
    
 

Nieuwsbrief Volkstuin vereniging Elsgeest. 
 

Afsluiting Leidsche vaart (N444).  

Wat gaan ze nog doen? 

Begin oktober zijn voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd zodat ze vanaf 15 oktober de nieuwe weg kunnen 
aanleggen. Op 24 oktober is de nieuwe N444 klaar en kan het autoverkeer over de nieuwe weg rijden. Voor de 
aanleg van de nieuwe provinciale weg moeten ze de huidige weg 9 dagen afsluiten. In november is het hele project 
afgerond. 

Wanneer is de afsluiting en wat is afgesloten?  

De N444 is afgesloten van maandag 15 oktober 6.00 uur tot en met woensdag 24 oktober.  

De weg is afgesloten tussen de rotonde bij de G.J. Sikkensweg bij de afslag van de A44 en de rotonde bij de 
Nagelbrug/Herenstraat. Dit betekent dat ook de 2e Elsgeesterweg en de Sportlaan in deze periode niet bereikbaar 
zijn voor autoverkeer. Beide rotondes zijn wel open. Het nieuwe fietspad langs de N444 blijft open voor fietsverkeer. 
Ons tuinencomplex is dus via de 2e Elsgeesterweg alleen per fiets te bereiken. Uiteraard blijft de route via de 
Churchill laan gewoon open.  

Afvoeren Groente-, Fruit- en Tuin afval (GFT). 

Er bereiken ons als bestuur de laatste tijd steeds meer vragen of en wanneer het GFT afval dit jaar nog collectief 
afgevoerd gaat worden!  

Inmiddels is er overleg geweest met de Gemeente en er is afgesproken dat de Gemeente het tuinafval weer zal 
afvoeren voor de leden van de Volkstuin vereniging. Op maandag 5 november zal de Gemeente zorg dragen voor het 
afvoeren van het aangeboden tuinafval.  

Dat betekent dat het inleveren van het tuinafval gaat plaatsvinden vanaf vrijdag 2 november tot en met zondag 4 
november. Niet eerder maar ook niet langer!!!  

Het afval kan op de parkeerplaats worden aangeboden, daar waar normaal in het voorjaar de mest wordt 
aangeboden.  

Dat dit jaar het afvoeren van het GFT afval wat later plaatsvindt dan de voorgaande jaren zit hem in het afsluiten van 
de Leidsche Vaart zoals in het artikel hierboven vermeld.  

Net als de voorgaande jaren zijn we blij dat de Gemeente haar medewerking hierin verleent. We hopen met zijn 
allen dat dit zo door kan blijven gaan maar dan moeten we met zijn allen wel de afspraak nakomen dat er alleen echt 
groente-, fruit- en tuinafval wordt aangeboden. Dus geen houten balken, stokken en planken. Geen plastic afval 
zoals plastic zakken etc. Geen glas in het afval. Alleen als we dit nakomen kunnen we er op rekenen dat de 
Gemeente ook volgend jaar weer haar medewerking hierin verleent. Het bestuur zal hier streng op toezien. Ook 
vragen we uw medewerking als u iemand verkeerd materiaal ziet aanleveren, spreek hem of haar daar dan op aan.  



                                                                           

 

 

 

 

 

Winterklaar maken van uw volkstuin. 

Het tuinseizoen 2018 loopt op zijn einde. Een tip van ervaren tuinders heb ik altijd tot me genomen.  

Deze tip is: Zorg ervoor dat je volkstuin gedurende de winter er schoon bij ligt dan heb je in het voorjaar veel plezier 
bij het opstarten van het nieuwe seizoen.  

Daarnaast willen veel tuinders hun tuin graag laten frezen door gebrek aan tijd om hem zelf om te spitten.              
Het frezen heeft een veel beter effect als de tuin schoon is. Het geeft grote problemen als de tuin reeds in het 
vroege voorjaar met onkruid is bezaaid en dan gefreesd wordt. Het onkruid wordt dan door de tuin gemengd door 
de freesmachine wat weer een negatief effect oplevert door het verspreiden van het onkruid wat weer snel zal 
aangroeien.  

Dus zorg dat uw tuin voor de winter schoon is en maak gebruik van de kans om uw tuinafval (GFT) af te laten voeren 
zoals in deze nieuwsbrief is vermeld.  

Garant zaden en Jalvin Pootaardappelen. 

Het nieuwe seizoen is hierboven al even genoemd. Daar maken we graag even gebruik van door aan te kondigen dat 
we opnieuw u de catalogus aan bieden van Garant Zaden. Ook zijn we opnieuw in overleg met Jalvin voor de 
phytoftora resistente pootaardappelen. Jalvin heeft reeds aangegeven dat voor het nieuwe seizoen lastig wordt om 
pootaardappelen te kunnen leveren. Het, voor aardappelen, te droge seizoen heeft problemen opgeleverd voor 
pootaardappelen. Ook zullen we weer opnieuw zorg dragen dat u weer mest kan bestellen zoals champignons mest 
en of gedroogde koemest.  

Meer hierover in de volgende nieuwsbrief.  

 

Wie heeft deze mooie 
vogel nog niet gezien 

op ons 
Volkstuinencomplex.  

Sinds een aantal dagen wordt 
deze Buizerd op diverse tuinen 

aangetroffen soms zelfs met 
een knaagdier zoals een rat of 

muis in de klauwen.  

Hopelijk blijft hij/zij lang als 
gast op ons terrein want ook 

de schadelijke vogels zijn bang 
van deze roofvogel. Hij/zij 

schijnt niet erg bang te zijn van  
mensen. Raadzaam is het om 

de vogel niet te dicht te 
benaderen.  



Contact: 

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze nieuwsbrief of vragen van andere aard richt u zich dan tot 

secretaris@elsgeest.nl  

Heeft u zelf ideeën die geplaatst kunnen worden in een volgende nieuwsbrief richt u ook tot het bovenstaande 
emailadres.   

 


