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Bouwen bij OTV

Van de voorzitter

Winterwerkbeurt gaat niet door

Beste tuinleden,
Terugkijkend op het jaar 2020, 
was dat een lastig jaar. Mocht 
je nu wel of niet bijeenkomen, 
kon je nu wel of niet een 
zomerfeest organiseren en 
kon je wel of geen activiteiten 
ontwikkelen. De corona drei-
ging gaf daar antwoord op. 
Geen feest geen workshops 
geen kantineopening kortom 
een lastig en ongezellig jaar. Toch zijn er op individuele basis 
activiteiten en inspanning geweest waar wij als bestuur erg 
blij mee zijn. De bouw van ons nieuwe inkoop gebouw loopt 
gestaag door. Bijzonder is het ook om het internationale ecolo-
gisch keurmerk dit jaar te mogen hebben ontvangen. Een hele 
erkenning voor onze commissie natuurlijk tuinieren. 
Het is bijzonder fijn om nu een tuin bij OTV te hebben. Juist in 
een situatie waarin je bijna nergens naar toe kan gaan is een 
plekje van 300 m2 precies genoeg om tot rust te komen.
Bestuurlijk gezien was het ook een lastig jaar. De voorzitters 
wisseling en nu kort geleden een uitval van een enthousiast 
nieuw bestuurslid. Corona maakte ook dat wij als bestuur niet 
altijd even adequaat hebben kunnen optreden. 
Vooruitkijkend naar het komende tuinseizoen hopen wij dat 
onze tuinleden een besmetting met het coronavirus bespaard 
blijven en dat het vaccin hier tegen er snel zal komen. Wij 
hopen dat 2021 voor ons allen een beter jaar zal worden. Als 
bestuur wensen wij jullie mooie feestdagen maar bovenal een 
gezond jaar toe. Namens het bestuur van Tuinvereniging OTV 
Abdullah Akdemir en Karla Bakker.

Mededelingen vanuit het bestuur
Ons nieuwe bestuurslid Hugo Lugthart heeft om gezondheids-
redenen zijn werk in het OTV-bestuur moeten neerleggen. 
Hugo is in de ALV van september dit jaar benoemd tot alge-
meen bestuurslid, maar draaide al sinds eind 2019 mee in het 
bestuur. Hij was actief in de commissie Natuurlijk Tuinieren en 
hielp mee met het organiseren van de werkbeurten. Hugo was 
zeer betrokken bij het reilen en zeilen van OTV. Het bestuur 
vindt het dan ook heel jammer. We bedanken Hugo voor zijn 
inzet!
Vanwege de coronamaatregelen zullen we bij OTV ook de ko-
mende periode nog geen activiteiten organiseren. De winter-
werkbeurt is geannuleerd. We hebben daarom ook besloten 
geen nieuwjaarsreceptie in januari te organiseren. Als het 
meezit dan doen we dat aan het begin van het tuinjaar alsnog.

Vanwege de coronamaatregelen is besloten de winterwerk-
beurt niet door te laten gaan. Voor wie erop rekende om tij-
dens de winterwerkbeurt een gemiste werkbeurt in te halen: 
het bestuur heeft besloten dat de gemiste werkbeurten dit 
jaar niet ingehaald hoeven te worden.

Langzaam maar zeker begint er een 
beetje schot te komen in het bouwen 
van het nieuwe inkoop/opslag ge-
bouw. Ook voor de bouw heeft coro-
na een nadelige uitwerking gehad. In 
twee fases zijn we bezig geweest met 
de fundering. Eerst een ringband die 
op ruim 60 centimeter diepte moest 
worden ingegraven en daarna een 
vloer er over van 15 centimeter dik.
voordat die vloer gestort kon  worden 
moest er eerst een bewapening in 
worden gevlochten. Iets wat in de 
praktijk lastiger is dan gedacht. Als 
de vloer uitgehard is kunnen we 
beginnen om opstanden te storten 
waar de spanten van het nieuwe ge-
bouw op komen te rusten. Je zorgt 
met zo’n opstand dat de houten 
spanten vrij van de grond en vooral 
vrij van water komen te staan. 
Als straks de spanten staan komt 
het dak erover heen en daarna gaan 
we aan de slag met de wanden. 
Tegen die tijd kunnen we in de 
bouwploeg zeker weer enthousiaste 
bouwers gebruiken.
Als bouwploeg realiseren wij ons 
dat de doorgang naar het Hazenpad 
soms niet altijd even handig is. We 
hopen dat de komende zomer dat voorbij is en dat met het 
maken van het dak de materialen op het pad die richting de 
duiker ook weg zijn. Dan kan de doorgang naar tuinvereniging 
Roomburg ook weer open.

