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OTVaria  juli  2021

Agenda
17 juli: Opening OTV winkel om 12.00 uur. 
24 juli: Rommelmarkt en Knoflook roken. 
28 augustus: Het OTV zomerfeest.

Opening OTV winkel

Rommelmarkt en knoflook roken

Zaterdag 17 juni is het dan zover. Na bijna negen maan-
den bouwen en vele jaren overleggen met de gemeente 
Leiden gaat Ton Guerain om 12 uur het winkelgedeelte 
van ons nieuwe verenigingsgebouw officieel openen. Wij 
nodigen jullie van harte uit om dit mooie feit met ons 
mee te vieren. Na de opening zal de kantinecommissie 
voor een hapje en drankje zorgen en kunnen jullie een, 
naar wij hopen eerste, blik slaan in onze winkelruimte.
Heel graag tot ziens op zaterdag 17 juli.  
De winkelcommissie.

Het oude w
inkeltje van O

TV.

Ook afgelopen jaar je spullen uitgezocht?  
Nu is het tijd om deze te verkopen tijdens de OTV-rom-
melmarkt op 24 juli a.s. vanaf 12:00 uur. Voor €5 kun je 
een tafel reserveren en krijg je om 12:00 uur ook wat 
extra's.... Je mag van alles te koop aanbieden: tuin-ge-
relateerde of niet-tuingerelateerde spullen, broodjes, 
stekjes, cake. En er is bovendien de mogelijkheid om 
je knoflook te laten roken: Hans van Ispelen neemt zijn 
rookoven mee en Jacco zorgt voor gezellige muziek.
Iedereen is welkom! Zegt het voort en meld je op tijd 
(voor 17 juli) aan via otv.rommelmarkt@gmail.com. 
Je kunt de € 5 overmaken op rekeningnummer NL78 
INGB 0001 2588 40 t.n.v. Onderlinge Tuinvereniging o.v.v. 
rommelmarkt.  Tot 24 juli!

Tijdens de rommelmarkt 
kan je knoflook roken. Zorg 
er voor dat de knoflook die 
je wilt gebruiken gedroogd 
is. De knoflook bollen zullen 
in de rookoven van Hans 
ongeveer een half uur 
hangen. De knoflook krijgt 
een zachte subtiele scherpte en een volle rooksmaak 
Het geeft een heerlijke geur en de smaak en de knof-
look is zachter en smaakvoller. Je kan wel zeggen dat de 
knoflook een delicatesse is geworden. Je kan de teentjes 
gerookte knoflook zo eten. De smaak zal je verrassen. 
Probeer eens de gerookte knoflook te gebruiken voor je 
eigen knoflooksaus of doe het direct door de salade. Eet 
smakelijk.

OTV zomerfeest 2021
Wij zijn gestart met de organisatie van het Zomerfeest.
Op 28 augustus is er een “Pimp your Burger”barbecue, 
vanaf 17.00 uur. Uiteraard als de regels in verband met 
de Covid-19 pandemie dit toelaten. Rond 14 augustus 
zullen wij in overleg met het bestuur, een definitieve 
beslissing nemen of het zomerfeest 2021 doorgaat.
Je kunt je alvast opgeven op otv.feest@gmail.com Geef 
aan met hoeveel personen je wilt komen. Kosten zijn  
€ 5,00 per persoon. Kinderen tot 13 jaar hoeven dit niet 
te betalen. Deze kosten pas betalen na onze volgende 
oproep Geef ook svp dieet wensen door.
Graag tot ziens Tjaco, Hans, Carin en Marga.

