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Van de voorzitter

Uiteindelijk hebben we toch nog een 

winterperiode gehad. Veel sneeuw, 

wat de ijsconditie niet ten goede 

kwam, m.n. in de polder was 

het niet best. Maar er waren gelukkig 

toch nog enkele plaatsen waar prima 

geschaatst kon worden. Mooie 

plaatjes kwamen voorbij op facebook 

en je ziet de Nederlanders meteen 

veranderen in zo’n periode. Even niet 

praten over het coronavirus, de 

lockdown of avondklok, maar buiten 

genieten van de winter. Helaas was 

het van korte duur en zijn de 

temperaturen al weer rond de 10 

graden boven nul. De sneeuw is 

verdwenen en onze moestuinen 

komen weer tevoorschijn. 

Dit jaar hebben we een bijzondere 

jaarvergadering gehad. Alle stukken 

werden digitaal opgestuurd ter 

bestudering en een antwoordformulier 

om wel of niet akkoord te gaan met 

de financiële stukken en de 

herverkiezing van Nora en onder-

getekende. Men had 14 dagen de tijd 

om het formulier te retourneren en met 

een reminder van onze secretaris zijn 

er uiteindelijk 24 terug gekomen. Het 

resultaat was dat décharge verleend is 

aan onze nieuwe penningmeester en 

dat de afgevaardigde van het 

Groene Nieuws en de voorzitter nog 4 

jaar in het bestuur mogen zitten. Dank 

hiervoor. 

Dit jaar is de facturering van borg en 

contributie digitaal gedaan. Wat 

bleek, een aantal e-mailadressen 

klopten niet meer en dit leidde tot 

meer werk voor onze nieuwe 

penningmeester. Ik wil een oproep  

doen aan alle leden om bij mutatie 

van de gegevens, zoals adres, 

telefoonnummer of e-mailadres dit 

door te geven aan de leden-

administratie. Het voorkómt extra werk 

en men ontvangt dan ook ons nieuws-

blad “Het Groene Nieuws”, dat 

digitaal verzonden wordt. 

De nieuwe poort voor de ingang van 

het Rosariumcomplex is inmiddels 

gearriveerd, zodra de vorst uit de 

grond is wordt deze geplaatst. Het 

volgende project is een poort bij de 

goederen ingang. Komend jaar wordt 

er gekeken hoe we dit gaan aan-

pakken, zodat ook deze ingang er 

representatief uit gaat zien. 

Op de Westdijk is de maandag-

ochtendploeg weer bezig met het 

snoeien van de knotwilgen.Binnenkort 

zal er een mail gestuurd worden naar 

alle tuinders van de Westdijk om een 

handje te helpen. Alle takken moeten 

naar de ingang gebracht worden en 

zullen daar versnipperd worden. 

Degene die houtsnippers op zijn tuin 

wil moet dit even in de gaten houden. 

Het bestuur heeft bericht gekregen 

van Nick de Grijs. Hij heeft 

aangegeven uit de tuincommissie 

Westdijk te stappen vanwege drukke 

werk-zaamheden bij zijn bedrijf. 

Bedankt wat je voor de vereniging 

hebt gedaan, Nick. 

Ik wens een ieder succes met de 

voorbereidingen van het tuinseizoen. 

Han 



3 

Gerard van Westerlaak 

Voordat Gerard van Westerlaak op 15 

december jl. overleed hadden ik en 

andere tuinders af en toe nog contact 

met hem gehad. Behalve telefonisch 

contact hebben sommigen, waar-

onder ikzelf, hem ook in zijn nieuwe 

woonplaats Amersfoort ontmoet. 

Waarom heeft hij die aantrekking om 

met hem contact te houden tot op 

het laatste toe gehad? Dat is een 

vraag die mij af en toe bezig heeft 

gehouden. Toen hij er voor koos 

Krommenie gedag te zeggen om wat 

kleiner te gaan wonen vlakbij zijn 

familie en geboortegrond Hoogland, 

was het voor mij best een schok. Toen 

ik namelijk na een korte periode op 

het Rosarium te hebben getuinierd 

besloten had om voor de Westdijk te 

kiezen, kwam ik aldaar in een warm 

bad. Niet wat betreft de tuinen, het 

was aldaar behoorlijk verwaarloosd. 

