
 

 

 

 

 

Beste tuinders van de Oostgracht,  
 
Nu het tuinseizoen 2019 naar het einde loopt, is het weer tijd voor een nieuwe uitgave van onze 
nieuwsbrief. Hierin willen we uw aandacht vragen voor enkele activiteiten, die in de komende 
maanden op het programma staan.  
 
Het gaat onder meer om onderhoudswerkzaamheden op de Oostgracht. De regel is dat ieder lid 
daaraan een bijdrage levert. Het trefwoord hiervoor is “tuindienst”. Onder dit kopje vindt u op de 
tweede pagina een schema met de activiteiten in de laatste maanden van dit jaar. 
 

Openstelling open monumentendag 
 
Ook dit jaar deed onze vereniging weer mee aan de Open Monumentendag. Op zaterdag 14 
september konden bezoekers ons complex bekijken en ook groenten kopen. Van een aantal 
leden kregen we hiervoor producten aangeboden. We bedanken ieder die hieraan heeft 
meegewerkt.  
 
De open dag trok ongeveer 50 bezoekers. De opbrengst van de verkoop, die bestemd is voor 
de kas van de vereniging, was bijna € 100.  
 

Winterklaar maken van de tuin, tuinenschouw 
 
De winter komt er weer aan, tijd dus om de tuin winterklaar te maken. Denk daarbij aan het 
opruimen van los liggende spullen en afval maar ook aan het goed opbergen van waardevolle 
zaken. Ieder wordt  verzocht om benzine en andere brandstoffen uit de schuur te verwijderen, 
dit alles om vernielingen en brandstichting te voorkomen.  
Houd er ook rekening mee dat de brandstof E10 die nu verkrijgbaar is voor 10% uit een ethanol 
bestaat die bij motorpompen, bosmaaiers, grasmaaiers en ander motorisch tuingereedschap 
voor aantasting van slangen en rubbers zorgt. Het advies is dan ook om alle brandstoffen uit de 
tankjes van het motorisch gereedschap te halen. 
 
Bij de tuinenschouw, die plaatsvindt op 16 november wordt ook aandacht besteed aan het 
volgende:   
 

• de afstand van compastbakken tot aan het water in de gracht, deze moet minimaal 1,5 
meter zijn; 

• de talud langs de waterkant mag niet zijn opgehoogd met takken of ander groenafval, 
ook moet er geen materiaal geplaatst zijn tegen de knotwilgen langs de waterkant, 
waardoor deze scheef gaan staan; 

• plastic afval en verpakkingsmateriaal moet zijn opgeruimd om te voorkomen dat het 
wegwaait of verbrokkelt. Denk aan lege potjes of tie wraps. Veel plastic is niet UV 
bestendig; 
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• het onderhoud van de tuin, schuren en kassen moet voldoende zijn, zodat er sprake is 
van een nette aanblik en er geen risico is dat er zaken, zoals plastic of dakbedekking, 
wegwaaien.  

 
Tijdens de laatste Algemene Ledenvergadering op 29 mei is gesproken over de tuinenschouw 
en zijn enkele afspraken gemaakt over de manier waarop we de resultaten van de 
tuinenschouw terugkoppelen naar de leden.  
 
Om deze terugkoppeling snel en soepel te laten verlopen heeft het bestuur gekozen voor de 
volgende aanpak. 
 

• Twee bestuursleden voeren op 16 november de tuinenschouw uit. Wij vragen u om 
ervoor te zorgen dat uw tuin toegankelijk is. 

• Op 23 november en 30 november krijgen leden gelegenheid om het resultaat van de 
schouw met  het bestuur te bespreken, op de beide dagen ter plekke op de Oostgracht, 
tussen 9  en 11 uur. Op 23 november gaat het om de tuinen 1 – 29, op 30 november de 
tuinen 30 - 57. Als leden het bestuur willen bereiken, kunnen ze op de dag zelf bellen met 
nummer 06 86 86 03 40. Zo kunnen we lang wachten voorkomen. 

• Het kan zijn dat uw tuin is ingedeeld voor 23 november maar dat 30 november u beter 
past. Of omgekeerd. Laat dit dan weten aan Frenk van Leersum via email 
tuindienst@oostgracht.nl. 

• Na 30 november gaan we berichten versturen aan leden, die nog bepaalde zaken in 
orde moeten brengen. We rekenen er op dat dit nog maar een klein aantal tuinen betreft, 
omdat we de meeste zaken al direct op 23 of 30 november willen bespreken.  

 

Onderhoud aan bomen door de gemeente 
 
In de winterperiode zal er door de gemeente onderhoud worden gedaan aan enkele grote 
bomen op het terrein van de Oostgracht. Het gaat daarbij om bomen die overlast geven of die 
dreigen om te vallen. 
 

Tuindienst 
 
Er is nog één klusdag gepland, op zaterdag 14 december, 9 – 13 uur, verzamelen om 9 uur bij 
het Erpelhok. 
 

