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Circus Renaissance heeft haar tenten weer in 
Leiden opgeslagen. Om alle burgers en buitenlui te 

verrassen op duizeling wekkende acts met olifanten, 
tijgers en ander exotische dieren. Beroemde clowns 
zullen hun best doen om het publiek aangenaam te 
vermaken. Er is echter een probleem voor het circus, 
waar laat je de mest van al deze dieren? De combinatie 
van mest en volkstuinen is natuurlijk snel gemaakt. Deze 
week zal het circus regelmatig een vrachtje mest op de 
parkeerplaats lossen. Heb je mest nodig neem dat dan 
gerust mee vanaf de parkeerplaats. Wat voor gigantische 
bonen moet je wel niet krijgen met olifantenmest? 
Bijkomend voordeel, misschien stoot tijgermest wel de 
hazen en konijnen af…. 

Het circus Renaissance is weer in  
    de stad...

Bij de oplevering van het nieuwe complex hebben we 
van de boerin, mevrouw van de Krogt, een houten 

disteltrekker gekregen. Dit is een cadeau met een 
opdracht. Zodra de distels langs de sloot gaan bloeien 
zetten ze ook zeer snel zaad. Net als bij paardenbloemen 
zweven de zaadjes aan parachuutjes door de ruimte. Nu 
doet het feit zich voor dat koeien geen gras eten waarin 
distels groeien. Vriendelijk verzoek om voordat de distels 
op je tuin gaan bloeien, ze te verwijderen.

Distels...

In de laatste bestuursvergadering is er gesproken over 
de totale aantal vierkante meters bebouwing op je 

tuin. In het gemeentelijke- en LBA bouwbesluit staat 
dat je naast je tuinhuis van maximaal 29m2 ook een 
schuur van maximaal 12m2 mag plaatsen. Vervolgens 
mag je nog een kas van maximaal 25m2 neerzetten. De 
bouwcommissie van OTV hanteert de norm van 29m2 
voor de totale bebouwing en daarnaast 25 m2 voor een 
kas.  Dit betekent dus  dat als je een schuurtje wil van 
4m2 je nog 25m2 overhoudt voor een huisje. Om zo 
veel mogelijk tot een éénduidend geheel te komen heeft 
het bestuur van OTV de norm van de bouwcommissie 
overgenomen. Op de Algemene Leden Vergadering  zal 
er vanuit het bestuur een voorstel komen om deze norm 
op te nemen in het huishoudelijk reglement. Tot aan die 
tijd zal de norm van 29m2 totale bebouwing  gelden met 
daarnaast 25m2 voor een kas.

Totale bebouwing...

Bij OTV kan je gebruik maken van een collectieve 
verzekering voor je tuinhuis 

en kas. Voor informatie hierover 
en het afsluiten hiervan kan 
je bij de penningmeester Ton 
Guerain terecht. 
 penningmeesterotv@gmail.com 

Verzekeringen...

Vanuit het pad ligt de veur voor de oneven tuinen 
aan de linkerkant van de tuin. Voor de even tuinen 

kijkende vanuit het pad ligt de veur aan de rechterzijde. 
Ook de plaats van de bebouwing was niet helemaal 
duidelijk door ons doorgegeven. Vanuit de beschoeiing 
bij de sloot is het precies 4.10 meter. [ Vanuit de 
beschoeiing tot bovenkant talud is 2.10 meter en 
vervolgens nog 2 meter vlakke tuin] Vanaf de voorkant 
van het pad mag je na 6.00 meter vrije ruimte een plaats 
bepalen waar je je schuur en/of tuinhuis wil plaatsen.

Veuren en plaats van bebouwing...

Er zijn nog een aantal knotwilgen voor de leden met 
tuinen aan het Wilgenpad. 

Zoals jullie wel weten wil de vereniging graag een 
polderuitstraling realiseren. 
Daarvoor  is besloten dat iedereen aan de Noordzijde 
op het Wilgenpad één of twee knotwilgen planten op de 
grens van het talud en het vlakke deel van je tuin. Wil je 
nog een Wilg planten kom hem dan even halen uit de 
sloot bij de oude kantine. 

Knotwilgen...



Graag willen wij onze nieuwe leden attenderen op 
Dave Storm. Een bedrijf uit Naaldwijk die hobby-

kassen in diverse uitvoeringen en prijsniveaus levert. 
Zowel standaard als maatwerk kan door Dave Storm 
worden geleverd. Een groot voordeel is dat in de prijs 
van de kassen ook het aanleveren en plaatsen zit. Voor 
verdere informatie, over maten en prijzen, kan je op 
www.broeikassen.com kijken. Daarnaast hangt bij de 
inkoop ook een aantal modellen van kassen leverbaar 
door de firma Hijdra en zn. We willen graag ook deze 
mooie aanbiedingen van de firma Hijdra onder de 
aandacht brengen.  

