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Deze nieuwsbrief is tevens de uitnodiging en agenda van de ledenvergadering op woensdag 5 
februari 2020.  
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1 Uitnodiging en agenda algemene ledenvergadering  
In 2020 is de jaarlijkse algemene ledenvergadering op woensdag 5 februari in het                      

Parochiehuis, Dinkelzaal, Langestraat 79 te Delden. De vergadering begint om 20.00 uur. Inloop 

met een kop koffie vanaf 19.30 uur. 

AGENDA 

1  Opening en mededelingen 

2  Jaarverslag 2019 

3 Samenstelling bestuur in 2020 

4 Financieel overzicht 2019 en begroting 2020 

5 Collectieve mestaankoop 

6  Rondvraag 

Pauze met consumpties voor eigen rekening 

7  Educatief element: lezing over wilde planten  

Mocht u niet naar de vergadering kunnen komen en heeft u wel een vraag aan het bestuur? Dan kunt 
u de vraag per e-mail sturen aan volkstuinders.delden@gmail.com of via het contactformulier op de 
website. 
 

2   Lezing ledenvergadering (educatief element) 
De lezing van 2020 gaat over wilde planten en wordt gegeven door Wytze Boersma, voorzitter van de 

Vereniging voor Veldbiologie (KNNV), afdeling Hengelo-Oldenzaal. Voor moestuinders zijn wilde 

planten in de eerste plaats de onkruiden. Het is nuttig om te weten welke planten je steeds weer 

afschoffelt of uit de grond trekt en wat hier de eigenschappen en kenmerken van zijn. Als je altijd al 

meer over een bepaald soort onkruid hebt willen weten, kan dat in de lezing aan de orde komen. 

Stuur eventuele foto's van bepaalde planten naar volkstuinders.delden@gmail.com ovv van ‘onkruid’. 

Wij proberen dan de vraag te beantwoorden.  

3   Samenstelling en vacatures bestuur in 2020 
2019  voorstel bestuur 2020 

naam functie aftredend  naam functie aftredend 

W. Bergman voorzitter 2020  E. Workel voorzitter 2022 

H. Driessen secretaris 2022  H. Driessen secretaris, 

toewijzing 

tuinen 

2022 

T.Vossebeld penningmeester 2022  T.Vossebeld penningmeester 2022 

E. Workel toewijzing 

tuinen 

2022  W. Bergman website, 

nieuwsbrieven,  

n.t.b.  

2023 

J. Bos handhaving 2020  vacature n.t.b. 2023 

vacature    vacature n.t.b 2023 

mailto:volkstuinders.delden@gmail.com


 

 

Walter Bergman heeft aangegeven per 2020 terug te treden als voorzitter, maar wil wel aanblijven 

als bestuurslid. Jan Bos heeft eerder al aangegeven zich niet meer herkiesbaar te stellen. 

Engelbert Workel stelt zich beschikbaar voor de functie van voorzitter vanaf 2020. Het bestuur stelt 

voor om Engelbert Workel als voorzitter te benoemen. Eventuele tegenkandidaten kunnen zich voor 

aanvang van de vergadering aanmelden bij de secretaris: volkstuinders.delden@gmail.com, telefoon 

06-80155068. Als er meerdere kandidaten zijn voor het voorzitterschap dan zal de verkiezing 

schriftelijk plaatsvinden. De toewijzing van tuinen wordt overgenomen door de secretaris Heleen 

Driessen. 

 

Het bestuur van de vereniging dient te bestaan uit vijf tot zeven leden. Daarom hoopt het bestuur 

dat een of meer leden zich beschikbaar stellen voor een bestuurstaak. Gelet op de continuiteit van 

de vereniging is daarom benoeming van nieuwe bestuursleden op korte termijn noodzakelijk.   

Opgave als kandidaat bestuurslid is mogelijk tot het begin van de vergadering bij de secretaris: 

volkstuinders.delden@gmail.com, telefoon 06-80155068. Het zittende bestuur stelt in overleg met 

de nieuwe bestuursleden vast wat de taakverdeling in 2020 is.  

4  Jaarverslag 2019 
Bestuur 

Het bestuur heeft in 2019 drie keer vergaderd, te weten een bestuursvergadering op 19 januari en 13 

november en de algemene ledenvergadering op 6 februari.  

 

Interne en externe communicatie 

De notulen van de ledenvergadering zijn in nieuwsbrief nummer 8 van februari 2019 gepubliceerd. In 

juli 2019 is een tweede nieuwsbrief verschenen. Nieuwsupdates worden ook geplaatst op de website 

www.volkstuindelden.nl. Via de website zijn nieuwsbrieven ook te downloaden. In 2019 heeft 

maandelijks (behalve juni) een artikel in het Hofweekblad gestaan. 