 
Activiteiten vierde kwartaal 2018 

 
Tuindienst 

 

 
Aard van werkzaamheden 

 
Datum 

 
 

Klusdag Meerdere activiteiten: onderhoud pad, 
bomen knotten, maaien, kleine reparaties, 
afval verwijderen, bonenstaken maken 

14 december 

 

Aanmelden: 

Frenk van Leersum, email tuindienst@oostgracht.nl 

 

Leden die in 2019 nog niet hebben deelgenomen aan werkzaamheden, 
kunnen door deelname aan de bovenstaande activiteiten alsnog voldoen aan 
hun verplichting. 
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Bonenstaken  
 
Op 14 december worden er weer bonenstaken gezaagd door en voor de leden. In tegenstelling 
tot voorgaande jaren kiezen we nu voor een eenvoudige aanpak. De bonenstaken worden op 
14 december neergelegd bij het Erpelhok en iedere tuinder kan ze meenemen voor gebruik op 
de eigen tuin. Op is op! Van te voren bestellen is niet nodig en we rekenen achteraf ook niet 
meer af. 
 

Afvoer van snoeihout  
 
Tijdens de klusdag op 14 december zullen we ook bomen knotten en takken op enkele hopen in 
de griend leggen. Daarna, dus na 14  december, kunnen leden snoeihout uit hun eigen tuin ook 
op deze hopen leggen.  
 
We zullen deze plekken duidelijk markeren om te voorkomen dat er snoeihout in de weg ligt 
voor de medewerkers van Avres die ook deze winter weer wilgen zullen knotten in de griend.  
 
We vragen u de volgende regels in acht te nemen: takken zoveel mogelijk in dezelfde richting 
op de hopen gooien en geen bindtouw gebruiken. Op die manier kan het versnipperen van de 
takken, dat in de winter plaatsvindt, vlot verlopen. 
 

Jaarnota’s 
 
Binnenkort zullen de jaarnota’s voor de tuinhuur en contributie 2020 worden opgemaakt en 
verstuurd. Dit zullen we weer zoveel mogelijk per e-mail doen. We vragen u om voor het einde 
van het jaar te betalen, zoals het huishoudelijk reglement dat voorschrijft.  
 

Opzegging, tuinen te ruil 
 
Enkele leden hebben de huur opgezegd. De redenen zijn verschillend: gebrek aan tijd, leeftijd 
en gezondheid. De volgende tuinen komen vrij en worden te ruil aangeboden: 
 

• tuin 7a van Maarten Overes, 

• tuin 27 van Cees de Boon, 

• tuin 36 van Harrie Broer, 

• tuin 37 van Harrie Broer, 

• tuin 44a van Jacqueline van Berkum, 

• tuin 41 van Francine Walraven. 
 
De indeling van de tuinen 41 en 44a, die aan elkaar grenzen, zal iets aangepast worden. Tuin 
44a wordt iets breder gemaakt en tuin 41 iets smaller, zodat er meer gelijkwaardige tuinen 
ontstaan. 
 
Ook de indeling van tuin 36 en 37 zal opnieuw bepaald worden omdat dit nu als een tuin wordt 
gebruikt.  
 
Mocht u belangstelling hebben voor één van de tuinen 7a, 27, 36, 37, 44a en 41, dan kunt u dit 
melden aan het bestuur. De uiterste datum hiervoor is 1 december.  
 
 
 
  



Vestingplan Gorinchem 

 
Naar aanleiding van de opzegging van Harrie Broer van tuin 36 en 37 is er contact geweest 

vanaf de gemeente voor de herindeling van het ravelijn waar deze tuinen zich op bevinden.  

In verband met de dijkverzwaring die gepland staat voor de dijk tussen Gorinchem en 

Waardenburg worden er indien mogelijk aanpassingen gedaan om het aangezicht van de 

vesting (indien mogelijk) terug te brengen in de historisch correcte situatie.  

Wat kan betekenen dat de tuinen 36 en 37 onderdeel worden van een deelproject voor het 

terug brengen van het ravelijn. Op welk moment de uitwerking en vervolgens uitvoering van dit 

deelproject aan de orde komt, is sterk afhankelijk van beschikbare budgetten en subsidies. 

Vooralsnog is dit stuk van het ravelijn niet mee genomen in een budget of uitgewerkt plan. Op 

zijn vroegst is er vanaf 2021 meer duidelijkheid voor dit deelproject. Vanuit de gemeente is onze 

inbreng zeer gewenst en de projectleider van het vestingsplan houdt ons op de hoogte van de 

ontwikkelingen rondom dit deelproject. 

Er is bij het bestuur een boekwerk beschikbaar met daarin het vestingsplan uitgeschreven. 

Indien gewenst kan hij digitaal toegestuurd worden.  

 
 

Te koop 
 
In het Erpelhok staat een kachel die niet gebruikt wordt. Het is een Zibro Kaminkachel op 
petroleum, vraagprijs € 50. Hebt u belangstelling, dan kunt u via e-mail contact opnemen met 
Karel van Waveren, penningmeester@oostgracht.nl 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Het Bestuur van Volkstuindersvereniging Oostgracht 
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