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Jaargang 4, januari 2018 

De mooiste tuin en volkstuincomplex van Leiden 

Op de najaarsvergadering 2017 (congres) van de LBA 
zijn de prijswinnaars weer bekend gemaakt van de 
mooiste volkstuin van Leiden. Dit jaar kreeg de tuin 
van Aukje Burgel het predicaat mooiste volkstuin van 
Leiden. Aukje heeft haar tuin bij tuinvereniging OTV 
aan het Hazenpad. Aukje proficiat. 
Bij de complexen keuring ging de eerste prijs dit jaar, 
nadat ze vorig jaar nog een gedeelde prijs hadden, 
naar volkstuinvereniging Ons Buiten. Vooral de 
uitbundige werkzaamheden voor het Natuurlijk 
Tuinieren heeft dit jaar de doorslag geven. Leden van 
Ons Buiten van harte gefeliciteerd met deze eerste 
prijs. 

 

 

Opening Vogelhoff. 
 
Op 6 december overhandigde wethouder Paul Dirkse 
aan Michiel Houtzagers, de directeur van het zuid 
Hollands Landschap, de sleutels van de bijenstal. 
Hiermee werd formeel de werkzaamheden aan de 
tweede fase groen in de Oostvlietpolder afgerond. 
 

In 2014 is er geld door de gemeente vrijgemaakt voor 
de realisatie van deze tweede fase. ( de eerste fase 
was het aanleggen van 83 volkstuinen in het kader van 
het convenant compensatie volkstuinen) Samen met 
belanghebbende in de polder en het Zuid Hollands 
Landschap is op basis van het  toetsingskader 
Oostvlietpolder dit plan opgesteld. 
 

 
wethouder P.Dirkse geeft uitleg over het project Vogelhoff 

De wethouder hield zijn toehoorders voor dat de 
gemeente Leiden er een mooi recreatie gebied bij 
heeft gekregen in de Oostvlietpolder.  Een plas- dras 
gebied met struin - en fietspaden, op de oude 
volkstuinen een groen ontdekkingsgebied en nog een 
bijenstal. De wethouder gaf aan dat na deze tweede 
fase er ook nog een derde fase groen moet komen. 
Daarmee komt er een verbinding  tussen polderpark 
Cronesteijn en de Oostvlietpolder. De bijenstal aan de 
voorzijde in het gebied langs de Vlietweg is tot stand 
gekomen in een samenwerkingsproject tussen de 
Bijkerij, architecten bureau Gaaga, leerkrachten en 
leerlingen van de ROC en het Zuid Hollands landschap.  
De stal is gebouwd met hout van bomen uit de 
omgeving. Deze  bijenstal staat vooraan de Vlietweg 
en gaat  als winterstalling dienen voor een aantal 
bijenvolken van de Bijkerij. De stal zal ook een 
educatieve functie krijgen. 
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De wethouder heeft de sleutel overhandigd aan de 
directeur van het ZHL die deze doorgeeft aan een 
vrijwilliger van de ZHL  

Een kritische noot bij al dit moois is het aanleggen 
van de verbindingsweg van A4 richting de 
Rijnlandroute.  Deze verbindingsweg komt een stuk 
de polder in parallel aan de huidige  A4.  Doordat de 
bouwer uiteindelijk geen geluidsschermen hoeft te 
plaatsen zal de gebruiker van het recreatiepark bloot 
worden gestelde aan veel geluidshinder en fijn stof. 
Doordat er zeer veel water in dit recreatie gebied is 
gerealiseerd zijn er ook veel grote watervogels. 
Aan de overzijde van de A4 ligt het Papemeer en de 
Meermanswetering. Twee grote wateringen. Laten 
we hopen dat er niet te veel vogels zullen worden 
aangereden, als zij van het ene naar het andere 
gebied willen. 
 

 
 
Zilte aardappelen en zilte groenten 

Marc. Foods ontwikkelt en teelt zilte aardappels en 
zilte groenten op Texel. De zilte producten van Marc. 
Foods zijn 100% biologisch: ze worden bemest met 
zeewier. Dit zeewier is rijk aan mineralen en bevat 
veel vitaminen, die weer opgenomen worden door de 
zilte aardappels, en zilte groenten. Producten als 
ijskruid, zeekoolstengels, zeekraal, zeevenkel, 

      
 

        
        

 

strandbiet of lamsoortjes zijn het resultaat. 
Duurzaamheid 
Duurzame ontwikkeling sluit aan op de behoeften van 
het heden zonder het vermogen van de toekomstige 
generaties in gevaar te brengen. Marc gaat daarin een 
stapje verder: hij zorgt niet alleen dat het vermogen van 
de toekomstige generaties om in hun eigen behoefte te 
voorzien niet in gevaar komt, hij zorgt bovendien voor 
meer kansen voor de toekomstige generaties. 
Oplossing hongersnood 
Onze zilte aardappel kan mensen redden van de 
hongersnood. Bovendien levert Marc pootgoed en 
kennis aan het internationale programma Securing 
Water for Food. Via deze organisatie wordt geprobeerd 
om in verzilte gebieden waar hongersnood dreigt 
succesvolle zilte teelten van de grond te krijgen. 
Zilte landbouw in Bangladesh 
30% van de landbouwgrond in Bangladesh bevindt zich 
in de kustgebieden. Circa 53% van dit gebied heeft te 
maken met een door zout aangetaste bodem. Door de 
verzilting is het steeds moeilijker voor de boeren om 
gewassen te verbouwen.  
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De productie van de gewassen loopt steeds verder 
terug. Een studie, uitgevoerd door de Wereld Bank 
in 2015, laat een gemiddelde toename van 26% in 
verzilting in 2050 zien, met uitschieters van meer 
dan 55% in de meest getroffen gebieden. 
Zilt Belevings Tour 
Ben je benieuwd wat er gebeurt op het Zilt 
Proefbedrijf en wil je weten hoe onze bijzondere 
zilte groenten smaken? Dit willen we je graag 
vertellen en laten zien. Daarom organiseren we een 
'Zilt Belevings Tour'. 
In de maanden juni t/m augustus organiseren wij 
iedere donderdag een Zilt Belevings Tour waarbij we 
vertellen wat zilte teelt inhoud, waarom het 
belangrijk is en voor wat voor bijzondere 
vraagstukken wij komen te staan 

Daarna kunt u in onze proeftuin de bijzondere 
groenten zien en beleven. 

Tour-informatie 
De Tour duurt ca. 1,5 uur en kost € 7,00 per persoon 
(contant betalen). 
Start: 14.00 uur bij de Schapenboet, Hoornderweg 42 
in Den Hoorn 
Aanmelden kan via info@marcfoods.nl of via 06 12 42 
66 39 
Groepen 
Komt u met een groep? Stuur dan een email naar 
info@marcfoods.nl voor de mogelijkheden. Denk 
bijvoorbeeld eens aan een originele Zilte 
belevingslunch. 


