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Mededelingen vanuit het bestuur

De kantine is weer open

ALV digitaal op 19 juni
Zo laat mogelijk voor de zomer hebben we de Algemene 
Ledenvergadering gepland: in de tweede helft van juni. Als 
bestuur hebben we de persconferenties gevolgd en informatie 
van de Rijksoverheid nagevraagd. Of het kan en mag? Weer in 
de kantinetuin? Nee. Het kan niet in of bij de kantine. 
Het bestuur heeft daarom besloten de ALV digitaal te organi-
seren. Informatie daarover en hoe het werkt volgt per email 
vanuit het bestuur.
Enquête
Begin mei hebben vele leden de enquête ingevuld: 95 in totaal. 
Veel dank daarvoor! Bij deze een korte indruk van de antwoor-
den die we kregen. Voor wie meer wil weten: het volledige 
rapport wordt aan alle leden toegestuurd. 
Volkstuinen in de Oostvlietpolder
Een overtuigende meerderheid zit daar niet op te wachten en 
wil de polder graag houden zoals ie is. Ook vindt de meerder-
heid dat compensatie in de OVP niet de juiste compensatie is 
van de eerder opgegeven volkstuinen. Als de tuinen toch ko-
men dan vindt ongeveer 1/3 dat de tuinen onderdeel van OTV 
moeten worden, maar ook ongeveer 1/3 vindt dat de tuinen in 
een nieuwe vereniging ondergebracht moeten worden.
Of de tuinen er komen hebben we als OTV niet in de hand. De 
gemeente Leiden en de LBA gaan erover. Maar het is goed te 
weten hoe jullie erover denken, zodat onze afgevaardigden bij 
de LBA dit standpunt uit kunnen dragen. Of de tuinen onder-
deel van OTV worden zullen we in een ALV moeten beslissen.
De kantine 
Een ruime meerderheid van de leden is tevreden met de 
huidige openingstijden, het assortiment en de inrichting van 
de kantine zoals ie is. Van de activiteiten waren jullie het meest 
positief over:
- Activiteiten Natuurlijk tuinieren
- Samen koken met oogst uit de tuin
- Honing slingeren met de imkers
- Opening tijdens de lunch met bijv. broodjes of soep
- Live muziek
De kantinecommissie gaat verder aan de slag met de uitkom-
sten van de enquête. 

Agenda
19 juni om 14.00 uur: Algemene Ledenvergadering
20 juni: open tuinendag, thema “ de eetbare tuin” 

Afgelopen weekend zijn er twee mobiele telefoons gestolen op 
een van de tuinen van het Wilgenpad. Het gebeurde terwijl de 
tuinders bezig waren op hun tuin. Dus let op!
Mocht het je onverhoopt toch overkomen, doe dan aangifte 
bij de politie (0900-8844) en geef het door aan het bestuur. 

Pas op voor dieven op de tuin!

Een groep vrijwilligers heeft op 8 en 13 mei gezorgd voor een 
opknapbeurt van de kantine. De buitenkant van de kantine 
heeft een schilderbeurt gekregen en de deuren zijn opgeknapt 
(ze krijgen nog een nieuwe kleur). Het terras is voorzien van 
nieuwe tafeltjes en stoelen. 
Het slechte weer gooide helaas roet in het eten. De kantine 
bleef toch gesloten op sommige dagen.

Bouwen bij OTV
Het OTV Bouwreglement wordt aangepast, mede op verzoek 
van enkele leden.
Het betreft het tijdelijk vergunningsvrij dicht leggen van een 
pergola met doekmateriaal, riet of beplating, waardoor er een 
soort luifel ontstaat.Dit dicht leggen mag alleen in de periode 
van 01-04 t/m 30-09. 
Buiten deze periode moet de bedekking verwijderd zijn, 
anders zal er alsnog een omgevingsvergunning aangevraagd 
moeten worden (kosten: € 300,-).
Deze info werd tot nu mondeling door de bouwcommissie 
verstrekt en was niet in het reglement opgenomen.
In het OTV Bouwreglement wordt de volgende tekst opgeno-
men: Boog/foliekassen en het dicht leggen van een pergola 
met een tijdelijk karakter (van 01-04 t/m 30-09), kunnen een 
uitzondering krijgen op de aanvraag voor een omgevingsver-
gunning. U vraagt dit aan via de bouwcommissie.
De maximale grootte voor een foliekas is 6 m2 en hoogte 1.80 
m. De pergola mag maximaal 10 m2 dicht gelegd worden met 
riet, doek- of plaatmateriaal.
Is de tuin al maximaal bebouwd, dan is een tijdelijke boog/fo-
liekas of dicht leggen van een pergola niet toegestaan.  
De Bouwcommissie, Bart van der Hoeven en Fred Singerling

