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Verschuiving Ledenraadvergadering!

In verband met het coronavirus en het daarmee samenhangende 
samenscholingsverbod is de ledenraadvergadering uitgesteld 
naar 26 september 2020.

Noteer de nieuwe datum alvast in je agenda.



GOUWD!
Beste tuinders,
Tussen de stevige buien door is het de afgelopen dagen prachtig, groeizaam weer 
geweest. Veel gewassen staan er prachtig bij. En zoals elk jaar zijn er ook gewassen 
die het gewoon niet willen doen, het ene jaar zijn dat de doperwtjes en de andere keer 
de tomaten. Helaas is dit niets nieuws voor degene die al wat langer tuinieren. Je bent 
als tuinder erg afhankelijk van het weer. En dat laat zich niet regelen.

We hebben dit jaar ook volop te maken met coloradokevers in de aardappelen. Dat 
is heel vervelend en er moet altijd snel actie worden ondernomen.  De vereniging 
waarschuwt de tuinder(s) zoveel mogelijk als de kevers gesignaleerd worden. Helaas 
is niet iedereen goed bereikbaar. Als je een nieuw telefoonnummer hebt, laat het ons 
weten en houdt het alsjeblieft in de gaten en meldt het ook even in de kantine! Op alle 
complexen in de Gouwen zijn ze inmiddels geconstateerd. Veel tuinders hebben ze 
inmiddels weggevangen, planten getopt of aaltjes aangeschaft ter bestrijding van de 
larven

Volwassen coloradokever         Larve van de coloradokever  Eitjes onder het blad

Zoals ik al meerdere keren in de Gouwd liet weten is het bestuur bezig om de regels wat 
strakker aan te trekken. Zo worden de tuincontrole, ondanks de corona,  regelmatig 
gelopen. En er zijn al verschillende brieven verstuurd omdat er tuinen zijn die niet of 
slecht worden onderhouden. Het is niet de bedoeling dat je op enigerlei wijze overlast 
aan je naaste tuinders bezorgt. 

Ook de bebouwing dient aan regels in de reglementen te voldoen. Daarvoor is er altijd 
in eerste instantie contact met Fred of Amy, zodat wensen kenbaar gemaakt worden 
en de regels goed uitgevoerd kunnen worden. Om te zorgen dat onze vereniging nog 
lang gebruik mag maken van de locatie, zullen we moeten zorgen dat de complexen er 
goed blijven uitzien. Dus ook een dringend verzoek aan iedereen om te zorgen dat de 
tuinen, de bosschages en de aangrenzende paden er verzorgd uitzien. 

Nog een fijne zomer met veel tuinplezier !

Amy van Diest – Schuddeboom - voorzitter
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         Almere,  juni 2020 
    
 
 
 
 
Betreft: nadere informatie betreffende activiteiten en maatregelen rondom corona en onze 
vereniging.  
 
 
Beste leden, 
 
Graag willen wij jullie op de hoogte houden van wat we wel en niet kunnen organiseren binnen 
de vereniging. 
 
Gelukkig kunnen we gewoon gebruik maken, met onze huisgenoten van onze tuin(en) en daar 
volop van genieten samen met het mooie weer van de afgelopen periode. 
 
Per 1 juni jl is het weer toegestaan dat terrassen gebruikt mogen worden, dat betekent voor de 
vereniging dat wij vanaf heden een drankje (koffie, thee, limonade) kunnen serveren binnen de 
richtlijnen van het RIVM. Er wordt via het raam geserveerd en het is niet toegestaan om zelf 
drankjes uit de keuken te halen. Hiervoor hebben wij de plekken aangegeven waar iemand kan 
zitten. Als het vol is, is het niet de bedoeling dat iemand staande een drankje gaat gebruiken, 
omdat de regels van het RIVM dat niet toestaan. Dit houdt dus in dat bij slecht weer het niet 
mogelijk is om een drankje te nuttigen helaas. Een alcoholische versnapering is alleen te koop 
tussen 15.30 en 16.15 uur. Het terras is open op woensdag en zaterdag van 9.30 tot 16.30 uur.  
 