Dit kwam ook door de toenmalige 

onderbezetting aldaar en de 

weerbarstigheid van een complex met 

zoveel natuur om zich heen. Gerard 

maakte meteen contact met iedereen 

en betrok iedereen bij het complex. Hij 

heeft daardoor ook een zeer 

belangrijke bijdrage geleverd bij de 

upgrade van de Westdijk. Ik kan 

eigenlijk geen onderwerp noemen 

waar hij niet aan bijgedragen heeft: 

Het verwijderen van riet uit de 

middensloot (inmiddels alweer beriet), 

de bouw van het clubhuis, het af-

dekken van tuinen, verbeteren van de 

paden, ontruimen van opgezegde 

tuinen, regelen van de waterstand, 

verkoop van meststoffen, etc., etc. En 

dat niet om in de spotlights te staan, 

vaak als ik naar de tuin ging was hij in 

zijn eentje volop aan het werk.  

Aandacht was niet aan hem besteed 

als het om werk ging. 

er niet alleen voor stonden. Had je 

hulp nodig of advies, bij Gerard kwam 

altijd wel een oplossing vandaan. 

Persoonlijk had ik een warme band 

met Gerard, ik heb heel wat, ook 

persoonlijke zaken, met hem be-

sproken op het bankje bij de tuin van 

Gerard. Wat hij zei was eenvoudig 

maar daardoor gewoon waardevol. 

Dat bankje werd een soort hangplek 

voor tuinders; anderen ontdekten ook 

zijn prettige persoonlijkheid. 

Dat hij erelid werd bij zijn vertrek heeft 

hij zeer gewaardeerd, daardoor voel-

de hij zich dan ook nog steeds lid van 

de vereniging. Dit kwam tot uiting in 

het nog steeds bezoeken van de 

jaarvergaderingen.  

Misschien een idee om Gerard met 

een naamplaatje “Gerard van 

Westerlaak-bank – erelid” te eren op 

het beroemde bankje bij de sloot? 

Wordt hij niet vergeten… 

Medard Klein 
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Weidepoort 

Ik moet bekennen dat ik graag 

observeer. Ik kijk niet alleen maar, ik zie 

ook van alles! Ik kijk naar 

wolkenluchten, naar de dieren om ons 

heen, planten, mensen en 

gebouwen... Kortom: zet mij ergens 

neer en ik ga geïnteresseerd om mij 

heen zitten kijken en zie altijd wel iets 

wat mij boeit! Ik kijk ook goed om mij 

heen als ik hier door onze Noord-

Hollandse polder fiets, maar ik geef 

toe: ik hou van elk landschap! Ik 

geniet bijvoorbeeld ook van de 

bergen als we in een Alpenland zijn, 

en observeer dan bijvoorbeeld het 

houtsnijwerk aldaar, met opvallend 

veel aandacht voor details. Ik geniet 

ervan als mensen zichtbaar iets zelf 

hebben gemaakt van materiaal dat 

voorhanden is, vooral als er gebruik is 

gemaakt van natuurlijke materialen. 

Zo kwam ik eens twee verschillende 

poorten tegen die ik niet snel vergeet, 

elk uniek in zijn soort.    

Een poort geeft toegang binnen een 

vaste omheining. Een poort heeft een 

zeer belangrijke functie. Sommige 

poorten kunnen afgesloten worden, of 

gelegenheid bieden tot het bevestigen 

van een bordje “verboden toegang 

voor onbevoegden”. Maar een poort 

kan ook een dubbele functie krijgen, en 

waarom eigenlijk niet?   

Een poort kan ook creatief of 

decoratief zijn, zelfs  huisvesting bieden 

voor de kleine dieren om ons heen. 