Paddestoelen bij OTV
Midden Oktober vond ik in mijn tuin, gewoon midden op een 
bedje, een aantal piepkleine 
paddenstoeltjes zoals op 
de onderstaande foto. Ik 
kende ze, van lang geleden 
tijdens mijn biologiestudie 
van een dia op college, en 
nou stonden ze zomaar in 
mijn volkstuin. Ik had ze, 
achteraf bekeken, al eerder 
gezien – eind Septem-
ber, denk ik, maar toen 
dacht ik dat het minia-
tuur-stuifzwammetjes 
waren want het waren 
toen kleine bolletjes, amper een centimeter. Ze waren  dus 
opengegaan en toen herkende ik ze van de dia van lang gele-
den. Je ziet meteen waarom ze Nestzwammetjes heten: het is 
een soort van kommetje, een vogelnestje, waarin een viertal 

Gestreepte Nestzwammetjes 
(Cyathus striatus)
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Nieuwsbrieven AVVN

Sloten en het Hoogheemraadschap

Van niets naar weer een klein beetje

‘eitjes’ liggen. Die eitjes bevatten de sporen, die dus verspreid 
worden als de ‘eitjes’ opengaan.
Ze zaten ze op een stukje dode ligustertak van nauwelijks een 
halve centimeter dik. Dat takje zat in de compost. Als u deze 
zwammetjes leuk vindt doet u er daarom goed aan om zelf 
compost te maken en daar het dunnere snoeihout ook in mee 
te nemen zodat u een houtrijke compost krijgt. Veel plezier 
ermee! Jan A. Schulp, Tuin 17B

De ontwikkeling van de Roze Stinkzwam begint met een wit, 
langwerpig ei (duivelsei) van 1 tot 
1 1/2 cm. groot. Op een gegeven 
moment scheurt het ei open en 
komt er een vruchtlichaam te 
voorschijn. De top van de Roze 
Stinkzwam is glad, bedekt met 
een kleverige, olijfgroene sporen-
massa. De zwam verspreidt een 
zeer opvallende, niet zoete, (aas)
geur. Ze komt voor in loof- en 
naaldbossen, parken, tuinen, vaak 
op gestoorde grond, op de grond 
of op vermolmd hout of houtsnippers. Bij mij op vermolmd 
hout...
En dan de de Goudvliesbundelzwam ((Pholiota aurivella)
komt meestal in bundels voor op loofbomen, vaak beuk, in 
bossen en parken van september tot november. 
De tot 12 cm grote hoed van de goudvliesbundelzwam is in 
de jeugd bol, zeer slijmerig en bekleed met bruine schub-
jes. Oudere exemplaren hebben een vlakke hoed, die steeds 
meer indroogt. De kleur van de hoed varieert van lichtgeel 
tot goudgeel. De lamellen zijn lichtgeel, later roestbruin. De 
steel is gelig en kan schubjes hebben. De sporen zijn bruin.                   
Marijke Hollander W62

In het Oktober nummer van de OTVaria schreven we dat er 
een crowdfunding actie was gestart om Joke van de Klugt, een 
lid bij tuinvereniging Roomburg, weer overeind te helpen.  
Wat was er ook al weer aan de hand? Op 14 september 
brandde haar tuinhuis volledig af en daarmee ook haar groene 
droom. Met de actie is er een bedrag van 1294 euro voor haar 
opgehaald. Daarmee kan ze weer een beginnetje maken om 
een nieuw tuinhuis en een nieuwe inrichting van haar tuin te 
realiseren. We wensen Joke de komende tijd veel succes.