Als alles rondom het corona gaat zoals het RIVM verwacht, is het mogelijk om de kantine per 1 
juli a.s. te openen met in achtneming van de voorgeschreven regels. Wij zullen ook hiervoor 
binnen de kantine aangeven waar iemand kan/mag zitten, zodat het voor iedereen duidelijk is 
hoe de opgelegde regels gehanteerd worden. 
 
In ons verenigingsgebouw is het gebruik van het toilet mogelijk, maar deze wordt niet na elk 
gebruik schoongemaakt. Men gebruikt het toilet/urinoir dus op eigen verantwoording. Natuurlijk 
zorgen wij ervoor dat iedereen zijn handen kan wassen zodra hij binnenkomt bij de kraan in de 
hal. 
 
Op dit moment hebben wij onze ledenvergadering gezet op 26 september a.s., ook hierbij dienen 
wij de opgelegde regels in acht te nemen. Dit houdt voor de vereniging in dat wij de vergadering 
door kunnen laten gaan, maar dat eenieder die van plan is om te komen zich dient aan te melden, 
zodat wij van tevoren kunnen bepalen waar eenieder een zitplaats kan krijgen. Er komen bij een 
ledenvergadering meestal niet meer dan 30 personen. Mocht het zo zijn dat de hoeveelheid 
personen niet in de kantine is in te passen, dan nemen wij contact met u op. U kunt per 
lidmaatschap van de vereniging één afgevaardigde naar de ledenvergadering laten gaan. Bij deze 
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Betreft: nadere informatie betreffende activiteiten en maatregelen rondom corona en onze 
vereniging.

Beste leden,

Graag willen wij jullie op de hoogte houden van wat we wel en niet kunnen organiseren binnen 
de vereniging.

Gelukkig kunnen we gewoon gebruik maken, met onze huisgenoten van onze tuin(en) en daar 
volop van genieten samen met het mooie weer van de afgelopen periode.

Per 1 juni jl is het weer toegestaan dat terrassen gebruikt mogen worden, dat betekent voor 
de vereniging dat wij vanaf heden een drankje (koffie, thee, limonade) kunnen serveren binnen 
de richtlijnen van het RIVM. Er wordt via het raam geserveerd en het is niet toegestaan om zelf 
drankjes uit de keuken te halen. Hiervoor hebben wij de plekken aangegeven waar iemand kan 
zitten. Als het vol is, is het niet de bedoeling dat iemand staande een drankje gaat gebruiken, 
omdat de regels van het RIVM dat niet toestaan. Dit houdt dus in dat bij slecht weer het niet 
mogelijk is om een drankje te nuttigen helaas. Een alcoholische versnapering is alleen te koop 
tussen 15.30 en 16.15 uur. Het terras is open op woensdag en zaterdag van 9.30 tot 16.30 uur.

Als alles rondom het corona gaat zoals het RIVM verwacht, is het mogelijk om de kantine per 
1 juli a.s. te openen met in achtneming van de voorgeschreven regels. Wij zullen ook hiervoor 
binnen de kantine aangeven waar iemand kan/mag zitten, zodat het voor iedereen duidelijk is 
hoe de opgelegde regels gehanteerd worden.

In ons verenigingsgebouw is het gebruik van het toilet mogelijk, maar deze wordt niet na elk 
gebruik schoongemaakt. Men gebruikt het toilet/urinoir dus op eigen verantwoording. Natuurlijk 
zorgen wij ervoor dat iedereen zijn handen kan wassen zodra hij binnenkomt bij de kraan in de 
hal.

Op dit moment hebben wij onze ledenvergadering gezet op 26 september a.s., ook hierbij 
dienen wij de opgelegde regels in acht te nemen. Dit houdt voor de vereniging in dat wij de 
vergadering door kunnen laten gaan, maar dat eenieder die van plan is om te komen zich dient 
aan te melden, zodat wij van tevoren kunnen bepalen waar eenieder een zitplaats kan krijgen. 
Er komen bij een ledenvergadering meestal niet meer dan 30 personen. Mocht het zo zijn dat de 
hoeveelheid personen niet in de kantine is in te passen, dan nemen wij contact met u op. U kunt 
per lidmaatschap van de vereniging één afgevaardigde naar de ledenvergadering laten gaan. 