Bijvoorbeeld met vogelhuisjes erin  

verwerkt, een grappig opengewerkt 

detail, of een insectenhotel... 
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In ons mooie Noord-Hollandse 

polderlandschap zie ik de meeste 

houten weidepoorten vervangen 

worden. Het cultureel erfgoed van de 

houten poorten verdwijnt heel snel om 

ons heen. De houten poorten zijn 

bijzonder landschapsmeubilair, en 

geven karakter aan de streek. Het 

hekwerk van de Beemster verschilde in 

vorm van hekwerk uit de Schermer, of 

Texel. De meest bekende vorm is het 

Noord-Hollandse model. 

Landschap Noord-Holland erkende dat 

de authentieke houten weidepoorten 

massaal werden vervangen door lelijke 

onderhoudsvrije gegalvaniseerde 

poorten. ( Gegalvaniseerd = staal met 

een buitenlaagje van roestwerend zink,  

aldus wiki ) De karakteristieke houten 

poorten zijn zeldzaam geworden!  

Daarom gaf Landschap Noord-

Holland tot juni 2015, om bij te dragen 

aan verduurzaming, een behoorlijke 

subsidie van wel 50% voor nieuwe 

houten poorten, afkomstig uit een 

particulier fonds.  

In mijn ogen een geweldig genereus 

initiatief om de oude herkenbare 

hekken te behouden!  

Maar.... als ik nu een fietstochtje maak 

in de nabije omgeving, rond 

Krommeniedijk of Busch en Dam, en 

de weidepoorten observeer, 

constateer ik dat er toen nauwelijks 

van deze fantastische regeling gebruik 

is gemaakt, zoveel universele stalen 

weidepoorten of landhekken zie ik om 

me heen.... 
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Maar... op het mooiste plekje aan de 

Westdijk is het toegangshek werkelijk 

prachtig!  

Liset de Weger 
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Drone foto’s 
Door Erik Lenderink 
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Twee jaar Westdijk – 

Het opknappen van 

een tuin (4) 

Normaalgesproken wordt een stuk tuin 

op de eerste van de eerste aan de 

nieuwe huurder overgedragen. 

Gelukkig is de Brexit nakende, zodat 

we binnenkort alleen nog rolmaten 

met centimeters hebben i.p.v. deze 

metrische maat en inches, daar zit 

toch een stevige factor 2,54 tussen. 

Januari 2019 was nou niet bepaald 

een maand waarop persoonlijke 

aanwezigheid op de tuin een positieve 

bijdrage aan het eindresultaat zou 

leveren. Half februari in een mooi 

zonnetje even naar het landgoed: 

De wilg was ten prooi gevallen van de 

kettingzaag en snoeischaren en lag 

rustig op het zwarte plastic te wachten 

om afgevoerd te worden. Begin maart 

waren de takken, stronken en het 

plastic weg en kon aan het cultiveren 

van de grond worden begonnen: 

De tuin ziet er ogenschijnlijk vrij goed 

uit, maar schijn bedriegt: De grond zit 

afgeladen vol dikke witte vezels en 

overige vezels en wortels, waardoor 

het extreem veel kracht kost om de 

grond los te krijgen en al wat daar niet 

in thuis hoort met het handje eruit te  

trekken. Inderdaad, we zijn geen ezels, 

want die waren niet voor de tweede 

keer op rij aan een dergelijk klus 

begonnen. 

Het voorjaar van 2019 was koud, koud 

en  koud en ook erg nat. Het had dus 

weinig zin om zaad in de grond te 

stoppen, want dat zou onder deze 

omstandigheden toch niet gaan 

ontkiemen. 

Alleen de met zorg voorgekweekte 

tuinbonen gingen de grond in. 

Jammer alleen dat de dag erna een 

storm over het land trok, waarbij de 

aanblik van de net gezette plantjes 

wel heel erg droevig was. 

mirrie
Markering



10 

Eind maart was het grootste deel van 

onze tweede helt gecultiveerd, op het  

deel na waar de grond overvol vezels 

en wortels zat. 