 

Verhuursituatie per 1 januari 2020 

Complex                        aantal leden              aantal m² in gebruik          leegstand per 1-1-2020 

Veldbloemen                       14                                2150 m²                              geen 

Sportlaan I                            14                                2760 m²                              geen 

Sportlaan II                           29                                4753 m²                              3 tuinen (458 m²) 

Rondweg                               36                                8259 m²                              geen 

Cramersweide                      27                                4846 m²                              geen 

Totaal                                     123                             22758 m²  458 m²  
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Contactpersonen 

Behalve het bestuur zijn er per volkstuincomplex contactpersonen die eventuele problemen in hun 

volkstuincomplex signaleren. Denk daarbij aan o.a. de bereikbaarheid, het functioneren van de 

waterpompen, de noodzaak van noaberhulp, wildgroei van onkruid en wat verder van belang is voor 

onze vereniging en/of de volkstuinders in het betreffende complex. De contactpersonen overleggen 

eens per jaar met het bestuur of vaker indien nodig. 

 

complex naam e-mail 

Noorderhagen Wim Klaver klaverwim@gmail.com 

Cramersweide Henk Rijsman h.rijsman@kpnmail.nl 

Sportlaan 1 vacature  

Sportlaan 2 Alberto Landewe albertlandewe@kpnmail.nl 

Veldbloemen Piet Straathof pvstraathof@gmail.com 

Rondweg Watertorenzijde Benny Meier en Helen 
Lemmers 

vbmeier@gmail.com 

Watertorenstraat onderlinge afspraken  

Rentmeesterslaantje onderlinge afspraken  

 
Pompen 
Dit was in 2019 een belangrijke activiteit van het bestuur. Zie hierover de tekst onder pompen.   

5 Pompen 
Oale grond in de volkstuincomplexen 

Afgelopen najaar hebben Tonnie Vossebeld en Walter Bergman met een aantal tuinders aan zowel 

de Rondweg noordzijde als zuidzijde een aantal bronnen geslagen om grondwater op te pompen. Tot 

een kleine tien meter beneden maaiveld waren mooi de verschillende bodemlagen te herkennen. 

Het is wel duidelijk dat we aan de Rondweg op oale groond tuinieren.  

Tot meer dan een halve meter dikte hebben we een humeuze laag aangetroffen. Dergelijke gronden 

bevinden zich over het algemeen rondom oude nederzettingen en hoeves en worden gekenmerkt 

door een humeuze bovengrond, het es- of plaggendek. Het esdek is ontstaan door eeuwenlange 

bemesting met potstalmest. Onder het esdek komt keileem voor dat duidt op de aanwezigheid van 

een grondmorene. Deze laag is ongeveer 140.000 jaar geleden in de één na laatste ijstijd, het Saalien, 

afgezet. Tijdens het Saalien was Nederland gedeeltelijk met een dik pakket landijs bedekt. In deze 

periode vond als gevolg van het zich verplaatsende landijs in verschillende stadia opstuwing van de in 

de ondergrond aanwezige afzettingen plaats. Onder deze omstandigheden werden vooral in Midden-

Nederland stuwwallen gevormd. Daarbij valt op dat er in Twente geen sprake is van 

stuwwalcomplexen zoals de Utrechtse Heuvelrug of de Veluwe, maar van geïsoleerd liggende 

stuwwallen.  

In de grondmorene zijn door het landijs meegevoerde stenen en grind aanwezig. De compacte 

keileem is ontstaan doordat het ijs de voormalige kleiige en zandige bodems meenam. Keileem 

bestaat vaak uit een mengsel van klei, zand en grind, dat zeer sterk is samengedrukt door het 

gewicht van het landijs. Nabij de rondweg is de keileemlaag ongeveer 6 m dik. De keileem is van 

grote betekenis voor de waterhuishouding van dit gebied. De grondwaterstanden zijn relatief hoog, 

omdat het water stagneert op de ondoorlatende leem. Echter, doordat deze grond slecht 

watervoerend is konden we op deze diepte nauwelijks water oppompen. Vandaar dat we dieper 



hebben geboord tot een zandlaag met schelpengruis. Dit lemige, fijne zeezand is in het Laat-Mioceen 

afgezet (ongeveer 11-12 miljoen jaar geleden). In deze periode had je enerzijds de Rijn/Maas delta 

vanuit het zuiden en mariene afzettingen vanuit het noorden.  

Ook hebben we groen/zwart gekleurd zand opgeboord. Mogelijk is dit slib, wat erop duidt dat we 

heel lang geleden aan de kust gezeten hebben. Het pakket groen/zwart zand heeft bij de Rondweg 

een dikte van een paar meter.  