Bij deze brief zit een opgavestrook ten behoeve van de ledenvergadering. Wij verzoeken u dit 
papier in te leveren bij het clubhuis/kantine. Het kan ook door de brievenbus worden ingeleverd, 
mocht er niemand aanwezig zijn. Als je, je niet aanmeldt via bijgaande strook, is het niet 
mogelijk om deel te nemen aan de vergadering en zal je ook niet worden toegelaten.



GOUWD!
Wij  hopen dat u begrip heeft voor deze bij zondere tij d en wilt meewerken aan het uitvoeren van 
deze opgelegde regels. (zie bij gaande opsomming in het kort). Mochten we controle van de 
handhaving krij gen (er is al 2 maal handhaving langsgeweest) en we houden ons niet aan de 
opgelegde regels dan krij gen alle aanwezige mensen een boete van € 400,00 per persoon en 
de vereniging een boete van € 4.000,00. Laten we er van uitgaan dat wij  zorgen dat we met 
elkaar de regels zullen uitvoeren! Wij  rekenen op uw medewerking!

Met vriendelij ke groeten, namens het bestuur, Amy van Diest-Schuddeboom, voorzitter

Hierbij  meld ik mij  aan voor de bestuursvergadering op zaterdag 26 september a.s. om 14.00 
uur.

Naam : ………………………………………………………………………………………………
Tuinnummer : ……………..

Dit papier graag zo spoedig mogelĳ k, doch uiterlĳ k 1 augustus inleveren in het 
clubgebouw of kantine. Het mag ook via de brievenbus ingeleverd worden. Je krĳ gt nog 
een stembiljet voor die punten waarover gestemd moet worden.

Maatregelen ten behoeve van corona binnen de vereniging

Algemeen
-  We houden 1,5 meter afstand tot elkaar, dit geldt voor iedereen en voor binnen en buiten
-  Als je verkouden bent of griepverschij nselen hebt; blij f je thuis en kom je niet naar de 

vereniging. Als je komt, wordt je niet toegelaten op het terras of in de kantine.
- Wij s een ander erop als de regels niet worden nageleefd

Terras
- Houd 1,5 meter afstand tot andere personen, tenzij  je een gezamenlij ke huishouding vormt
- Op het terras mag je alleen zitten op de aangemerkte plek, niet staan
- Leden die verkoudheids- en/of griepklachten hebben worden geweigerd
- Volg altij d de aanwij zingen op van het bestuur en/of kantinemedewerker
- Was bij  binnenkomst grondig je handen
- Was na toiletbezoek grondig je handen
-  Er wordt eenrichtingsverkeer gehanteerd, dat betekent dat je binnenkomt via het pad bij  de 

containers en weggaat langs de kantine richting winkeltje.
- Drankjes worden uitgeserveerd via het raam en worden dus niet op terras geserveerd.
-  Betaling geschiedt alleen cash of via de kantinekaart van 5 of 10 euro. Cash geld gooi je in 

een bakje en je geeft het niet rechtstreeks aan de kantinemedewerker.

Binnen clubhuis/kantine (dit kan pas ingaan op 1 juli as)
- Houd 1,5 meter afstand tot andere personen
-  In de kantine mag je alleen aan een tafel zitten met maximaal 2 personen, tenzij  je een 

gezamenlij ke huishouding vormt, je mag er niet blij ven staan en iets nuttigen
- Leden die verkoudheids- en/of griepklachten hebben worden geweigerd
- Volg altij d de aanwij zingen op van het bestuur en/of kantinemedewerker
- Was bij  binnenkomst grondig je handen
- Was na toiletbezoek grondig je handen
-  Er wordt eenrichtingsverkeer gehanteerd, dat betekent dat je binnenkomt via de zij deur bij  

de toiletten en weggaat via het winkeltje.
- Drankjes worden uitgeserveerd via de bar en worden niet aan tafel gebracht.
-  Betaling geschiedt alleen cash of via de kantinekaart van € 5 of €10. Cash geld gooi je in een 

bakje en je geeft het niet rechtstreeks aan de kantinemedewerker.