De laatste drie meter richting sloot 

werden even gelaten voor wat het 

was. De grond lag 20 cm hoger (wat 

zou daar in en/of onder zitten?) en de 

wortels van de wilg werden steeds 

talrijker en dikker. 

In een artikel op internet over het 

maken van een goede composthoop 

stond dat brandnetels daar een 

positieve invloed kunnen uitvoeren. 

Vandaar waarschijnlijk dat de laatste 

twee meter van de tuin aan de 

slootkant vol met brandnetels (en riet) 

stond. 

Dat mag dan zo zijn, maar die krengen 

groeien als kool en prikken als de 

neten, weg ermee! Bovendien is 10m2 

composthoop wel erg veel voor een 

Schrebergarten. Daarnaast werden er 

twee half verrotte pallets en 2m2 

synthetsiche polymeren, aan één stuk 

en als centiplastics uit gehaald. Dit kan 

volgens mij geen positieve bijdrage in 

de ecologie van de tuin zijn. 

Eind maart konden de eerste zaden en 

pootgoed de grond in, tot die tijd was 

het dermate koud geweest dat er van 

groei weinig sprake had kunnen zijn. 

Het duurde overigens twee tot drie 

weken voordat er onderscheid kon 

worden gemaakt tussen gewas en 

onkruid, waarna het onvermijdelijke 

plukken en schoffelen van 

ongewenste gewassen kon beginnen. 

Nog eens een week of twee later toen 

de temperatuur aangenamer werd 

was er duidelijke sprake van groei: 

In tegenstelling tot vorig jaar deden de 

aardappelen het beter en konden we 

gaan zitten hopen op een goede 

oogst. 

(wordt vervolgd) 
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Het derde jaar 

Westdijk  

Nog even en het derde jaar Westdijk 

zit erop. Oktober was een dramatische 

maand met al die regen waardoor er 

onvoldoende tijd aan de tuin kon 

worden besteed om het netjes te 

houden. De meeste gewassen zijn 

reeds geoogst, alleen de spruiten en 

aardpeer staan er nog. 

Dat een paar kleine stukjes stronk met 

een minuscuul groen spruitje uit 

konden uitgroeien tot een gewas van 

twee meter hoog was niet verwacht. 

De aardpeer is een plantensoort uit 

het geslacht Helianthus en is van 

oorsprong uit Noord-Amerika 

afkomstig. De knol is na de ontdekking 

door de Fransman Samuel de 

Champlain in 1605 er populair bij de 

Fransen. 

Zoals de naam aardpeer al doet 

vermoeden worden de ondergrondse 

delen (wortelknollen) gebruikt. Deze 

wortels bevatten fructanen, biotine, 

calcium, ijzer, natrium en inuline. Ook is 

bekend dat de wortels geen nitraten 

opslaan. 

In Noordwest-Europa is deze plant 

alleen in mooie zomers getooid met 

gele bloemen. Een hoekje van 2 m² 

kan in een jaar 10 kg eetbare knollen 

opbrengen. Oogsten van de knollen 

kan gebeuren na de eerste nachtvorst 

en kan vervolgens gedurende de 

gehele winter. 

De aardpeer heeft in het Nederlandse 

klimaat neiging zich sterk uit te 

breiden, vandaar dat dit enorme 

gewas slechts één jaar op de Westdijk 

heeft mogen staan. 

Nog een reden is het feit dat het eten 

van aardperen kan leiden tot 

flatulentie omdat de suikers niet in de 

darm worden opgenomen maar 

afgebroken door bacteriën waardoor 

er kooldioxide ontstaat. Er gaat een 

gerucht dat één van onze tuinleden 

als gevolg hiervan van een clubavond 

van een andere liefhebberij is 

verwijderd. 

En de oogst van dit enorme gewas? 

Drie mini peertjes en een stuk of wat 

verrotte exemplaren. Experiment 

geslaagd: Niet meer kweken! 
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Winter 

In den beginne van 2021 toen er nog 

geen sprake was van sneeuw, ijs en 

vorst was er weer de nationale 

vogeltelling. 

