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Het zomerfeest van OTV... 
           27 augustus...
De zomer is weer aanstaande en zo ook het OTV Zomer-
feest. Volgens traditie is er een gezellige, feestelijke en 
smakelijke avond voor ieder in voorbereiding. Hoewel de 
organisatie de afgelopen jaren geweldig en zeer succes-
vol was hebben wij ervoor gekozen om het dit jaar an-
ders te doen. Ook om geld over te houden voor andere 
activiteiten zoals bv lezingen...
Een enthousiaste club tuinders 
bleek begin dit jaar op hetzelfde 
moment het idee te hebben opge-
vat om zelf een feestelijke maal-
tijd te bereiden. Jaarlijks trekt het 
zomerfeest ongeveer 100 mensen, 
dus dat is een behoorlijke klus. 
Gelukkig raken we bij OTV niet 
zo snel overstuur van behoorlijke 
klussen.

De maaltijd
Dit jaar is er niet een landen thema qua eten, maar we 
hebben verschillende bij elkaar passende gerechten 
zodat men zelf naar smaak kan kiezen.
De stijl van het feest heeft wel iets thematisch. We heb-
ben het vorm gegeven naar een Frans dorpsfeest. Het 
eten en drinken is verzorgd en we vragen de gasten zelf 
een bordje en bestek mee te brengen. Zo voorkomen we 
plastic wegwerpspullen en een mega afwas. Terwijl de 
kantine rustig door kan 
sparen aan een set be-
stek en servies voor vol-
gende feesten. Natuurlijk 
houden we ook rekening 
met onze vegetarische 
en Islamitische tuinders. 
Als u aanvullende dieeet-

wensen heeft, horen we dit graag vooraf.
Voor de fijnproevers verraden we alvast dat er op de 
avond zelf verse visjes worden gerookt. 
 
Andere feestelijkheden
Natuurlijk valt er meer te beleven dan alleen eten. Er 
komt een band op bezoek die ons op Ierse muziek  komt 
trakteren. Onze vermaarde OTV-dj Jacco is weer van de 
partij met nostalgische hits 
op de draaitafel.  En voor 
onze jongere tuinders is er 
vuurtje stoken en boven 
de vuurtjes je eigen snacks 
roosteren. 

Bijdragen
Naast dat er al veel voor het feest is geregeld, laten we 
nog ruimte voor OTV'ers om een vrijwillige bijdrage te 
leveren, zoals:
Toetjes
Zo hebben we het toetje expres niet ingevuld. Ons idee 
is een tafel in te richten met een uiteenlopende keur 
van nagerechten. Vind je het leuk om een taart, pudding 
of iets geheel anders in te brengen, laat op OTVzomer-
feest2016@gmail.com weten wat je mee wil brengen.  
 
Groenten
Een onderdeel van de maaltijd is een ratatouille die we 
van OTV groenten willen bereiden. In totaal hebben we                                                                
                                         25 aubergines  
                                                       25 uien
                                          25 rode paprika's
                                          25 groene paprika's
                                                    25 courgettes
                                                    10 Kg tomaten
                                                               nodig.
Het inzamelen van de groenen doen we op een paar 
avonden voorafgaand aan het feest en eventueel in 
persoonlijk overleg. Laat op OTVzomerfeest2016@gmail.
com weten wat je denkt te willen  bijdragen.

Inschrijven  
Om in te schatten hoeveel OTV'ers we kunnen 
verwachten doen we weer aan inschrijven vooraf.
Per gast boven de leeftijd van 12 jaar vragen we een 
bijdrage van 5 Euro. Dit is voor de hele maaltijd en het 
welkomstdrankje.  
We verkopen frisdrank en zwak alcoholische dranken 
voor de gewone kantineprijs.

De bijdrage kan worden overgemaakt naar: 
reknr. NL78 INGB 000 125 8840 ten name van Onder-
linge Tuinvereniging OTV, onder vermelding van: OTV 
Zomerfeest. Tuinnummer en het Aantal gasten. 

