme
grond en de bloemen zijn
zeer in trek bij bijen, wat
voor aanvullende inkomsten
voor de imkerij kon zorgen.
De boekweitteelt op het
hoogveen had ook zo zijn
nadelen: na een paar jaar
boekweit verbouwen, was de
veenbodem jaren ongeschikt
om er wat dan ook op te
verbouwen.
In West-Europa kwam de
teelt van boekweit op gang in
de zestiende eeuw, bereikte
Drenthe in de zeventiende
eeuw en kreeg een flinke
impuls door een sterke
stijging van de graanprijzen
vanaf 1760. Voor de weinige
boeren aan de randen van
het hoogveen was boekweit
een van de gewassen die
ze op het met plaggenmest
aangevuld veen verbouwden
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naast bijvoorbeeld rogge.
De meer grootschalige teelt
van boekweit op het veen die
vanaf de zeventiende eeuw
in zwang raakte, was een
‘brandcultuur’. Daarbij werd
de bovenste laag veen in de
brand gestoken en in de as
werd de boekweit verbouwd.
Maar dat ging niet zomaar.
Eerst moest er ontwaterd
worden, door om de vijf tot
acht meter een greppel (
grup ) te graven. Als het veen
droog genoeg was, werd de
bovenlaag in de herfst of
de winter, voordat de vorst
inviel, met een veenhak in
kluiten gehakt. Als de vorst
voorbij was, ongeveer in
mei, staken de boeren de
bovenlaag in brand. Daarvoor
gebruikten ze een vuurkorf.
Daarin zat brandende turf
die al schuddend over de
veenakkers verspreid werd.
Dat gebeurde tegen de wind
in zodat men niet zelf in de
rook stond en het vuur kon
zo beter in de hand worden
gehouden. Hoewel dit niet altijd lukte en soms tot veenbrand leidde. Los daarvan verduisterden de
rookwolken de hemel in de wijde omtrek en een groot gebied had last van rook- en stankoverlast.
Uit de analen wordt gemeld dat deze rook tot in Parijs waar te nemen was. Maar, het resultaat was
vruchtbare as, waarin gewoonlijk in juni, de boekweit werd gezaaid. In augustus bloeide de boekweit
en zagen de veenakkers eruit als een bloemenzee. In september werd het gewas gemaaid en werd de
boekweit één à twee dagen op het land te drogen gezet. De boekweit werd dikwijls ter plekke gedorst
omdat vervoer van het ongedorste product te veel verlies tijdens het vervoer gaf.
Maar de teelt had zo zijn risico’s. In het veen kon tot ver in de zomer nachtvorst optreden, waardoor
de oogst onherroepelijk verloren ging, want boekwiet is niet tegen vorst bestand. Ook langere natte
periodes waren funest. Vandaar de bijnaam ‘jammerkoren’. Maar daartegenover stonden extra grote
opbrengsten in droge warme jaren.
De boekweitbrandcultuur was een vorm van roofbouw. De opbrengst was meestal het grootst in het
derde jaar en daalde daarna gestaag. Na acht jaar was akker uitgeput en moest men de grond dertig
jaar met rust laten alvorens en weer ‘geboekweit’ kon worden.
Tijdens de landbouwcrisis 1878-1895 liep met name de boekweitproductie sterk terug. Die crisis had
als oorzaak de aanvoer van goedkoop graan uit Noord Amerika, mogelijk gemaakt door de opkomst
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van de stoomscheepvaart. Daarnaast was er in die tijd sprake van verminderde bijenhouderij en die
was juist van groot belang voor een goede zaadzetting bij het gewas. Dat kwam de productie ook niet
ten goede.
Exit hoogveen
Rond de zeventiende eeuw begon de systematische afgraving van het hoogveen. Later heeft
Hanzestad Groningen er flink vaart achter gezet. ( Er is nog een klein stukje hoogveen over in
het uiterste zuidoosten van Drenthe ). Het veen werd tot op het zand afgegraven. Aangezien die
grond weinig groeikracht bevatte en de stad Groningen in die tijd veel afval had, het zogenaamde
statendrek dat bestond uit huisvuil, mest van dieren, de inhoud van de pispot, hetgeen alles op de
straat belandde, besliste het stadsbestuur dat dit stratendrek retour kon naar de afgegraven gronden
in de veenkoloniën. De turfschippers hadden er zo een handeltje bij. Tegenwoordig kan met nog
steeds potscherven er dergelijke terugvinden in de akkers, meegekomen met het stratendrek.
Tegen het eind van de negentiende eeuw kwam kunstmest in zwang en op de vrijgekomen
dalgronden van het afgegraven veen werden veelal aardappels en rogge geteeld. In het verlengde
daarvan groeide de productie van aardappelmeel en strokarton door domineeszoon Albert Scholten
ontwikkeld. Het dorp Klazienaveen in de veenkoloniën is vernoemd naar zijn vrouw.
Hoogveen, zand,……..klei is zo gek nog niet. ( Bron: Bargerveen grenzenloos groeiend )
Hugo Arends
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Jaarverslag Fossemaheerd 2018
We kunnen wat ons betreft terugkijken op een mooi maar wel erg droog tuinjaar.
Frank en Marianne hebben begin 2018 aangegeven dat zij stoppen als beheerders. Op een tuinwerkdag hebben we als tuinders de koppen bij elkaar gestoken en afgesproken dat we met elkaar de
schouders zetten onder het beheer van ons complex. Aafke Postma en Caroline van den Dool zijn
vervolgens als “tuinbestuur” gaan fungeren. Onder dank aan Frank en Marianne voor de bewezen
diensten.
We wilden dit jaar drie dingen realiseren: een schuilhut, een watervoorziening en het ordenen van
een braakliggend stuk in de hoek van de tuin. We kunnen tevreden terugkijken want het is gelukt, al
hebben we best veel van onze tuinders gevraagd! Met dank aan de enorme inzet van de tuinders van
de Fossemaheerd. Zonder hen had dit allemaal niet gekund.
Als eerste is de fundering voor schuilhut aangebracht. Op twee zaterdagen hebben de mensen een
gat uitgegraven en zand gestort. Ook zijn de heggen bijgeknipt. We hadden er gelukkig mooi weer bij
en lekkere koffie met koek. Het waren erg gezellige dagen want tijdens de flinke pauzes kwamen er
allerlei verhalen naar boven over het begin van Beijum. Naar ons idee werkte het heel verbroederend
en samenbindend. Nadat het huisje door een timmerman was geplaatst, is in september rondom de
schuilhut de grond betegeld. Een speciaal woord van dank voor Chris en Klaas die naast de tuinwerkdagen heel wat van hun vrije uren hebben gestoken in het allemaal netjes af te ronden!