Ik heb meegeteld en was helemaal 

ontroerd doordat één puttertje op de 

zaterdag aan kwam wippen, om 

meegeteld te worden natuurlijk. In de 

herfst heb ik wel zo’n 6 puttertjes 

regelmatig langs zien komen in de 

huistuin, maar in december kwamen 

ze niet meer. Tot die ene dag van het 

vogeltelweekend in januari. 

Volgens de vogelbescherming trekken 

vrouwtjes en jonge vogels weg naar 

warmere streken en blijft een deel van 

de volwassen mannetjes hier. Een 

kleurrijk vogeltje. Leuk dat die man nog 

even langskwam! 

Door de winterse omstandigheden van 

vorst, sneeuw en ijs kan je nu alleen 

maar tot de conclusie komen dat je 

helemaal niets maar dan ook 

helemaal niets kunt doen in de tuin.  

Dat is jammer maar  geeft ook wel rust 

want dan kan je met een gerust hart 

op de bank gaan liggen en netflixen. 

Of breien of behangen of puzzelen of 

andere corona-gerelateerde 

bezigheden. Je moet wat. 

Misschien komt er dit jaar wel een 

geboortegolf? 

Vandaag donderdag 11 febr. met 

volop sneeuw, ijs en zon ben ik gaan 

kijken hoe de tuin eruit zag. Mooi hoor!

Een foto van de kas in de sneeuw en 

ter vergelijking een foto van dec. 2020 

erbij. Ook de sneeuwduintjes tegen de 

hekken van mijn buurtuinen liggen er 

fotogeniek bij. 

In de sneeuw sporen te zien van 

waarschijnlijk meerkoeten.Op een 

kaartje van internet staan diverse 

pootsporen ook van de meerkoet. Bij 

het water van de Noorderham zaten 

vele honderden meerkoeten en die 

zullen ook wel in de tuinen 

rondbanjeren. 
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Er zijn waarschijnlijk duizenden foto’s 

genomen van de sneeuw, de 

schaatsers en de watervogels op de 

Noorderham: het zag er zeer pittoresk 

uit maar het was er ook erg druk.  

De sneeuw is trouwens niet van de 

sneeuwballen- en sneeuwpoppen-

kwaliteit: plakt niet. En het waren ook 

niet mooie grote vlokken maar 

piepkleine vlokjes die niet zo’n “ het 

sneeuwt!” gevoel geven.  

Er zijn volgens de wetenschappers 

verschillende soorten sneeuw: 

- Als de temperatuur onder het

vriespunt ligt: poedersneeuw

- Als de temperatuur boven het

vriespunt ligt: natte sneeuw

- Als de temperatuur zo rond het

vriespunt ligt: plaksneeuw!!

In Eindhoven hebben ze rond een 

poort een hart geboetseerd. De foto is 

evenals de foto van de mussenpotten 

met een sneeuwhoedje en enkele 

prachtige ijspegelfoto’s van mijn vaste 

correspondent in Eindhoven.  
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Maar nu is het nu afgelopen met dit 

soort winterse sfeerbeelden. Nu komen 

er lente-taferelen met blatende 

lammetjes en roepende kieviten en 

grutto’s en spittende tuinders! 

De maandagochtendploeg zat 

duimendraaiend thuis achter de 

geraniums. Men wil wel maar men kan 

niet: óf het regent, óf het sneeuwt óf 

het vriest 20 graden. De knotwilgen op 

het complex moeten dit jaar gesnoeid 

worden! Maar bomen snoeien bij vorst 

is niet aan te raden: de snoeiwonde 

blijft open en is dan gevoelig voor 

vorst. Al waren er enkele betweters die 

via het ijs al schaatsend de takken die 

boven de sloten hingen wilden 

snoeien. Maar toen ging het regenen 

en dooien dus dat plan werd door de 

natuur zelf verijdeld. 

Maar komende maandag (22 februari) 

is het lenteweer en gaat er serieus 

gesnoeid worden!  