Op vrijdag 13 november heeft de 
tuincommissie een ronde gelopen 
over het complex. Doel daarvan 
was de schouw van de sloten. Over 
het algemeen lagen de sloten er 
keurig ontdaan van alle begroeiing 
bij. Volgens ons moet dit ruim vol-
doende zijn voor het Hoogheem-
raadschap.

Bij het lid worden van OTV word je ook lid van de AVVN. Daar-
om ontvang je viermaal per jaar het tijdschrift De Tuinliefheb-
ber. De AVVN maakt ook leuke nieuwsbrieven, over tuinieren 
natuurlijk en natuurlijk tuinieren. 
De meeste van onze leden ontvangen deze nieuwsbrieven nu 
niet. Van oudsher werden geen e-mailadressen opgenomen 
in de AVVN-ledenadministratie. Dat gaan we rechtzetten door 
het invoeren van de e-mailadressen van onze leden.
Wil je de nieuwsbrieven niet ontvangen? Dan kun je je na 
ontvangst van de nieuwsbrief afmelden, door onderaan te 
klikken op: 
Uitschrijven van deze email lijst.
Wil je ook niet dat je e-mailadres bekend is bij de AVVN? Stuur 
dan bericht aan de otv.secretariaat@gmail.com. Dan halen we 
je e-mailadres eruit.

Toen OTV er in 2017 bij de ingang onverwacht een stukje 
weiland bij kreeg, groeide het plan een deel ervan in te richten 
als Pluktuin en het andere deel als Vogelbosje, onder leiding 
van de Commissie Natuurlijk Tuinieren. Inspiratie voor het 
Vogelbosje vormde de ideeën van Mien Ruys De indeling en 
inrichting zijn in grote lijnen in een ALV gepresenteerd; hier 
een samenvatting. Drie brede hoofdpaden vertrekkend vanuit 
één punt, vormen samen met de sloot vier zichtlijnen. Smalle 
kronkelpaadjes verdelen het terrein in afzonderlijke perkjes. 
In elk perkje staan één of twee struiken of bomen, kruipen 
één of twee bodembedekkers en groeien wat hoger wordende 
planten. Voornamelijk vaste planten, maar ook wel wat een- en 
tweejarigen. Achteraan staan de struiken en bomen dichter op 
elkaar, om op termijn een gesloten Zeeuwse haag te vormen. 
Vooraan groeien kleine struikjes als lage heg. Alle bomen en 
struiken leveren bessen of zaden voor vogels (uitgezonderd de 
vlinderstruiken); alle niet-houtige planten zijn goed voor bijen, 
dagvlinders of nachtvlinders. In het midden wordt een “ver-
blijfcirkel” vrij gehouden.
Na de bomen en struiken zijn de perken geleidelijk gevuld met 
allerhande bodembedekkers, bloembollen en andere planten; 
dat gaat nog steeds door. Soms gekocht, maar vooral overschot 
uit de eigen tuinen. Veel werkbeurten zijn doorgebracht in het 
Vogelbosje, dikwijls met het gevoel achter de onkruidfeiten 
aan te lopen. Maar dat gaat steeds beter: door het verder vul-
len van de vakken en het groeien van de aanplant. En groeien 
doet het! Het is haast niet te geloven dat er anderhalf jaar 
geleden nog geen plantje te zien was. 
Mocht je op je tuin nog planten over hebben die aantrekkelijk 
zijn voor vogels, bijen of vlinders, ga niet zelf aan het poten, 
maar neem contact op met de Commissie Natuurlijk Tuinieren 
(otv.natuurlijktuinieren@gmail.com). Veel kans dat we er nog 
wel ergens en leuk plekje voor weten.

Het Vogelbosje