De beide heren hebben ook een dakgoot aangebracht die aangesloten is op twee enorme vaten. Die
hopen we van het voorjaar met een pomp te vullen zodat het ingewikkelde gedoe met gieters, spetters
op je broek of angst om zelf in de sloot te glijden, dan is afgelopen. Ook hebben we op een tuinwerkdag flink veel troep opgeruimd en naar de stort gebracht.
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Verder hebben we een avond flink gesnoeid en heeft de gemeente het snoeiafval (voor deze ene
keer) afgevoerd.
Het braakliggende stuk in de hoek is door Rinus, Klaas en Chris omgezet en verdeeld onder twee
huurders. We hebben vanwege een opzegging nu nog één niet verhuurde stuk tuin. We hopen binnenkort nieuwe huurders te kunnen begroeten. Er heeft in het najaar een wervend artikel in de Beijumkrant gestaan en dat heeft in elk geval tot een belangstellend stel geleid.
Het was een druk jaar. Onze plannen zijn gerealiseerd en wij hebben de indruk dat het nu redelijk op
orde is. Voor 2019 hebben we geen grote plannen op stapel staan. We hebben nog wel wat ideeën:
we overwegen om in het najaar voor de buurt een open tuindag te organiseren. Dan kunnen buurtbewoners een rondleiding krijgen en proeven van de opbrengst. Wie weet levert dat nog nieuwe leden
op. Ook willen we – in overleg met onze tuinders – onderzoeken of plaatsen van een bijenkast tot de
mogelijkheden hoort. En we zoeken nog een fietsenrek.
We wensen iedereen een vruchtbaar en hopelijk iets minder droog en heet tuinjaar toe!
Aafke Postma en Caroline van den Dool
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Jaarverslag Oosterhoogebrug 2018.
Het afgelopen tuinseizoen was er weer een enorme wisseling van tuinders.
Meer dan twintig mensen deden mee aan deze stoelendans.
Ook in de winter was het nog een komen en gaan.
Zo verliet dit seizoen ook onze tot dan toe jongste tuinder het tuincomplex.
Gekomen als 15-jarige uit Stad en na drie jaar gestopt vanwege schoolexamens. Heel veel
geleerd en heerlijk buiten. Door z'n buurman over de sloot trouw geholpen met het
schoonmaken van de slootkant. Tijdens z'n zes weken lange zomervakanties in Spanje
zorgden andere tuinders voor de oogst en van de zes courgette planten zijn er zeker zestig
courgettes naar de Voedselbank gegaan, plus meerdere tassen snijbiet.
Zijn plek is inmiddels overgenomen door een nog jongere 13-jarige tuinder uit Oosterhoogebrug.
Ook hem wensen we, zo lang het kan, een goed tuinleven toe.