Om er weer in te komen:     

Het zoete aardappelproject 

Een lid van de tuinvereniging heeft 

zich voorgenomen de teelt van de 

zoete aardappel eens grondig aan te 

pakken. In deze en de volgende 

Groene Nieuwsafleveringen hiervan 

verslag met foto’s! 

Op 10 januari 2021werden 2 zoete 

aardappelknollen (biologisch geteeld) 

in een ondiepe bak met een laagje 

aarde gelegd. 

Geen gezicht zo’n paar monsterlijke 

knollen. In een warme kamer gezet en 

om uitdrogen te voorkomen de aarde 

wel zo nu en dan besproeien. Maar 

niet te nat: schimmel! 

En ja op 31 januari zijn duidelijk 

uitlopertjes te zien! En dan gaat het 

hard: op 10 februari zijn de 

monsterknollen veranderd in mooie 

plantjesdragers! 
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De langste stengels worden afgeknipt 

en in water gezet om wortels te 

ontwikkelen. Ook die moeten weer in 

de warmte staan. En als daar weer 

voldoende wortels aangegroeid zijn 

worden ze zo rond half mei uitgeplant. 

Als je dat zo ziet zijn er een heleboel 

stekken van 1 knol te halen. En als die 

allemaal wortels krijgen…. Dat wordt 

straks een bos van zoete aardappelen 

of beter gezegd een veld. Maar dat 

zien we hopelijk in het volgende 

Groene Nieuws. Wordt vervolgd. 

Nog wat achtergrondinformatie: 

 De zoete aardappel (Ipomoea 

patatas)komt oorspronkelijk uit Zuid- en 

Centraal-Amerika en behoort tot de 

windefamilie. 

De plant maakt net zoals bijv. de 

haagwinde ranken die heel lang 

kunnen worden. Als de planten groot 

genoeg zijn kunnen ze als 

bodembedekker dienen! De bloemen 

lijken op de bekende pispotjes. Zie de 

foto’s.

In Nederland is de teelt buiten de kas 

mogelijk maar de omstandigheden 

moeten wel gunstig zijn: beschutte 

plek, warmte, zon! 

En het opkweken is nogal bewerkelijk 

en duurt lang. Oogst vanaf ongeveer 

half oktober. Opletten want als de 

temperatuur te laag wordt dan zijn de 

knollen niet goed meer te bewaren. 

Er bestaat een kwekerij “Den Oude 

Kastanje” Ecohoeve 

(www.denoudekastanje.be) die zowel 

(kweek)knollen als planten van 

verschillende rassen verkoopt. Het is 

een kwekerij in België van bijzondere 

en vergeten groenten.  

Maar zelf doen is natuurlijk leuker én 

goedkoper. 

Marleen van den Heuvel 

tuin 126/127a 

http://www.denoudekastanje.be/


Lieveheersbeestjes 

Ik kan niet wachten op het moment dat 
de lente weer in aantocht is. Bomen die 
weer ontspruiten, talrijke tinten groen en 
lieveheersbeestjes die zich opwarmen in 
de zon. Ze komen uit hun schuilplaats 
waar ze overwinterd hebben en vliegen 
rond op zoek naar een plek waar ze 
voedsel kunnen vinden. 

Als klein kind was ik al gek op 
lieveheersbeestjes. Op tal van foto’s sta 
ik trots met zo’n klein gekleurd kevertje 
op mijn hand, met aan een vinger een 
ringetje met een lieveheersbeestje. En 
ook nu als inmiddels veertiger zie ik ze 
graag. Zeker in de tuin en op het balkon. 
Want, ze zien er niet alleen mooi uit, ze 
zijn ook nuttig. 

Goed gebouwd 
Lieveheersbeestje is een keversoort van 
ca. 2 -10 mm groot.  Ze hebben een 
rond lijf dat bestaat uit 3 delen: een kop, 
borststuk en achterlijf. 
De kop en poten zijn zwart. Met zijn 
voelsprieten kan het beestje zijn voedsel 
ruiken en voelen. De kaken zijn stevig 
zodat hij zijn prooi goed vast kan pakken 
en in stukken kan scheuren. Onder het 
gekleurde dekschildje zitten zijn vleugels, 
netjes opgevouwen Het opvallende 
kleurenpatroon dient als een 
waarschuwing, wanneer er gevaar 
dreigt, produceert hij een gele bittere 
vloeistof die vies ruikt. Voor sommige 
vogels is deze vloeistof giftig.