Het feest gaat zaterdag 27 augustus van 
start om 17:00 Zorg dat je het niet mist!

redactie:           Carla van Eijk en   Harm
en Spoelstra

e-m
ailadres:     otvaria@

gm
ail.com



Op dit moment ligt het nieuwe bestemmingsplan voor 
de Oostvlietpolder bij de gemeente Leiden ter inzage. De 
inzage is bedoeld om eventuele bezwaren op dit bestem-
mingsplan kenbaar te maken. De termijn van inzage en 
bezwaar maken is zes weken en loopt af op 28 juli. Nu 
is er contact geweest tussen de voorzitter van de bouw-
commissie en een 
verantwoordelijke 
gemeenteambte-
naar. In dat contact 
kwam naar voren 
dat er, bij geen be-
zwaren op het volks-
tuindeel, de wethou-
der gevraagd wordt 
om de bouwstop 
op te heffen voor 
de volkstuinen in de Oostvlietpolder. Dit is absoluut nog 
geen toezegging, maar het geeft wel aan dat er bereid-
heid is om vanuit de gemeente iets te ondernemen. De 
voorzitter van de OTV bouwcommissie heeft nogmaals 
aangegeven dat de bouwstop voor de volkstuinen een bi-
zarre regel is. De inrichting van de volkstuinen verandert 
in het nieuwe plan niet van de oude bestemming en is 
qua regelgeving helemaal geborgd. Laten we hopen dat 
er gauw uitsluitsel komt en onze leden hun vergunning 
krijgen om de gewenste bebouwing te plaatsen.
Na de vakantieperiode gaat de bouwcommissie op een 
vaste zaterdag in de maand spreekuur houden. De com-
missie ziet het aantal aanvragen teruglopen, waardoor 
de noodzaak om tweemaal per maand spreekuur te hou-
den is komen te vervallen. Natuurlijk kan je ook  altijd 
via de mail (otv.bouwen@gmail.com) je vragen blijven 
stellen. 
De bouwcommissie zal op 13 augustus, 17 september, 
22 oktober, 19 november en als laatste dit jaar op 17 
december spreekuur houden in de kantine van 10.00 uur 
tot 12.00 uur. 

Bouwen in de OVP...

Honden aan de lijn...

Samenstellig van het bestuur van 
tuinvereniging OTV. 

Voorzitter plus bouwcommissie, Harmen Spoelstra W 59
Secretaris plus kantine, Bertine Drejer W 23
Penningmeester plus werkbeurten, Carla van Eijk H 17
2de Penningmeester plus technische commissie, Abdul-
lah Akdemir W 85
Algemeen bestuurslid met speciale taak nieuwe tuinen 
Gerda Vliegenthart H 24
Algemeen bestuurslid met speciale taak contacten naar 
de gemeente Huib Riezenbos H 8
Algemeen bestuurslid vakature. 
Samenstelling van de tuin- 
                                                           commissie. 
 Carla van Eijk. 
 Gerda Vliegenthart 
 Tonneke Bartelds

Als je tijdelijk 
een tentachtige 
kas plaatst, kan 
het zijn dat je 
daarvoor geen 
vergunning nodig 
hebt. Neem daar-
voor contact op 
met de bouw-
commissie.

In onze statuten staat vermeld dat je geen tent of cara-
van op je tuin mag neerzetten. In het bouwbesluit/be-
stemmingsplan OVP staat dat elk bouwsel boven 1 meter 
vergunningsplichtig is. 
In dit schemergebied ziet de bouwcommissie dat er 
leden van OTV zijn die op hun tuin een plastic tent neer 

zetten, die dienst doet als kas. Mocht je van plan zijn 
om tijdelijk een dergelijke kas neer te zetten, neem dan 
even contact op met de bouwcommissie. Deze kan je dan 
een zogenaamde tijdelijke ontheffing/gedoogverklaring 
geven voor je kas. Neem de bouwcommissie en jezelf 
serieus door even de moeite te nemen om je plan naar 
de bouwcommissie te mailen, je voorkomt er een hoop 
gedoe mee. OTV.bouwcommissie@gmail.com

Een vriendelijk maar dringend 
verzoek aan alle hondeneigena-
ren. 
Wil je, anders dan in je eigen 
tuin, je hond niet los laten lopen 
op het volkstuincomplex. Ook 
niet in de kantine of in de kan-
tinetuin.  Als bestuur hebben wij 
hierover vragen gekregen van 
leden die,  vanwege de loslo-
pende honden, zich niet meer 
prettig voelen en niet meer naar 
activiteiten komen. Dat kan niet 
de bedoeling zijn. Dus houdt je hond aan de lijn.

De Tuincommissie is belast met het ontwikkelen, verbeteren 
en bewaren van een mooi en divers tuincomplex. art.15 HHR.