Op meerdere schoonmaakdagen hebben we samen een aantal slecht opgeleverde tuinen schoongemaakt.

Van tuin 71 en 72 vooraan op het complex hebben we allemaal kunnen genieten bij het binnenkomen op het
complex. Wonderlijk grote bloemkolen, kilo's paprika's, sla en andijvie.
Geen winde meer te zien, wat trouwens kan wijzen op kalkrijke grond. Wolfsmelk is ook een indicator van kalkrijke
grond. Beide groeien volop in verschillende tuinen.
De groei van het herderstasje geeft aan dat de grond waarschijnlijk arm is aan voedingsstoffen.
Brandnetel, vogelmuur, melde en paardenbloemen zegt dat de grond goed vruchtbaar is.
Nog steeds komen we op onbewaakte ogenblikken volop zaailingen van de akkermelkdistel tegen.
De lange penwortels doorboren de grond en maken de bodem luchtig. Toch groeit het op de verkeerde plek en is
om z'n hardnekkigheid een lastig te wieden onkruid. Wortels, prei en pastinaak doen hetzelfde met de grond.
Dit jaar kon ik enorme wortels oogsten. Heel dun zaaien en de grond vermengen met zand
en 30 centimeter diep losmaken is een voorwaarde voor een goede oogst.
Af en toe komt het voor dat een moestuin als verjaardagscadeau wordt gegeven. Het is dan
ontroerend om te zien hoe gelukkig iemand zich kan voelen door een stukje grond.
Wat ook ontroerde was de opvliegende blauwborst in augustus.
In de hoge rietpluimen in de hoek van het nieuwe complex vond ze een stevige uitkijkpost.
Het was slechts een fractie, en weg was ze weer.
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Brandnetel, vogelmuur, melde en paardenbloemen zegt dat de grond goed vruchtbaar is.
Nog steeds komen we op onbewaakte ogenblikken volop zaailingen van de akkermelkdistel tegen.
De lange penwortels doorboren de grond en maken de bodem luchtig. Toch groeit het op de verkeerde plek en is
om z'n hardnekkigheid een lastig te wieden onkruid. Wortels, prei en pastinaak doen hetzelfde met de grond.
Dit jaar kon ik enorme wortels oogsten. Heel dun zaaien en de grond vermengen met zand
en 30 centimeter diep losmaken is een voorwaarde voor een goede oogst.
Af en toe komt het voor dat een moestuin als verjaardagscadeau wordt gegeven. Het is dan
ontroerend om te zien hoe gelukkig iemand zich kan voelen door een stukje grond.
Wat ook ontroerde was de opvliegende blauwborst in augustus.
In de hoge rietpluimen in de hoek van het nieuwe complex vond ze een stevige uitkijkpost.
Het was slechts een fractie, en weg was ze weer.
Alle goede dingen komen met z'n drieën. Daarom het volgende, ook ontroerende voorval:
Van een tuinder dicht bij de grote vuilstortplaats hoor ik, bijna in het voorbijgaan, dat haar
handen jeuken om de laag compost die nog onder een kleine laag tuinafval ligt, de komende wintermaanden te gaan zeven.