Voeding
In het vroege voorjaar voeden 
lieveheerstbeestjes zich met nectar en 
jonge blaadjes om vocht binnen te 
krijgen. Maar zodra het kan, gaat hun 
dieet over in kleine weke insecten. 
Favoriet zijn bladluizen. Ze zijn ook gek 
op witte vlieg, spintmijt, schildluis, 
schildhaantjes en thrips. Aan het einde 
van de zomer eten ze ook graag nectar, 
stuifmeel en schimmelsporen. Ondanks 
hun vreedzame naam zijn het trouwens 
kanibalen. In tijden van voedseltekort 
eten ze elkaar op. 

  

Lieveheersbeestje in de zon - Illustratie in pastel

Ook de larven zijn ons van nut op de tuin. 
Zodra ze uit het ei komen gaan ze op zoek 
naar luis. En ze ebben veel voeding nodig. 
Ze eten met gemak 40 luizen per uur.

Hoe maak je je tuin LHB-vriendelijk?
Geef het lieveheersbeestje een warm 
welkom. Letterlijk met een aantal vaste 
planten in de zon. En zorg voor kruiden in 
de tuin (koriander, dille, venkel, oregano, 
tijm) of planten als duizendblad, luzerne, 
teunisbloem, wortel of stalkaars. En laat ’s 
winters wat snoeiafval of oude takken/
stammen in de tuin liggen, zodat hij kan 
overwinteren en op de tuin blijft.



Verschillende soorten 
Rood met zwarte stippen, zwart met rode stippen, geel met zwarte vlekken, veel stippen, 
weinig stippen. Heel leuk om naar te kijken. Alleen in Nederland komt er al zo’n 50 
soorten voor  Hier een aantal voorbeelden van soorten die we bij ons op de tuin tegen 
kunnen komen.  

Het Tweestippelig lieveheersbeestje eet verschillende bladluissoorten en vind je vooral op 
loofhout. 

Het Zevenstippelig lieveheersbeesje vind je veel in groentetuinen en in fruitbomen. 
Ze komen overal voor in Nederland. Hij voedt zich o.a. met bladluizen, bladhaantjes 
en thrips.

Het Elfstippelig lieveheersbeestje zit het liefste op kruiden en grassen. Hij eet 
voornamelijk bladluis. Ook dit lieveheersbeestje komt overal voor in Nederland, en vind 
je ook veel terug in de duinen. Hij overwintert graag in huis. 



Het Veertienstippelig lieveheersbeestje wordt ook wel Schaakbordlieveheersbeestje 
genoemd.  Hij is eenvoudig van andere soorten te onderscheiden door zijn gele kleur 
en vierkant gevormde zwarte vlekken op de dekschilden. Hij komt overal voor in 
Nederland en voedt zich ook met bladluis.

Het Zestienpunt lieveheersbeestje is een alleseter: meeldauw, luizen en stuifmeel 
van grassen. Vind je aan de kust en langs de rivieren.

Het Tweeëntwintigstippelig lieveheersbeestje voedt zich het liefst met 
meeldauwschimmel wat bijvoorbeeld voorkomt op kruiden.

Het Oogvlek lieveheersbeestje zit graag in naaldbomen, maar kom je soms ook 
massaal tegen bij het strand. Hij eet bladluis. 