Volkstuinvereniging De Gouwen

Pas op: tomatenvirus!Pas op: tomatenvirus!

In Nederland kampen diverse tuinbouwbedrijven met het besmettelijke ‘Tomato 
Brown Rugose Fruit Virus’ (ToBRFV). Het virus, dat niet schadelijk is voor de mens, 
is makkelijk via contact overdraagbaar op waardplanten en dus zeer besmettelijk. 
Aangetaste tomaten met vlekjes zijn nog wel gewoon eetbaar. 

Doordat het virus zich makkelijk verspreidt, bijvoorbeeld via de handen, 
handschoenen, gereedschap, enzovoort, is het moeilijk te bestrijden ontstaat 
er snel schade aan de teelt. De planten sterven door het virus af. Het virus kan 
naast tomaten ook Spaanse pepers en paprika’s aantasten. Daarnaast zijn 
tobamovirussen via zaad overdraagbaar op jonge planten. 
Meldplicht

ToBRFV is door de Europese Commissie aangemerkt als een bestrijdingsplichtig 
organisme. Daarom geldt er een meldplicht voor eenieder die een vermoeden heeft 
van aanwezigheid van dit virus.

Meer informatie
Consumenten en bedrijven kunnen contact opnemen met het Klantcontactcentrum 
via de website of 0900-0388. www.nvwa.nl/nieuws-en-media/nieuws/2020/02/07/
nvwa-tomatenvirus-tobrfv-ook-aangetroff en-op-tomatenzaad



GOUWD!

Uitgestelde werkbeurten
Iedereen weet inmiddels wel dat de verplichte gezamenlijke tuinbeurten in 
verband met het coronavirus zijn opgeschort. Naar verwachten zullen wij deze 
weer in september gaan opstarten en dan zullen er weer tuinbeurten plaatsvinden 
op de zaterdag. Het bestuur is druk bezig met het ontwikkeling van een schema; 
we houden jullie op de hoogte van de nieuwe data!

Afval en composthoop
Regelmatig heb je als tuinder afval. Dat kunnen plantenresten zijn die je niet op 
je composthoop wilt hebben, maar ook ander afval dat je eigenlijk niet goed kwijt 
kan. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat dit soort afval dan maar ergens wordt 
neergegooid waar toch nog wat rommel ligt. Toch zien we weer hoopjes stenen 
en andere materiaal uitgroeien tot steeds groter wordende puinbergen. Sommige 
tuinders gooien hun afval bij een nieuwe tuinder die ook afval heeft liggen. Ook 
dat is niet de bedoeling!

De vereniging zelf kan geen afval meer naar de recyclingperrons brengen, omdat 
wij als vereniging gezien worden als een bedrijf. Een bedrijf dient te betalen voor 
het storten van afval. Dat is voor de vereniging niet mogelijk, financieel gezien. 

Elke tuinder is dus verantwoordelijk voor zijn eigen afval.
Iedere tuinder dient een composthoop te hebben (zie reglementen) en daar kan 
het meeste tuinafval dan naar toe. Heb je snoeiafval dan kan dat binnenkort weer 
in de bladkorven tot en met december, want die worden weer geplaatst. 

Onze berg met snoeiafval is weg als jullie deze Gouwd ontvangen. Met een kleine 
groep vrijwilligers gaan we deze berg met een houtversnipperaar te lijf.
Heb je toch afval dat niet op de composthoop past? Neem dit dan mee naar 
huis en gooi het daar in je kliko. Ook is er een mogelijkheid om tegen een 
kleine vergoeding (€ 5,00) onze kleine aanhanger te gebruiken. We vragen de 
vergoeding om het onderhoud voor de aanhanger te kunnen bekostigen. Dit kun 
je afspreken in de kantine met Amy of Ruth.

Almere beschikt over verschillende afvalperrons waar je alleen gescheiden afval 
kan brengen. De locaties zijn:
• Recyclingperron Almere Poort, Argonweg 81, 1302 AD  Almere
• Recyclingperron Almere Buiten, Vlotbrugweg 36, 1332 AJ  Almere
• Upcyclecentrum Almere Haven, de Steiger 113, 1331 AK  Almere

Ongescheiden restafval kun je niet wegbrengen!!