Toen de stortplaats een paar jaar geleden ook een heel eind
was
is er
door
een
kruiwagens
Toenopgeruimd
de stortplaats
een
paareen
jaartuinder
geleden
ookaantal
een heel
eind
compost
afgegraven.
was opgeruimd
is er door een tuinder een aantal kruiwagens
compost
afgegraven.
Bij
navraag
bleek dat de compost schoon was. Er was niet
Bij
navraag
bleek
dat
compost
schoon
was.een
Er heel
was
niet
bijzonder
veel
onkruid
opgekomen
op de ook
plek
van
de gebruikToen de stortplaats
eende
paar
jaar geleden
eind
bijzonder
veel
onkruid
opgekomen
op
de
plek
van
de
gebruikte
grond.
was
opgeruimd is er door een tuinder een aantal kruiwagens
te
grond. afgegraven.
compost
Het
zeven, dat door de langdurige regenval nog niet op gang
Het
zeven, dat
doordat
dede
langdurige
regenval
nog niet
op gang
Bijgekomen,
navraag
bleek
compost
schoon meter
was.
Er
was
niet
is
kaneen
eenheel
heelaantal
aantal
kubieke
compost
is
gekomen,
kan
kubieke
meter
compost
ople-oplebijzonder
veel onkruid
opgekomen
op de plek
van de
gebruikveren.
Geschat
wordt
dat
het
minstens
twaalf
kubieke
meter
veren.
Geschat wordt dat het minstens twaalf kubieke meter
te grond.
zal
zijn. Er
Er kunnen
kunnent.z.t.
t.z.t.meerdere
meerderetuinders
tuinders
meewerken
zal
meewerken
om om
Het zijn.
zeven, dat
door de langdurige
regenval nog
niet op gang
voor
de
eigen
tuin
compost
te
zeven.
voor
eigen
tuin
compost
te
zeven.
is gekomen, kan een heel aantal kubieke meter compost opleMaar
(15
het
eerst
nognog
opkubieke
beter
weer.
Maar
(15 januari)
januari)
hetwachten
wachten
eerst
op
beter
weer.
veren.nu
Geschat
wordtisisdat
het
minstens
twaalf
meter

De stortplaats
stortplaats
wordt
voorjaar
volledig
opgeheven
omdat
alle afval
hiervoor
voortaan
alleen alleen
op schoonmaakzal
zijn. Er kunnen
t.z.t.
meerdere
tuinders
meewerken
om
De
wordtin
inhet
het
voorjaar
volledig
opgeheven
omdat
alle afval
hiervoor
voortaan
op schoonmaakdagen
wordt
geproduceerd
en
dan
meteen
wordt
afgevoerd.
voor
de
eigen
tuin
compost
te
zeven.
dagen wordt geproduceerd en dan meteen wordt afgevoerd.
Maar nu (15 januari) is het wachten eerst nog op beter weer.

De stortplaats wordt in het voorjaar volledig opgeheven omdat alle afval hiervoor voortaan alleen op schoonmaakdagen wordt geproduceerd en dan meteen wordt afgevoerd.

Een lastig element op ons volkstuincomplex is het algemene voetpad met die kleine tegels op het nieuwe complex.
Om te voorkomen dat de tegels van elkaar gaan wijken moet het onkruid regelmatig worden weggehaald.
Als het te lang staat zijn de dikke wortels van bijvoorbeeld de paardenbloemen alleen nog weg te branden.
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Een lastig element op ons volkstuincomplex is het algemene voetpad met die kleine tegels op het nieuwe complex.
Om te voorkomen dat de tegels van elkaar gaan wijken moet het onkruid regelmatig worden weggehaald.
Als het te lang staat zijn de dikke wortels van bijvoorbeeld de paardenbloemen alleen nog weg te branden.
Een aantal tuinders wiedt regelmatig, sommigen af en toe en een aantal wieden niet.
In het Reglement (artikel 9) van onze tuinvereniging staat dat de tuinders de paden schoonmaken.
Een verzoek daartoe lijkt mij dan ook terecht. Omdat het herhaaldelijk aandringen bij een aantal tuinders nog
steeds geen effect heeft, besluit ik dit jaarverslag met een open einde.
Ik vind namelijk geen oplossing en leg daarom de vraag bij de aangrenzende tuinders neer:
Hoe komen we tot een gezamenlijke inzet bij het schoonmaken van dit stuk van de algemene voetpaden?
In verhouding tot de rest is dit stuk pad erg bewerkelijk.
Willen jullie meedenken over een oplossing naar ieders tevredenheid? En wat misschien belangrijker is: waarom
maken een aantal tuinders het pad niet af en toe gewoon schoon en neemt niet elk z'n verantwoordelijkheid?
Hopelijk vinden we een goede aanpak voor het nieuwe tuinseizoen.
Annie Zijlstra, beheerder complex Oosterhoogebrug.