Mirjam Nelemans 
Tuin 57
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Informatie en contactgegevens 

Bestuur 

Dagelijks bestuur

Voorzitter 

Han Nool  

Spoetnikstraat 7 

1562 BM Krommenie 

075-6284849 

h.nool@upcmail.nl

Secretaris 

Simon van der Meer  

Bittervoorn 32  

1562 KG Krommenie 

075-6283331 

vtvkrommenie@gmail.com 

Penningmeester 

Ad Rombouts 

Vlagzalm 6 

1562 KB Krommenie 

06-33603295

arombouts0@gmail.com

Overige bestuursleden 

Voorzitter tuincommissie  

Rosarium 

Simon van der Meer  

Bittervoorn 32  

1562 KG Krommenie 

075-6283331 

vtvkrommenie@gmail.com 

Voorzitter tuincommissie 

Westdijk 

Adrie en Han Klooster 
Oberonlaan 10  
1562 ZV Krommenie 
06-37454028
h.klooster8@upcmail.nl

Voorzitter 

inkoopcommissie 

Frans Smit 

Hoefbladstraat 16 

1562 SH Krommenie 

075-6214062 

f.smit76@upcmail.nl

Ledenadministratie 

Han Nool 

Spoetnikstraat 7 

1562 BM Krommenie 

075-6284849 

h.nool@upcmail.nl

Commissies 

Tuincommissie Rosarium

Voorzitter  

Simon van der Meer 

Bittervoorn 32  

1562 KG Krommenie 

075-6283331 

Leden: 

Tinus Prins 

Timorstraat 14 

1521 BE Wormerveer 

Tuincommissie Westdijk 

Voorzitter 

Adrie en Han Klooster 

Oberonlaan 10  

1562 ZV Krommenie 

Leden: 

Rinus ten Wolde 

Kleine Beer 82 

1562 VD Krommenie 

mailto:h.nool@upcmail.nl
mailto:vtvkrommenie@gmail.com
mailto:vtvkrommenie@gmail.com
mailto:n.grijs@upcmail.nl
mailto:f.smit76@upcmail.nl
mailto:h.nool@upcmail.nl
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Inkoopcommissie 

Voorzitter 

Frans Smit 

Hoefbladstraat 16 

1562 SH Krommenie 

Leden 

vacant 

Commissie Tuinlid van het jaar 

email: tuinlidvanhetjaar@outlook.com 

Robin de Jong 

Witte Klaverlaan 9 

1562 AK Krommenie

Nora Swagerman 

van Allenstraat 86 

1562 TM Krommenie 

Simon van der Meer 

Bittervoorn 32  

1562 KG Krommenie 

Verkoop goederen: 

Rosarium 

Henk Lok 

Zuiderhoofdstraat 39F 

1561 AH Krommenie 

075-6210944 

Westdijk

Frans Smit 

Hoefbladstraat 16 

1562 SH Krommenie 

075-6214062 

Rinus ten Wolde 

Kleine Beer 82 

1562 VD Krommenie 

075-78506640

Redactie Het Groene Nieuws

kopij sturen naar: hetgroenenieuws@gmail.com

Nora Swagerman 

van Allenstraat 86 

1562 TM Krommenie 

075-6218700 

Ellen de Jong 

Witte Klaverlaan 9 

1562 AK Krommenie 

075-6219558 

Mirjam Nelemans 

Fortuinlaan 50 

1561 JE Krommenie 

06-23613457

mailto:tuinlidvanhetjaar@outlook.com
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Erelid:
Gerard van Westerlaak 

Lid van verdienste: 
Sonja van Wijnen 

Opzegging lidmaatschap:
Uiterlijk vier weken voor het einde van het jaar bij de secretaris 

Prijslijst Goederen: 

Koemestkorrels 5kg €5,70 (5/10 kg per 100 m2) 

Culterra 5kg €6,20 (5/10 kg per 100 m2) 

Kalkkorrels 5kg €3,10 (5/10 kg per 100 m2) 

Patentkali 5kg €6,20 (5/10 kg per 100 m2) 

Mengmest 12+10+18   5kg  €7,00 (5/10 kg per 100 m2) 

Potgrond   zak  €3,60 

Bemeste tuinaarde  zak  €2,90 

Tokinstokken   p/st €1,45 

EscarGo pak €7,50 

Tuinplastic 10m br. p/m €3,00 