We hebben de boring gestaakt in zware, bruine klei op ongeveer 9 m beneden maaiveld. Deze zware 

bruine klei is zeer waarschijnlijk tussen 12 en 18 miljoen jaar geleden (Vroeg en midden Mioceen) 

afgezet. In deze periode ontwikkelde zich bijvoorbeeld ook de bruinkool in het Ruhrgebied.  

De bodem op Cramersweide zal niet wezenlijk anders zijn. Wellicht dat geen keileem maar beter 

watervoerende bodemlagen voorkomen. Want tussen de stuwwallen werd gedurende het Saalien 

door smeltwater (fluvioglaciaal) sediment afgezet. Smeltwater afkomstig van het landijs stroomde 

over de stuwwallen heen en vormde spoelzandwaaiers, ook wel sandrs genoemd. Het sediment in 

dergelijke sandrs bestaat uit grof zand met lokaal veel grind. Het complex Velbloemen ligt op de 

voormalige Hooijerink esch en Cramersweide op de Bokkerenk. Dus ook oale groond. De bovengrond 

(het esdek) is hier ongeveer 60 cm dik. Daaronder komt matig grof zand met iets fijn grind voor. Een 

aanzienlijk betere grondslag voor de waterhuishouding dan aan de Rondweg.  

De Sportlaan ligt op lager gelegen gronden van Den Delderner Mors, waar in de jaren twintig van de 

vorige eeuw grond is opgebracht dat vrijkwam bij het graven van het Twentekanaal. 

Pompen aan de Rondweg 

De Vereniging van Volkstuinders heeft van de provincie Overijssel een ontheffing gekregen om water 

uit de watergang langs de Rondweg Noord te onttrekken om de belendende tuinen te kunnen gieten. 

Medio september is het gelukt centraal op het volkstuincomplex een handzwengelpomp te plaatsen, 

waarna aftakkingen zijn aangelegd naar meerdere centrale punten.  

Het water wordt onttrokken uit de watergang door middel van een dompelaar die met buizen aan de 

pomp is aangesloten. De capaciteit van de pomp bedraagt meer dan 1 liter water per slag, wat 

inhoudt dat met acht keer zwengelen een gieter gevuld is. In tijden dat geen langdurende droogte 

wordt verwacht en in de winter zal de dompelaar uit het water worden gehaald.  

Om de ligging van de dompelaar te markeren is een paal geplaatst. Het water in de sloot is 

kraakhelder en zit vol plantaardig en dierlijk leven en is vrijwel zeker beter om mee te beregenen dan 

grondwater.  

Toch is ook een pomp geplaatst in de watervoerende zone in de bodem (zie Oale grond in de 

volkstuincomplexen). Er is een pomp geplaatst met een aanzuigbuis tot op circa 6,50 meter onder 

maaiveld. Veel dieper heeft geen zin, want daaronder kun je met fatsoen niet meer oppompen. De 

eerste opbrengst is telkens circa 20 liter water. Vervolgens iedere 5 minuten weer 20 liter. In de 

praktijk blijkt dat dit na verloop van tijd beter wordt,  maar de opbrengst zal te weinig zijn om een 

groot aantal tuinen op deze bron aan te sluiten.  Ook de pomp die aan de zuidzijde van de Rondweg  

is geplaatst, werkt (nog) niet optimaal. Soms kunnen liters achtereen worden opgepompt, waarna de 

toevoer stokt en slecht mondjesmaat gieters gevuld kunnen worden.  



6  Financiën 
De financiële stand van zaken wordt in de algemene ledenvergadering verder toegelicht. Na controle 

van de kascommissie ontvangt u de gegevens van de penningmester per e-mail. Tijdens de 

ledenvergadering komt het volgende aan de orde.  

1. Toelichting op de exploitatie 2019 en begroting 2020 door de penningmeester 

2. Gelegenheid voor eventuele vragen van de leden 

3. Mondeling verslag kascommissie 2019  

4. Verkiezing nieuw lid kascommissie 2020 

 

(advertentie) 

 
 



7  Collectieve mestaankoop 
In 2019 hebben we als bestuur de mogelijkheid geboden om via de vereniging compost te bestellen. 

De compost werd in 2019 betrokken van Twence in Hengelo. Door een brand in de 

composteringsinstallatie in 2019 levert Twence in 2020 geen compost.  

Wel kan in 2020 via de vereniging koeienmest besteld worden. De  mest is afkomstig van en 

biologisch bedrijf uit Delden.  Opgeven via volkstuinders.delden@gmail.com of via de website. 
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