Beste beheerders, bestuurders en leden van de Volkstuinvereniging,

www.volkstuingroningen.nl

Per 1 januari 2019 is Eddy Zijlstra (Inderdaad, de man van!) de nieuwe beheerder van onze internetsite.
Iedereen die nieuws, berichten, verslagen, tips en foto's voor plaatsing op de website heeft kan dit sturen naar:

ds.E.Zijlstra@planet.nl
Vervolgens zorgt Eddy dat dit op de site komt en met deze bijdragen probeert hij de website actueel te houden.
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Jaarverslag Boterdiep 2018
Het Boterdiep Complex heeft een roerige tijd achter de rug, tenminste zo heb ik dat ervaren.
Dit heeft de nodige impact bij mij teweeg gebracht, omdat er naar mijn mening bepaalde zaken
niet goed zijn gegaan. Dit was een wijze les voor mij voor de toekomst als beheerder van een
volkstuin. Waar ik niet van afwijk is dat alle tuinders inclusief mijzelf, met plezier naar het complex
moeten gaan. Uiteraard zijn er regels, en het is ook maar net hoe je daar mee omgaat. Daarnaast
is een persoonlijke benadering voor mij als beheerder cruciaal naar de tuinders toe. Dit is volgens
mij het fundament van hoe je met elkaar omgaat.
Tuinieren heeft ook enorme voordelen zoals:
•
Natuur doet je goed
•
Gezondheidsvoordelen, actief bezig zijn, stress verlagend en fysieke activiteiten
•
Als tuinder eet je over het algemeen gezonder.
Deze voordelen samen met een goede sfeer, is voor iedereen het beste medicijn.
Voor het nieuwe seizoen 2019, staat er in het voorjaar het invoegen van geel zand gepland.
Dit omdat er grote spleten zijn ontstaan tussen de tegels van het hoofdpad.
De groep die zich had opgegeven voor de opruimdag van 6 oktober 2018, wordt hiervoor
benaderd.
De tuinpaden zoals het hoofdpad, en de tussenpaden van de tuin dienen schoongemaakt
te worden door de tuinders zelf. Helaas is het elk jaar dweilen met de kraan open. Dit zet
kwaad bloed tijdens de opruimdagen. Het kan namelijk niet zo zijn dat medetuinders elkaars
troep moeten schoonmaken. Ik en Roos zullen hier op toezien, maar wij gaan er wel van uit
dat de tuinders hier iets mee gaan doen. Het zijn vaak dezelfde mensen die hun paden niet
schoonhouden, en wat ons betreft is dat verleden tijd.
Wij willen geen politieagent zijn op het complex, omdat wij onze tijd wel ergens anders aan
kunnen aanbesteden. Ook hebben wij gezien dat er bij sommige tuinders veel groente niet werd
geplukt, eeuwig zonde en verspilling van voedsel. Dit is natuurlijk eigendom van de tuinders
zelf. Maar wat zou het toch geweldig zijn als tuinders met een fors overschot aan groenten en
fruit, dit bij de ingang neerleggen. Vanaf het nieuwe seizoen staan bij de ingang namelijk houten
kratten om het overschot in te doen. Hier ben je natuurlijk helemaal vrij in. Mochten er tuinders
zijn die door omstandigheden hun tuin tijdelijk niet kunnen onderhouden? Dan kan je dit melden
bij de beheerder. Dan kunnen wij gezamenlijk een oplossing bedenken hoe het verder gaat,
zodat de drempel niet te hoog wordt. Dit in verband met het achterstallig onderhoud. Uiteindelijk
zijn wij met elkaar en voor elkaar. Ga je langere tijd op vakantie harstikkeleuk, maar zorg ervoor
dat de buren geen overlast hebben van je onkruid. Bij langdurige afwezigheid zou je op een
braakliggend stuk van je tuin plastic kunnen plaatsen tegen onkruid en vocht.
Verder wensen wij jullie heel veel tuinplezier, en vooral een vruchtbaar seizoen toe.
Met vriendelijke groet,
Kees Kamstra en Roos Buis
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