Waterkwaliteit van de sloten in de OVP

Als tuinders bij OTV zijn we, naast het eventueel opge-
vangen regenwater, grotendeels afhankelijk van de sloot 
wanneer we onze tuinen willen begieten. De afgelopen 
jaren heb ik gemerkt dat het nog wel eens onduidelijk 
kan zijn voor mensen hoe het bijvoorbeeld zit met de 
waterkwaliteit, het waterpeil en wie waarvoor verant-
woordelijkheid is. Zeker de afgelopen zomers waren 
warm met lange droge perioden. We hadden ook bij 
OTV geregeld te maken met stinkende sloten (en dan 
vooral het smallere slootje tussen OTV en Roomburg of 
tussen Wilgenpad en Hazenpad). Erg vervelend, zeker 
wanneer je van dit water afhankelijk bent.
Zelf ben ik naast tuinder bij OTV, ook werkzaam als 
adviseur waterkwaliteit bij het hoogheemraadschap van 
Rijnland. Ik geef met name opdrachten aan het labora-
torium (Aquon) om de waterkwaliteit te meten, analy-
seer de data en rapporteer de conclusies en adviezen.
Ik zal proberen kort uit te leggen over het beleid vanuit 
het hoogheemraadschap wat betreft sloten zoals bij 
OTV.
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Hoe wordt het water in de sloot op peil gehouden?
De polder waarin onze tuinen zich bevinden heet officieel de Oostvliet-, Hof- en Spekpolder. In deze polder houdt 
het hoogheemraadschap het water in de sloten op peil tussen -2.32 m beneden NAP tot -2.42m beneden NAP. Dit 
is vastgelegd in een officieel peilbesluit. Wanneer het laagste peil wordt bereikt dan laat Rijnland water vanuit het 
Rijn- en Schiekanaal in de polder en als het hoogste peil wordt bereikt dan pompt Rijnland polderwater in het Rijn- 
en Schiekanaal. Dat betekent dat er dus een verschil van 10 centimeter kan optreden in normale omstandigheden. Er 
zijn natuurlijk kortstondige uitzonderingen tijdens hevige neerslag of droogteperiodes die vanwege klimaatverande-
ring steeds vaker voorkomen. 
Wat is de waterkwaliteit in onze sloten?
Het is maar hoe je het bekijkt. Als je het water wil gebruiken om te drinken zal je tot de conclusie komen dat het 
van slechte kwaliteit is. Het is een open deur wellicht, maar bij deze kwesties moet je wel bewust zijn van het doel 
waarvoor je het water wil gebruiken. Slootwater gebruiken als gietwater, dat is voor de tuinder van belang. En dan 
is het water over het algemeen goed genoeg. Let wel; ik ben geen deskundige op dat gebied. Tijdens lange droge en 
warme periodes met weinig doorstroming wegens gebrek aan schoon regenwater, gaat het water opwarmen en kan 
het gaan stinken. Dit is in de afgelopen jaren nogal eens voorgekomen. Het water wordt in dat geval wel op peil ge-
houden met water vanuit het Rijn- en Schiekanaal,  maar ook dit zal in droge perioden van mindere kwaliteit zijn dan 
wanneer er vers regenwater bij zou komen. 
Om de biodiversiteit in de sloten zo goed mogelijk te kunnen bevorderen zijn er bepaalde streefwaarden gesteld 
wat betreft de waterkwaliteit in de polders. De waterkwaliteit in de polder is altijd al vrij slecht geweest vanwege de 
overmatige hoeveelheid voedingsstoffen (zogeheten nutriënten stikstof en fosfor) die hierin voorkomen. In de polder 
is veel veengrond en er is van oudsher veel landbouw (veeteelt) bedreven. Veen(afbraak) en toediening van mest-
stoffen in de landbouw zorgen voor de hoge concentraties stikstof en fosfor. Deze hoge concentraties zorgen er vaak 
voor dat algen en kroos snel groeien en andere waterplanten daardoor geen kans krijgen om te groeien. Kroos en 
algen zijn vaak indicatoren voor een slechtere waterkwaliteit. Het zorgt ervoor dat er geen licht kan doordringen in 
het water, kroos en algen sterven af en vormen (stinkende) drijflagen en na enige tijd bezinken deze naar de bodem, 
de baggerlaag hoopt zich op. Vooral tijdens warme zomerperiodes kan dit tot overlast leiden. 
Wat kan je zelf doen?
Om de waterkwaliteit niet verder te laten verslechteren is het erg belangrijk dat er goed onderhoud wordt gepleegd. 
Als tuinders moeten wij de sloot langs het perceel in het najaar schonen (overtollige waterplanten verwijderen). Dit is 
juist bedoeld om de aanwas van bagger te verminderen en de sloten op diepte te houden zodat er voldoende door-
stroming is. Toch zal er na verloop van tijd (meestal een cyclus van 8 tot 10 jaar) de sloten gebaggerd moeten wor-
den. Als kadastraal eigenaar van de polder is de gemeente Leiden verantwoordelijk voor het baggeren van de sloten. 
In droge warme periodes raad ik aan alleen de bodem bij de volkstuinplanten met slootwater te bevloeien en NIET de 
bladeren en stengels van planten. Dit om te voorkomen dat planten eventueel schade lijden. Ook probeer ik de sloot 
zoveel mogelijk vrij te houden van drijflagen zoals kroos en algen zodat er licht kan schijnen in het water en (onder-
gedoken) waterplanten kunnen groeien. Helder water met voldoende waterplanten betekent een betere waterkwa-
liteit. Sinds enkele jaren zien wij de voordelen die ‘mulchen’ met zich meebrengt. Door natuurlijk materiaal aan te 
brengen op de bodem tussen de planten, voorkom je snelle uitdroging van de bodem. Als mulch materiaal kan je 
denken aan snoeiafval, gemaaid gras, gedroogd onkruid zonder zaden, houtsnippers of zelfs de uitgedroogde lisdod-
de van het schonen van de sloten van het vorige najaar. Het gebruik van mulch materiaal, scheelt ons enorm in de 
hoeveelheid water dat er gegeven moet worden aan de planten. Bovendien heeft onkruid groei nauwelijks kans en 
bevorder je tevens zowel de kwaliteit als de structuur van de bodem. Het bodemleven verteert het mulchmateriaal 
en de stoffen die daarbij vrij komen dienen weer als goede voeding voor de planten. 
Je kunt ook indirect ook bijdragen aan een betere waterkwaliteit door zo min mogelijk (dierlijke) meststoffen te ge-
bruiken en al helemaal niet in de oevers. Bij regenval en bewateren spoelen de meststoffen zo de sloot in. Wanneer 
je op een natuurlijke manier tuiniert en veel mulcht met diverse soorten natuurlijk materiaal, zou bijmesten über-
haupt niet meer nodig zijn.
Nieuwsgierig naar de waterkwaliteit?
Sinds een aantal jaren is er een onderzoek campagne vanuit een samenwerking van de organisatie Natuur en Mili-
eu met vele waterschappen om de waterkwaliteit door burgers te laten onderzoeken. Dit onder de naam ‘Vang de 
watermonsters’. Ook deze zomer kan je je daarvoor aanmelden via www.vangdewatermonsters.nl. Leuk om op die 
manier ook meer kennis op te doen van de waterkwaliteit, niet persé bij OTV, maar dichtbij huis of een andere plek 
waar je graag vertoeft 

Ik hoop dat dit voor iedereen een beetje duidelijkheid geeft. Mocht je toch nog vragen hierover hebben, stel ze ge-
rust wanneer ik op mijn tuin ben (W36). 
Marco Vaartjes