Meer info op www.almere.nl/wonen/afval/zwerfvuil/blad-en-snoeikorven



Volkstuinvereniging De Gouwen

Vrijwilliger In de schijnwerpers: 
Hans Borgerding

Graag willen wij Hans Borgerding deze keer in het zonnetje zetten. Hij is al heel 
lang lid van de vereniging en heeft door de jaren heen op allerlei manieren binnen 
de vereniging als vrijwilliger meer dan z’n steentje bijgedragen. Op eigen verzoek 
zijn z’n activiteiten voor de vereniging gestaag afgebouwd. Ook hij wordt een dagje 
ouder en sommige dingen gaan niet altijd meer even gemakkelijk.

Hans is ook jarenlang actief geweest binnen het 
bestuur, zowel als voorzitter als penningmeester. In 
de periode dat de vereniging te maken kreeg met 
fraude heeft Hans het huidige bestuur bijgestaan met 
zijn ervaring, om te zorgen dat we alle boekingen met 
terugwerkende kracht boven water konden krijgen 
en wij aangifte konden gaan doen. Een klus waar hij 
ontzettend veel tijd en inspanning in heeft gestoken. 

In het verleden heeft Hans het winkeltje van Henk en 
Johanna overgenomen en eenieder met raad en daad 
bijgestaan tijdens de verkoop van meststoffen, zaden 
en andere tuinartikelen. Hij behoorde ook tot de groep 
vrijwilligers die zich bezighield met het algemene 
onderhoud van ons tuincomplex en met het pompen 
slaan op de diverse plekken. En niet te vergeten het 
project De Laren, een periode waarin ineens een groot 
aantal tuinders moest verhuizen omdat er op een deel 
van ons complex huizen gebouwd werden.

Natuurlijk heeft Hans druk meegeholpen tijdens de 
verbouwing van het clubgebouw en is hij een van de 
mensen die altijd het complex in topconditie houden. 
Ongetwijfeld zullen we zaken vergeten zijn, maar als 
bestuur zijn wij ontzettend erkentelijk voor zijn inzet 
in al die jaren. Woorden schieten hierin waarschijnlijk 
tekort. Geweldig zoveel inzet! 

Kortom: ontzettend bedankt Hans!!



GOUWD!
Bosschages beschadigd
Rond het tuincomplex De Gouwen liggen verschillende soorten bosschages. We 
hebben beukenhaagjes en een Zeeuwse haag. Deze bosschages moeten ervoor 
zorgen dat de tuinen een beetje beschermd worden. Als de tuinen niet makkelijk 
toegankelijk zijn, wordt er ook minder meegenomen of vernield.

Nu blijkt regelmatig dat er door deze hagen heen gelopen en/of gefietst wordt. 
Dit is absoluut niet de bedoeling. Onlangs zijn er zelfs boompjes uitgetrokken en 
omgezaagd uit het bosschage bij platform D. 

De tuincommissie doet er 
alles aan om te zorgen dat het 
bosschage zo dicht mogelijk 
blijft. 

Inmiddels hebben we de gaten 
(meer dan 15) weer opgevuld 
met nieuwe aanplant en er zullen 
nog meerdere nieuwe struiken 
geplant worden binnenkort.

Als er gaten in het bosschage 
ontstaan, is het voor wandelaars 
heel plezierig om hun hond 
dwars door de tuinen heen uit te 
laten. 

Wij willen dat graag zo veel 
mogelijk beperken en vragen 
dan ook om je medewerking 
hierbij.

Maak dus voortaan alsjeblieft 
gebruik van het bestaande pad 
langs en tussen de tuinen om je 
tuin te betreden, en doe dit niet 
door het bosschage!!



Volkstuinvereniging De Gouwen
Pompen slaan

Er wordt door onze leden regelmatig 
geïnformeerd naar de mogelijkheid 
tot het slaan van een pomp op een 
tuin voor privégebruik. 

De vereniging is aan het onderzoeken 
of de mogelijkheid er is om toch weer 
in eigen beheer tegen een redelijke 
prijs pompen te kunnen slaan. 