Het landelijke open tuinen-
weekend georganiseerd door 
Groei & Bloei is dit jaar op 19 
en 20 juni. In de regio Leiden 
zijn diverse tuinen te bezoeken. 
In juni staat op de website van 
Groei & Bloei (www.leiden.
groei.nl) de lijst van deelne-
mende tuinen met een korte 
beschrijving, adressen en ope-
ningstijden. 
Op zondag 20 juni (van 10.30 – 
16.30 uur) wil OTV meedoen. 
Bezoekers zijn dan uitgenodigd 
om het complex te bekijken, de 
kantine is open en daar wordt 
informatie gegeven over het 
tuinieren bij OTV. 

Open tuinendag 20 juni
W

it en halsreikend. O
pvallend tussen het groen.
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Meer over mest

 Het thema is dit jaar de eetbare tuin.
Naast een wandeling over het complex is het de bedoeling dat 
een aantal tuinen is te bezoeken. Deze worden aangegeven op 
een plattegrond en met een bordje in de heg. De leden kun-
nen de bezoekers rondleiden en vertellen over de bijzonderhe-
den van hun tuin of de bezoekers zelf de tuin laten bekijken.
We doen hierbij een oproep aan de leden, wie wil meewerken 
aan de Open tuinendag door zijn tuin open te stellen op 20 
juni?Aanmelden kan per email bij otv.penningmeester@gmail.
com.Via Groei & Bloei wordt hier mede publiciteit aan gege-
ven. OTV wordt vermeld in de lijst te bezoeken tuinen