Congres LBA... 
Op donderdag 26 mei jl. heeft het 75e Congres (=ALV) 
van de LBA plaatsgevonden. In onze ALV hebben jullie 
Carla, Judith, Katja en ondergetekende gekozen tot 
bondsafgevaardigden. Harmen is lid van het bestuur 
van de LBA. In dit  verslag ga ik in op de voor ons 
belangrijkste punten: Compensatie volkstuinen en 
Bondsgebouw.
 Compensatie.
Ooit hebben de gemeente Leiden en de LBA een over-
eenkomst gesloten (Het Convenant) dat elke m2 volks-
tuin die moet wijken voor bouwplannen van de ge-
meente volledig wordt gecompenseerd. Natuurlijk is dat 
een prachtige geste geweest, maar de gemeente staat 
momenteel 55.000 m2 in het krijt!
Beide partijen hebben voorstellen gedaan om die 
compensatie vorm te geven. Over de vier opties hierin 
hebben jullie kunnen stemmen. De uitkomst hebben de 
bondsafgevaardigden ingebracht.  Binnen de LBA zit-
ten nog vijf andere tuinverenigingen. Die hebben ook 
gestemd. 
De uitslag is: 1. Uitbreiding met 20 tuinen bij Het Zon- 
                            neveld.
                        2. Verdere uitbreiding zoeken bij aan-           
                            grenzende gemeentes.
                        3. Opties van de gemeente.
                        4. Buurttuinen heeft het niet gehaald.
Mogelijk kunnen toch nog buurttuinen ontstaan door 
initiatieven van buurtverenigingen en de Stichting Stads-
tuinen Leiden.

 Bondsgebouw.
Al eerder is in onze ALV besloten dat er geen nieuw 
bondsgebouw nodig is. In het 74e Congres hebben wij 
dat standpunt verdedigd en Cronestein steunde ons 
daarin. 
Het Congres koos echter voor een klein degelijk gebouw 
voor vergaderingen van bestuur en commissies van de 
LBA. Nu presenteerde het bestuur twee opties: een 
nieuwbouw of een tot nieuw gerenoveerd gebouw. De 
meerderheid koos voor de laatste, goedkoopste optie.
Wonderbaarlijk vroeg, pakweg na 2,5 uur vergaderen 
eindigde een tamelijk ontspannen congres.
Jan Kees Smits W25

Vlinders in je tuin...

Dagpauwoog (Inachis io)

Gezien op OTV! De Dagpauwoog is de afgelopen weken 
als de zon scheen volop op OTV gezien. Het is een 
prachtige dagvlinder die zowel op de voorvleugel als op 
de achtervleugel ‘ogen’ heeft, totaal  vier.  
Dagvlinders hebben wel de warmte van de zon nodig om 
te kunnen vliegen. Je ziet ze ’s  morgens vroeg met de 
vleugels uitgespreid opwarmen in de zon. In rust vouwen 
dagvlinders de vleugels samen. De Dagpauwoog lijkt dan 
helemaal zwart. 
  
Deze vlinder komt in heel Europa voor. Ze overwintert  
als vlinder en drinkt in het voorjaar  (maart/mei) nectar 
van bloeiende wilgen. De tweede generatie vliegt ‘s 
zomers (juni/september) en is dan vaak te vinden op de 
bloemen van de vlinderstruik (Buddleia davidii).  
Je kunt zien dat ze op OTV voorkeur hebben voor de 
dieppaarse soort die voorkomt op het paadje naar de 
oude kantine. De vlinders zijn overal te vinden waar 
voldoende nectar is, daar kunnen wij van OTV dus voor 
zorgen!
De vlinder zet haar eitjes af op de grote brandnetel 
(Urtica dioica) evenals veel andere bekende vlinders 
zoals de Atalanta, Kleine vos, Landkaartje…  
 
De brandnetel is de waardplant voor al  deze rupsen. 
De rupsen van de Dagpauwoog zijn zwart met een soort 
doorntjes en in de lengterichting witte stipjes. De rupsen 
vind je in grote groepen bij elkaar op de brandnetel. Bij 
de brandnetels kun je ook de poppen vinden en na de 
verpopping komt er een mooie vlinder tevoorschijn. Leuk 
om eens te kijken of je de hele cyclus kunt volgen. Je 
hebt toch wel een plekje met brandnetels in je tuin?

Marijke Burgel

OTV Leiden Natuurlijk 
       tuinieren wij...

www.tuinverenigingotv.nl