Er is een aantal vrijwilligers die dit 
wel wil gaan doen. Het bestuur zal 
een kostenberekening maken en 
dan krijgt iedereen via de mail een 
prijsopgave wat een pomp slaan 
gaat kosten via de vereniging. 

Nog even geduld het komt eraan!



GOUWD!
Lintpasta van wortel en courgette
Ingrediënten

• 5 tenen knoflook geperst 
• 300 gr wortels in linten gesneden 
• 300 gr courgette in linten gesneden 
• gewone of vegetarische kipblokjes (optioneel)
• 1 eetlepel olijfolie
• zout en peper

Bereiding
Roerbak alle benodigdheden 
in een grote koekenpan of wok 
op halfhoog vuur, ongeveer 5 
minuten.
Voeg 225 gram gaargekookte 
fettuccine (of andere pasta) 
toe, plus 1 eetlepel fi jngehakte 
verse tijmblaadjes en 1 eetlepel boter. Je kunt er gewone of vegetarische 
kipblokjes gebakken aan toevoegen. Alles goed door elkaar mengen en warm 
serveren. 
Eet smakelijk!

Achterstallige huur !
Er zijn veel leden die snel op onze oproep hebben gereageerd om achterstallige 
huur te voldoen. Fijn dat jullie zo met ons meedenken. 

De rekeningen worden in januari verstuurd en dan is er de mogelijkheid om tot 1 
mei te betalen (zie ook de statuten). Dat zijn 5 maanden waarin je dus in 5 gedeelten 
zou kunnen betalen. Dit is in principe voor iedereen haalbaar als je op tijd start met 
de betalingen. 

Er zijn inmiddels veel achterstallige betalingen gedaan, maar helaas nog steeds 
niet iedereen. 
Willen eenieder die dit nog betreft op zeer korte termijn, vóór 1 juli a.s. zijn/haar 
zaken regelen! Anders rest ons niets anders dan degene die de betalingen niet 
op tijd heeft gedaan van zijn/haar tuin te ontzetten! Dit is echt onze laatste 
mogelijkheid, maar we hebben dan geen andere keus meer.

Mochten er fouten en/of vragen zijn over je rekening(en) dan kun je je wenden tot 
Fred Kerkhof of Amy van Diest. 
Amy van Diest tel. 06 48345443 of email: amyschuddeboom@hotmail.com
Fred Kerkhof tel. 036 5318244 of email: fjm.kerkhof@kpnmail.n



Volkstuinvereniging De Gouwen

Staat jouw nummerpaaltje goed?

Tijdens de tuincontroles komen we af en toe tuinpaaltjes tegen 
die niet op de juiste plek in de tuin staan of overwoekerd zijn met 
planten of onkruid. In de statuten staat vermeld dat de tuinpaaltjes 
voorin de tuin moeten staan, dicht tegen het hek en dat ze vooral 
zichtbaar goed zichtbaar moeten zijn. 

Watertekort Tekst Nelleke van den Boom

Ook dit voorjaar was er weer een gigantisch tekort aan water. De pompen op het 
complex werden veelvuldig gebruikt. Daarnaast moest je al het mogelijke doen om 
water op te vangen, en zo vroeg mogelijk zaaien en planten, zodat de plantjes al 
snel goed geworteld zijn en wel tegen een stootje kunnen. 

Inmiddels hebben we de afgelopen weken een paar behoorlijke plensbuien gezien. 
Indien je een kas of schuurtje hebt, kun je deze benutten om regenwater op te 
vangen, zodat je net uitgezette zaailingen of jong zaaiwerk van water kunt voorzien.
Gelukkig hebben niet alle planten veel water nodig. Neem kruiden; die groeien 
altijd goed en lijken geen hinder te ondervinden van de droogte. Slazaailingen 
daarentegen hebben water veel nodig, zeker als de zon fel schijnt. Wat kan er nog 
de grond in?

Terwijl de rabarber al 
geoogst kan worden, kun 
je eind juni nog een rij extra 
sperziebonen leggen en 
ook koolplantjes kunnen 
nog de grond in. 
Dan moet het wel een 
beetje klaar zijn met het 
planten. Sla en andijvie 
kunnen nog wel uitgezet 
worden en ‘Amsterdams 
Vet’ gezaaid om te zorgen dat er nog vers groen is om te oogsten in het najaar. 

