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Bijgaand het jaarverslag 2020 van ons Complex
Bickershof,
Graag hadden wij zoals gebruikelijk een jaarvergadering
willen houden waarbij iedereen die aanwezig zou willen
zijn ook aanwezig zou kunnen zijn, helaas is dat niet
mogelijk.
Maar om u toch de gelegenheid te geven om vragen te
stellen of iets anders mee te delen, kunt na het lezen van
het jaarverslag vragen stellen op opmerkingen doen per
email. Wij als bestuur zullen deze vragen beantwoorden
en de opmerkingen ter harte nemen.
U kunt uw vragen of opmerkingen sturen naar:
secbickershof@gmail.com of in de brievenbus op tuin
219.
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2)

Vanuit het bestuur, Jan Borst

2020 gaat de boeken in als een jaar om nooit te vergeten en tegelijkertijd één om heel snel te vergeten.
Ondanks alle bestuurlijke Bickershof aangelegenheden en naast de dynamiek van het gewone leven gaf de
tuin mij persoonlijk rust, voldoening en plezier. Als je op het park wandelt en je ziet de natuur om je heen
besef je dat je onderdeel bent van de natuur of je wilt of niet.
Mijn dank gaat daarom ook uit naar alle mensen die Bickershof hebben gemaakt tot wat het is.
Een uniek stukje natuur in Heemskerk om te behouden.
Het nieuwe jaar zit nog vol onzekerheden maar óók vol kansen. De volgende ontwikkelingen hielden en
houden ons als bestuur bezig:
-uitvoering algemeen werk ten tijde van corona
-camping perikelen
-achterstallig onderhoud en weinig tot geen reserveringen hiervoor
-4 bruggen in zeer slechte staat
-beschoeiing slootkanten op veel plekken slecht en afwezig
-beveiliging complex; diefstallen, overlast hangjongeren, veiligheid algemeen
-snipperen
-geluidsoverlast gedurende de zomermaanden
-op orde brengen en in ere herstellen diverse ploegen/commissies (Bickershof heeft er 22*)
-bomen en groenbeheer
-compostunit heeft zijn beste tijd gehad daarnaast voldoet de mestunit niet aan onze richtlijnen
-tuinders die zich niet aan de regelgeving willen of kunnen houden
-spreekuren bestuur
-aandachtspunten van de tuincontroles
-duizendknoop overlast
-slechte stukken bestrating en paden
-renovatie, vernieuwing en onderhoud ‘gemotoriseerd’ materieel (denk aan snippermachine, tractor,
aanhanger, kettingzagen etc.)
-kleine tot grote (onderlinge) irritaties bij enkele tuinders
-op orde brengen begroting en overige bestuurlijke zaken
-vrijwilligers gezocht voor diverse ploegen/ commissies, bestuur en een voorzitter

*diverse ploegen/commissies Bickershof:
Algemeenwerk, verenigingsgebouw, winkel, schoonmaakploeg, inkoop, onderhoud, veiligheid,
bouwcommissie, tuincoaching, zaagsnoeiploeg 1, zaagsnoeiploeg 2, maaiers, slootkantenbeheer,
groenvoorziening, klusploeg, schildersploeg, snipperploeg, bestrating, tuinkeuringen, evenementen,
communicatie en bestuur.

Heb je interesse om jouw talenten en kwaliteiten in te zetten in een van bovenstaande commissies?
Help ons… meld je aan bij een van de bestuursleden voor een vrijblijvend wederzijds informatief gesprek
over je voorkeur, wensen, ideeën en beschikbare tijd.
Het verleden is geweest, wij leven NU…de toekomst moet nog komen….
De toekomst creëer je zelf. Samen creëren wij complex Bickershof tot ’n uniek stukje natuur van Heemskerk.
Vind je ook de voldoening, rust en plezier op jouw eigen tuin? Deze is mooi en uniek zoals die is!