Het tuincentrum biedt een enorm assortiment aan mest voor de bloemen- en groentetuin. Hoe maak je een goede 
keuze? 
Allereerst is het belangrijk om vast te stellen wat voor soort mest het is: kunstmest, een combi van organische mest en minerale 
mest, of organische mest. Daarnaast kun kiezen voor groenbemesters, maar die koop je als zaad.
kunstmest
Kunstmest valt af te raden. Het zorgt voor snel groeiende planten die er goed uitzien, maar vernielt het bodemleven. Daarom 
werkt het niet voor de lange termijn, en verpest je er uiteindelijk je tuin mee. Kunstmest wordt gemaakt in een fabriek. Het 
wordt in de intensieve landbouw nog veel toegepast en is op dit moment nog een noodzakelijk kwaad om de voedselproductie 
op wereldschaal op peil te houden. Maar voor je eigen tuin is het geen slimme keuze.
Organische mest 
Organische mest is mest die bestaat uit natuurlijke grondstoffen, zoals plantenres-
ten, maar ook uit dierlijke resten. Het is een goede keuze voor de tuin, maar dan 
alleen voor planten die mest nodig hebben. Zuurminnende planten, zoals blauwe 
bes, presteren juist slechter als je mest geeft. Bloemenmengsels die bijen en andere 
insecten aantrekken vragen om een arme grond (een grond met weinig voedings-
stoffen).
De minerale mest die soms aan organische mest wordt toegevoegd komt neer op een chemische toevoeging, en kun je als kunst-
mest zien.
Groenbemesters 
Groenbemesters zijn planten die je zaait, een jaar op het land laat staan, en vervolgens onderschoffelt. De plantenresten zorgen 
voor de bemesting van de grond. Het jaar daarop kun je de gewenste gewassen gaan inzaaien. De groenbemesters hebben een 
goede reputatie wat het verbeteren van het bodemleven betreft. Het bodemleven bestaat uit de wormen en andere dieren die in 
de grond leven, maar ook uit schimmels, die een sleutelrol spelen het vervoeren van de voedingsstoffen door de bodem, naar de 
wortels van de plant. Met de groenbemester kies je dus voor een traag proces, en effecten op lange termijn. Nadeel van groen-
bemesters die tot familie van de koolplanten behoren, is het risico op koolvoet. Deze ziekte blijft 20 jaar in de grond aanwezig.
NPK-formule
De overeenkomst tussen alle mestsoorten is de npk- formule, een combinatie van stikstof, fosfor en kalium in een bepaalde 
verhouding. De meeste planten hebben deze stoffen nodig, maar iedere plant kent een optimale 
verhouding van npk, waarmee deze plant het beste gedijt. 
Voor de tuinen van OTV geldt dat ze vanwege de boeren in de omgeving vanzelf veel stikstof krij-
gen toegediend, die via de lucht in de bodem terecht komt.
Daarnaast hebben veel planten (maar niet alle) behoefte aan kalk en sporenelementen. Ook deze 
stoffen worden toegevoegd aan de mest die je kunt kopen.
Maatwerk
De verschillende verhoudingen van al deze stoffen verklaren de enorme keuze aan mestsoorten. 
Er is dus geen mestsoort die voor alle planten even goed is. Het blijft een kwestie van maatwerk! Hierbij moet je kijken naar de 
plantensoort, maar ook naar de stoffen die zich al in de bodem bevinden (bijv stikstof). Als een plant te teveel van een bepaalde 
stof krijgt, ontstaat overbemesting. Hierdoor kan schade aan de plant ontstaan, en kan de plant uiteindelijk afsterven. Bij een 
tekort aan een benodigde stof zal de plant het niet goed doen, en weinig opbrengst geven.
Gelukkig zorgt het bodemleven (mn de schimmels) ervoor dat de plant voedingsstoffen kan bereiken die zich elders in de bodem 
bevinden. Veel lof dus voor onze mede-tuiniers onder de grond, en genoeg reden om hen eens extra te verwennen.... 

De kantine is op zoek naar een nieuwe (tweedehands) vriezer. 
De vorige heeft de geest gegeven!
Heb je nog een kleine vriezer over? Of een koel-vries-kast?
Laat het ons weten via otv.secretariaat@gmail.com.

Vriezer gezocht voor de kantine
De tuincommissie heeft eind april haar ronde gelopen. Op een 
enkele uitzondering na kunnen we zeggen dat het complex van 
OTV er goed uitziet. Precies wat je van een ecologisch tuinpark 
mag verwachten. In de volgende ronde kijkt de commissie 
weer naar de afscheidingen tussen de tuinen onderling. Elke 
tuin bij OTV moet een veur hebben en met die veur wordt dus 
de grenzen  van de verschillende tuinen aangegeven. Maar die 

De tuincommissie

veur is ook bedoeld om je riool en waterleiding in te leggen zo-
dat die redelijk veilig liggen bij spitwerkzaamheden. Daarnaast 
mag een veur niet bebouwd zijn. Je kan je bedenken dat als er 
werkzaamheden aan de leidingen moeten worden uitgevoerd 
je daar ook graag onbelemmerd bij wil komen. Van je veur 
mag je wel een pad maken als je dat zou willen. Waar lopen nu 
die veuren?  Op het Wilgenpad is het vrij simpel; daar liggen 
de veuren  voor de even nummers aan de rechterkant, gezien 
vanaf het pad. En voor de oneven nummers loopt de veur aan 
de linkerzijde gezien vanaf het pad. Het Hazenpad kent een 
aantal uitzonderingen die in de afgelopen 40 jaar zo gegroeid 
zijn. Over het algemeen kan je zeggen dat de veuren daar aan 
de linkerzijde van je tuin zitten. De commissie kijkt in haar vol-
gende ronde ook weer naar de hoogte en dikte van de hagen.

Gesineke Veerman