Deze periode zal er vooral gewied moeten worden en straks kunnen als eerste de 
kapucijners en tuinbonen geoogst worden ... dan gaat het echt beginnen! Kook 
tuinbonen altijd met bonenkruid. Dat geeft een fijne smaak af tijdens het koken. 
Dus als je tuinbonen kweekt, kweek dan ook ‘Satureja Montana’ voor jaren plezier 
in de pan!



GOUWD!GOUWD!
Geneeskrachtige kruiden in de tuinGeneeskrachtige kruiden in de tuin
Lavas  Tekst Amy van Diest

Niets is leuker dan een hoekje van je moestuin in 
te richten als kruidentuin. Kruiden zijn niet alleen 
heerlijk in gerechten of thee, ze hebben vaak ook 
bloemen waar je vlinders en insecten een plezier 
mee doet. Veel kruiden hebben bovendien een 
geneeskrachtige werking. Deze keer: lavas, oftewel 
maggiplant.

Lavas (Latijnse naam Levisticum offi  cinalis) is 
een kruidachtige plant uit Zuid-Europa die bij 
de Grieken en Romeinen al bekend was om 
zijn geneeskrachtige eigenschappen. Maar wij kennen het voornamelijk als de 
maggiplant, een krachtige smaakversterker en zoutvervanger! 
De Fransen noemen lavas ook wel ‘céleri bâtard’ (valse selderij), omdat het hier 
qua smaak en uiterlijk op lijkt. Beiden horen tot de Schermbloemenfamilie, net als 
dille, fl uitenkruid en karwij.

Waar moet je je lavas planten? 
Lavas groeit goed op elke grondsoort, mits deze diep is omgespit en goed 
doorwortelbaar. En ze houdt van mest. Lavas is een vaste plant. Het blad moet 
je ruim voor de bloei oogsten. Zodra de eerste bloemstengels verschijnen snijd 
je de hele plant op 5 cm hoogte af. Dit kun je driemaal per jaar doen. Droog snel 
bij maximaal 30 graden C. Zodra de bladen droog zijn, deze van de stengels 
afwrijven. Daarna het blad nog even nadrogen tot het makkelijk verpulvert. De 
bladeren kunnen ook worden ingevroren
Lavas in de keuken
Het gebruik van lavas is veelzijdig. Je kunt er bouillon van trekken, in sauzen, 
soepen en ragouts verwerken en je gekookte aardappelen en groenten als 
sperziebonen en worteltjes worden er extra lekker van. Verder is het een lekkere 
smaakmaker bij zowel vis, (wild) vlees als gevogelte en je kunt er zelfs likeur van 
maken. Lavas is trouwens ook een uitstekende zoutvervanger!
Medicinale eigenschappen
De Latijnse naam Levisticum is afgeleid van het woord ‘levare’, wat verlichten 
betekent. Lavas  zou helpen om de spijvertering te bevorderen en winderigheid 
tegen te gaan. Volgens de 17e-eeuwse Engelse kruidendokter Culpepper, zou 
deppen met gedistilleerd lavaswater helpen tegen rode vermoeide ogen. En je zou 
je sproeten ermee kunnen verbleken! Van het gedroogde blad kan koortswerende 
thee worden gemaakt. 
En last but not least: het eten van het (verse)  blad werkt eetlustbevorderend en 
heeft een vochtafdrijvende werking



Volkstuinvereniging De Gouwen

Tuinder van het eerste uur 
Tekst: Amy van Diest-Schuddeboom

Het leek ons een leuk idee om ook eens een tuinder aan het woord te laten. We 
hebben daarom een gesprek gevoerd met Hans van ’t Land, tuinder op platform D 
van De Gouwen, en zijn verhaal opgetekend.