Hemels zelfs… als dit ook nog binnen de regels blijft die wij met zijn allen als vereniging hebben
afgesproken.
Pas goed op jezelf en op elkaar in het nieuwe tuinjaar.
Samen zijn wij een mooie dynamische vereniging. Alleen samen kunnen wij de vereniging bloeiende
houden.
Op een groen, liefdevol en passievol tuinjaar 2021,
Hartelijke groet, Jan Borst
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3) Algemeenwerk, Rob Scholder
Enkele weken geleden kwam het besef weer. Ik stond met een van de oudere tuinders voor de Werkschuur
van ons complex. Hij vertelde over de bouw van deze schuur. Hoe hij in de vorige eeuw door het
tuindersgebied van Heemskerk fietste en zag dat daar een gebouwtje werd afgebroken. De vereniging mocht
het hout en de dakpannen gebruiken. Via zijn werkgever kon hij aan gratis beton en cement komen. Alleen
bakstenen moesten aangeschaft worden. Na een zomer samen klussen met een groep tuinders, die eerst nog
moesten leren metselen, stond daar onze huidige Werkschuur. Als je dat verhaal hoort ga je toch anders naar
die schuur kijken. En ook naar onze vereniging. Je gaat beseffen dat je als bestuurslid op de schouders van
anderen staat. En dat anderen, in de toekomst, op jouw schouders gaan staan. De som van de vereniging is
altijd groter dan de delen.
Als ik nu over het tuincomplex loop zie ik dat er nog steeds erg veel kennis en kunde aanwezig is bij de leden.
Er zijn mensen die kunnen klussen, bestraten, schilderen en natuurlijk ook goed kunnen tuinieren.
Vanaf januari 2020 is het huidige bestuur aan de slag gegaan na een “bestuurloze” periode van twee en een
half jaar. In het afgelopen jaar hebben we als bestuur veel bereikt. Maar we willen meer bereiken. Als wij de
klussen gaan uitvoeren die urgent zijn moeten wij nu diensten extern inhuren die de leden ook zelf hadden
kunnen doen. En dat is zonde van het geld.
Het Algemeen Werk was tijdens Covid op vrijwillige basis en met een beperkte duur. Desondanks is ongeveer
60% van de leden steeds gekomen om Algemeen Werk te doen. Als bestuur zijn we erg trots op deze
mensen. Zij sterken het bestuur in de overtuiging dat grote klussen vandaag de dag nog steeds door eigen
leden uitgevoerd kunnen worden.
Daarnaast waren er de mensen die uit eigen beweging al begonnen zijn om de achterstand in onderhoud op
het park weg te werken. Namen hoef ik niet te noemen, iedereen weet wie dat zijn. Deze mensen vormen de
ruggengraat van onze vereniging.
Wij zijn geen recreatiepark. Hoewel recreëren op zich natuurlijk prima is. Wij zijn in de eerste plaats een
tuindersvereniging. Ofwel een vereniging van tuinders. Als tuinders worden we in de gelegenheid gesteld om
voor een redelijk vergoeding op een stukje grond te tuinieren. Daarnaast zijn wij als vereniging zelfredzaam en
zijn alle leden voor het onderhoud van het complex op elkaar aangewezen.
Er is natuurlijk veel mogelijk, maar op dit moment worden te veel taken door te weinig mensen gedaan.
Het eerste jaar was voor dit bestuur een mooie maar wilde rit. We begonnen met een achterstand omdat er
enkele zaken waren die op korte termijn geregeld moesten worden. Terwijl we tegelijker tijd geconfronteerd
werden met de Covid waan van de dag. Door dit virus werden we beperkt in onze bewegingen.
Inmiddels staan veel zaken op de rails en begint alles langzaam op gang te komen. Daardoor is het
makkelijker om een taak voor de vereniging op te pakken. Er kan rustig ingewerkt worden.
Ik zou daar nu veel over kunnen schrijven, maar het is veel makkelijker om daarover te praten.