Hobbykassen...

Uw eigen fruit oogsten, dat kan volgend jaar al 
wanneer u nu een fruitboom of klein fruit aanplant. 

Bij een fruitboom kan u naast appels en peren ook kiezen 
voor pruimen, kersen, perziken, enz. Voor klein fruit kan 
u denken aan rode, witte en zwarte bessen, kruisbessen, 
bramen, frambozen, aardbeien enz. 

Om het u gemakkelijk te maken hebben wij op zaterdag 
30 juni 2012 vanaf 11.00 uur tot 16.00 uur de firma 
Auke Kleefstra uitgenodigd die met een ruim assortiment 
fruitbomen en struiken naar OTV komt. Omdat de 
planten in een pot zijn opgekweekt  kunnen ze het hele 
jaar geplant worden. U kan informatie inwinnen over de 
diverse (oude) rassen, afmeting, plantafstand, bestuiving, 
en uiteraard iets kopen of bestellen.
Zie ook www.vruchtboom.nl  waar u alvast een keus kan 
maken voor uw boomgaard. De firma Kleefstra zal haar 
producten uitstallen op de plek van de nieuwe kantine 
aan het Wilgenpad.

Verkoop fruitbomen en struiken...

Geachte besturen van tuinvereniging OTV en Roomburg en volkstuinhuurders,

Uit de asbestinventarisatie van donderdag 14 juni 2012 blijkt dat op de onderzochte locaties minder dan 100 milligram per kilo 
vaste stof is aangetroffen. Ondanks dat we langer dan verwacht op de uitkomst hebben moeten wachten is dit goed nieuws. De 
grond hoeft namelijk niet gesaneerd te worden omdat de aangetroffen hoeveelheid minder is dan de hiervoor geldende wettelijke 
norm. 
Een laatste controle
Om helemaal zeker te zijn wordt op advies van de Omgevingsdienst West-Holland alle nieuwe tuinen van het OTV complex nog 
één maal door middel van handpicking doorlopen. Uiteraard proberen wij deze laatste controle op een zo kort mogelijke termijn 
plaats te laten vinden. De verwachting is dat morgen bekend zal worden wanneer en door wie de laatste controle uitgevoerd zal 
worden. De te hanteren methode zal dezelfde zijn als bij het onderzoek van 8 juni 2012 (zie hiervoor onze brief van 6 juni 2012). 
Wij benadrukken dat het om een laatste controle zal gaan en er dus geen uitslag en/of verdere actie meer zal volgen als daar geen 
aanleiding toe is. Het asbestonderzoek op het volkstuincomplex zal daarmee afgerond zijn.
Werken in uw volkstuin
Het bovenstaande betekent dat u meteen na afloop van de laatste controle weer in uw tuin kunt werken. 
Vergoeding eventuele schade aan tuinen
De gemeente vergoedt alle schade voortvloeiend uit de asbestinventarisatie en het vervolgonderzoek. Met het bestuur van OTV 
wordt hier zo snel mogelijk afspraken over gemaakt. Is uw tuin onderzocht en heeft deze mogelijk schade opgelopen, meld dit dan 
uiterlijk 15 juli 2012 schriftelijk bij het bestuur van OTV.
Toch verdacht materiaal in uw tuin?
Mocht u in de toekomst materiaal aantreffen waarvan u vermoedt dat het asbest is, neemt u dan altijd direct contact op met de ge-
meente. Dit kan telefonisch via het Servicepunt Woonomgeving, tel. 071 – 516 55 01 of via internetpagina http://gemeente.leiden.
nl/loket/inhoud/product/asbest/.
Vragen, contact
Wilt u contact over dit onderwerp, dan kunt u bij één van de 
volgende personen terecht
- Mark Tacko (071- 5167684)   (met vakantie van 6-7 t/m 29-7)
- Sandra Minnesma (071-5167142 of 06-15169852) 
                                                   (met vakantie van 12-6 t/m 1-7)
- Lisette Verzijl (071-5165181) (met vakantie van 5-7 t/m 17-7)
Hoogachtend,

drs M.H.Th. Sick Ma.
Teamleider Projectmanagement
Projectmanagementbureau (PMB)

Uitslag vervolgonderzoek asbestinventarisatie volkstuinen van 14 juni...
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