Hans vertelt dat hij al vroeg is begonnen met tuinieren, op 14-jarige leeftijd in de 
tuin van zijn ouders. Hans groeide op in Weesp, in de nabijheid van de Vecht, en hij 
is een echt natuurmens. Toen hij zo’n 27 jaar geleden naar De Gouwen in Almere 
verhuisde, schreef hij zich meteen in bij onze vereniging. 
Hij begon met een tuin van 100 m2, al snel groeide dat uit naar 200 m2. Toen 
het lastig werd om zijn werk met zijn hobby te combineren, is Hans een periode 
noodgedwongen gestopt. Zo’n vijf jaar geleden kreeg hij meer tijd en heeft toen 
de tuin op D genomen, deze is ongeveer 150 m2 groot. Hans vind het een prima 
oppervlakte en werkt er met veel plezier in. 

Natuurmens
Als jonge jongen leek het Hans leuk om 
naar de Land- en Tuinbouwschool te gaan, 
maar uiteindelijk is hij toch een technische 
opleiding gaan doen. De liefde voor de 
natuur is echter altijd blijven bestaan en hij 
vindt het heerlijk om lekker in zijn groentetuin 
aan het werk te zijn en te genieten van de 
rust, de vogels en de natuur. Naast tuinieren 
houdt Hans overigens ook van vissen, fietsen 
en bezig zijn met zijn kleinkinderen.

Hij kan genieten van alles wat vooral onder 
de grond groeit, zoals aardappelen, knoflook 
en dergelijke. Het blijft altijd een verrassing 
wat je naar boven haalt als je aan het oogsten 
bent. Verder is hij dol op bonensoorten, die 
hij dan ook flink verbouwt. En natuurlijk is het 
een voordeel dat het allemaal onbespoten 
groenten zijn!

Het is geen leuke tijd nu, met al het gedoe rondom corona. Hij is blij dat hij dan nog 
wel even lekker naar zijn tuin kan gaan en kan genieten. Hij vindt het ook fijn om 
zijn contacten te onderhouden en na het tuinieren even bij te kletsen in de kantine. 

Gelukkig zijn de regels hiervoor weer wat soepeler geworden.



GOUWD!
Minder saamhorigheid
Hans heeft in de jaren dat hij bij de vereniging is veel wisselingen van tuinders 
meegemaakt, en in zijn beleving was het vroeger wat saamhoriger dan nu. 
Mensen waren waarschijnlijk wat meer bereid om elkaar te helpen. Dat zie je ook 
terug in het aantal vrijwilligers bij de vereniging. Zelf is hij altijd bereid om even te 
helpen als hij er tijd voor heeft. Hij suggereert dat het misschien een idee is om 
de vrijwilligerswerkzaamheden anders te organiseren; niet alleen om vrijwilligers 
vragen, maar de klussen aan te bieden die er gedaan moeten worden en daar 
mensen voor vragen. 

Hij kan zich wel zorgen maken over de bebouwing rondom het complex De 
Gouwen. Hoe gaat de Gemeente daarmee om en worden we niet ineens ook 
een strook die bebouwd moet gaan worden? En kunnen we het complex wel 
handhaven tussen al die bebouwing?

Diversiteit
Het complex ziet er goed uit en er wordt door een aantal vrijwilligers hard aan 
gewerkt het zo goed mogelijk te onderhouden. De werkbeurten met elkaar zijn 
echt gezellige bijeenkomsten waar ook nog eens hard gewerkt wordt. Het is leuk 
om met jongere en oudere mensen samen te werken en hen beter te leren kennen. 
Bijzonder is dan ook dat er veel verschillende beroepen zijn vertegenwoordigd 
binnen onze leden.  Jammer dat door de corona deze geen doorgang konden 
vinden. Maar hopelijk wordt het na de zomer weer opgepakt. 

Hans vindt het fijn dat er een 
mogelijkheid is om gebruik te maken 
van het winkeltje, de zaden en andere 
producten zijn niet duur. En het is erg 
prettig dat je er even snel terecht kunt 
als je lekker op je tuin bezig bent en 
iets tekort komt. 

Hij ervaart de huurprijs als een reële 
prijs om het goed te kunnen laten 
draaien binnen de vereniging. Het is 
wel even wennen dat de vereniging 
in de loop van de jaren strenger is 
geworden. Maar als je soms naar het 
onderhoud van de tuinen kijkt, is het 
ook wel noodzakelijk.
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