Kom eens een kopje koffie drinken op een van de bestuur spreekuren in het nieuwe tuinseizoen.
Rob Scholder
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4) Tuincoach, Loes van Dam
Sinds medio 2020 ben ik tuincoach op Bickershof. Nieuwe leden van onze mooie vereniging krijgen een
bezoek van mij op de tuin. Tijdens dat persoonlijke contact vraag ik hoe het gaat op hun nieuwe ‘paradijsje’.
Wat ik vaak hoor is dat ze overspoeld worden door het werk op de tuin. Dat is meestal veel meer dan ze
hadden voorzien en ‘er komt geen einde aan’. Een andere kwestie is dat ze – mede door het vele onderhoud –
nog weinig aandacht hebben kunnen besteden aan de spelregels. Wat mag er wel, wat is absoluut verboden
en aan welke voorwaarden moet jouw tuin voldoen. In het kort geef ik dan aan waar ze vooral op moeten
letten. Ik wijs ze op de overzichtelijke lijst waar de meeste ‘overtredingen’ op staan. Daar staat ook hoe die te
voorkomen en waar meer informatie te vinden is, indien nodig.
Waar het mij als tuincoach voornamelijk om gaat, is de ‘nieuwelingen’ welkom te heten en ze ook dat gevoel te
geven dat ze welkom zijn. Dus in plaats van direct met het terechtwijzende vingertje te gaan zwaaien, eerst
eens luisteren hoe ze hun nieuwe tuintje ervaren. Waar ze tegenaan lopen. Graag wijs ik ze dan op de
mogelijkheden tot hulp en ondersteuning om eventuele achterstand in te lopen. In dat kader kunnen mensen
mij altijd mailen met vragen. Als ik zelf niet direct een antwoord heb, kom ik er later op terug.
Wat ik spijtig vind is dat een nieuwe tuinder al binnen een jaar weer moet vertrekken. Hij heeft de hoeveelheid
werk op de tuin onderschat. Een vervelende bijkomstigheid is dat wegens achterstallig onderhoud vervolgens
de Algemeen-Werkploeg twee dagen nodig heeft gehad om de tuin weer op orde te krijgen voor een nieuwe
verzorger.
Andere klachten die ik vernam gingen over vorige eigenaren die het huisje niet goed hebben achtergelaten.
Ook begraven vertrekkende tuinders nog wel eens rommel in de tuin. Dat komt soms boven aarde zelfs nadat
de AW-ploeg meerdere dagen bezig is geweest op die troep uit te graven. Een regelmatig gehoorde klacht
betreft medetuinders, die het nodig vinden de nieuwkomers (meestal op minder vriendelijke wijze) erop te
wijzen dat ze regels overtreden. Vaak aangezet met de bedreiging dat het bestuur hen daarvoor zal
bestraffen.
Met name dat laatste is in mijn ogen een gemiste kans. Heet de nieuwkomers welkom, heb een beetje begrip
voor hun situatie en help ze een handje om hun weg te vinden in ‘onze’ manier van werken. Iemand
aanspreken op wat ze allemaal niet goed doen, kan altijd nog. Maar begin daar niet mee. Een luisterend oor
bieden lost al veel op.
Het liefst spreek ik de mensen persoonlijk. Maar ja, dan moeten we elkaar uiteraard wel treffen op het moment
dat ik langskom voor een gesprekje. Als het echt niet lukt elkaar te spreken, doe ik een briefje in de
brievenbus. Dan kunnen we alsnog contact maken.
Om op deze manier verbinding te maken met medetuinders is mij op het lijf geschreven. Communicatie en een
open dialoog zijn daarbij mijn gereedschappen. Dat komt de onderlinge verstandhouding ten goede en doet
veel goeds voor de sfeer op ons mooie complex.

Loes van Dam
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5) Aardappelcontrole, Piet Bos
Om de export van bloembollen en vaste planten naar de USA mogelijk te houden heeft het Ministerie van
Landbouw en Visserij in de 2e helft van de vorige eeuw 2 gebieden (Bollenstreek en Noord Kennemerland),
waar veel bloembollenteelt plaatsvindt, uitgeroepen tot “Aardappelteeltverbodsgebied”
Bij de teelt van aardappelen komt soms de aantasting van het aardappelcysteaaltje (Globodera rostochiensis
of Globodera pallida) voor. Deze veroorzaakt Aardappelmoeheid (AM). De larven uit de cyste reageren op de
sappen van de wortels van de aardappelplant.
In reactie op het geprik van de larven en het hierdoor dreigende watertekort gaat de plant veel nieuwe
haarwortels maken. De aardappelplant heeft al zijn energie nodig om te overleven. In de praktijk veroorzaakt
een aantasting van het aardappelcysteaaltje een hoge opbrengstderving en is zichtbaar in het aardappelveld
aan de zogenaamde valplekken.
Deze kleine bolletjes gevuld met larven kunnen met aanhangende grond vanaf een besmet perceel
gemakkelijk meeliften naar een ander perceel.
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De cysten kunnen vele jaren in de grond overleven in afwachting van een volgende teelt van waardplanten
(aardappel, tomaat, aubergine en andere Solanum spp.) Bij een besmetting is het heel lastig om hiervan af te
komen! Wel neemt de populatie af na een jaar zonder teelt van waardplanten.
Bickershof ligt in het aardappelverbodsgebied: het deel van Heemskerk, voor zover gelegen ten noordwesten
van de lijn Jan van Kuikweg, Jan Ligthartstraat, Jonkheer Geverslaan, Mozartstraat en ten noordoosten van
Prof. Ten Doesschatestraat, Broersven tot aan de Dije.
Omdat Bickershof bomensingels aan de buitenkant heeft, en dus stuifvrij is, heeft TIG destijds een ontheffing
voor de aardappelteelt gekregen van mijn vorige werkgever, de Plantenziektenkundige Dienst.
De belangrijkste voorwaarden van de ontheffing zijn een rotatie van de aardappelteelt per 3 jaar (1 op 3 teelt)
en gebruik van gecertificeerd pootgoed. De tuinen zijn in 3 teeltvlakken ingedeeld door middel van
markeringspaaltjes, te vinden in de tussenhagen.
Ondanks dat de overheid de hobbyteelt van aardappelen tegenwoordig in het verbodsgebied toestaat, vindt
het bestuur het erg belangrijk dat Bickershof vrij blijft van Aardappelmoeheid. Er wordt jaarlijks in mei
gecontroleerd of de aardappelen (en buitentomaten) in het juiste teeltvlak geplant zijn en of er NAKgecertificeerd pootgoed gebruikt is.
De rotatie gaat, vanaf het pad gezien, van het achterste teeltvlak naar het voorste teeltvlak. In 2020 was de
aardappelteelt op het achterste teeltvlak. In 2021 nu dus het middelste teeltvlak.
Al het pootgoed dat u via onze winkel “Het Praathuis” aankoopt is voorzien van NAK-certificaat. Als u
pootgoed ergens anders koopt let er dan op dat het ook een NAK-certificaat heeft.
Dit NAK-certificaat moet u dan, voorzien van uw tuinnummer, vóór mei 2021 inleveren in de brievenbus van
tuin 101A of bij Piet Bos, Rossinistraat 69, 1962PB Heemskerk.

6) Overzicht van oude en nieuwe leden van Bickershof in 2020

Door het plotselinge overlijden van G. Limmen op 2-1-2020 wordt tuin 216 voortgezet door zijn partner,
M. Hoogewerf.
In 2020 zijn 5 leden gestopt (Bic.38, 39, 104a, 114 en 118)
De nieuwe tuinders zijn:
E. Roos 38, P.J. Geelkerken 39, J. Kehl 104a en G. Rozing 114.
A. van Dam, tuin 118 is gestart per 1-1-2021
Tuin 131 werd na het overlijden van Jan Verhoog voortgezet door zijn zoon Willem Verhoog. Bijgestaan door
H. van Heulen als medetuinder.
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7) Beplanting, Alex Paap
Er is mij gevraagd om een stukje te schrijven over wat ik voor de vereniging doe Ik zal me eerst even voor
stellen mijn naam is Alex Paap en ik zit sinds ongeveer 1996 op Bickershof. Eerst met een eigen tuin en sinds
2012 ook met een bijenstal die wat verstopt is achter af. Vanaf 2018 heb ik alleen nog de bijenstal en ben ik
medetuinder op de tuin van mijn zoon.
Toen we begonnen op Bickershof heb ik algemeenwerk gedaan en ben na een paar jaar gevraagd om te
helpen bij de snoeiploeg. Daar ben ik nog door André / René ingewerkt voor de snippermachine. Bij de
snoeiploeg zat toen der tijd ook de beplanting en vervanging van de hagen. Ik ben eigenlijk meer de
beplanting en de hagen gaan doen in samenspraak met Johan (coördinator snoei/snipperploeg) en wat hagen
snoeien op het veld naast de bijenstal waar we met een paar leden de beplanting en het onderhoud doen.
Het afgelopen jaar was een apart jaar. We hebben wel wat klein plantgoed ingekocht en dat staat nog te
groeien. Met hulp van de andere Alex, die op de parkeerplaats de bakken bijhoud en helpt met de beplanting
en wat verder nodig is.
Dit jaar hebben we 2 zilverlindes geplant en er staan nog wat bomen klaar die we gaan planten, o.a. zuilbeuk,
katsura, eik, zilverberk.
We bestellen de bomen op geschiktheid: tegen zeewind kunnen, sierwaarde en aanwinst voor het park.
Persoonlijke voorkeur is er niet bij, daar kunnen we helaas geen rekening mee houden.
Bij tuin 72 is de haag vervangen.
Als u denkt dat de haag vervangen moet worden, stuurt u dan even een berichtje naar het complexbestuur.
Dan ga ik kijken of en wanneer het nodig is en neem dan met u contact op.
Normaal gesproken vervangen we de hagen alleen in het najaar. Dan moet in de zomer door de tuinder zelf
de oude haag al verwijderd zijn, zodat als er nieuwe haag planten besteld worden deze gelijk ook weer door
de tuinder zelf in de grond gezet kunnen worden. De haagplanten en de aanplant grond worden door de
vereniging ter beschikking gesteld. De haagplanten worden alleen besteld als de oude haag verwijderd is.
De soorten haagplanten zijn beuk / haagbeuk / liguster.
Ik hoop u zo toch even een sneak preview te hebben gegeven van wat we doen voor de vereniging.
Vriendelijke groet,
Alex Paap

8) Tuincontrole 2020 Tuincontroles 2020
Dit jaar werden er veel constateringen gedaan dat tuinen niet helemaal aan de regels voldeden. Elke 3e of 4e
tuin kreeg wel een opmerking. En dat is veel, teveel.
Het meest vielen de heggen op: die werden niet gesnoeid, er groeide van alles in wat er niet thuishoorde en er
was geen vrij looppad naast. Ook over het grindpad werd vaak een opmerking gemaakt. Tenslotte waren er
elke keer wel een paar opmerkingen over teveel onkruid als heermoes en kweek in de borders.
Dit zijn allemaal zaken die de vereniging als zodanig aangaan. En in het belang daarvan doen ook de
controleurs hun werk. Niet omdat ze zelf vinden dat iets niet kan of beter moet, maar omdat het algemeen
belang van de vereniging dit vraagt. Het is hun aandeel, op verzoek van het bestuur, in het reilen en zeilen van
het complex. Laten we dat werk ook waarderen.
Tenslotte nog een beroep aan de mensen die, in plaats van het algemeen werk, de controle willen doen. Meldt
u aan, a.u.b.
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