
Hobby van Louis de Vocht is nu professionele Tienhof
 
 
Een vriendendienst en toeval. Ze spelen een stevige rol in het leven van Louis de Vocht. Hij bestiert nu de
Tienhof aan de Laan van Niftarlake. Het huis stond te koop, toen hij een vriend – Loek Portier - in Tienhoven
hielp bij het inrichten en opknappen van zijn woning in Tienhoven. Die vriend wees hem er op, dat de boer-
derij op nummer 97 te koop stond.
Een andere vriendendienst kwam via zijn vrouw Annemieke tot stand. Die kende een kunstenares die graag
wat beelden wilde tonen. Louis wilde zijn huis en erf wel een weekeindje voor haar werk open stellen. Het
werd een daverend succes met heel veel bezoek. 
 
Voor hij zijn beeldentuin opzette in Tienhoven werkte Louis de Vocht (62) bij de NS. Hij was bedrijfspsycholoog,
werkte in het verkoop management en was directeur van de Biljettencentrale. Hij komt oorspronkelijk uit het
Brabantse Oirschot, maar verhuisde naar Maarssen. Daar woonde hij op de Langegracht. Toen hij zijn vriend
Loek Portier in Tienhoven hielp bij het inrichten van diens nieuwe woning kwam de boerderij op nummer 97
in zicht. Een mooie oude boerderij op een fraaie plek, maar er zou wel het een en ander moeten gebeuren.
Vanwege de kosten heeft hij lang getwijfeld over de aankoop. Het pand had lange tijd leeg gestaan en was
nogal verwaarloosd. En Louis wilde persé de oorspronkelijke boerderij-bouw handhaven.
“Met hulp van vrienden en zelfwerkzaamheid hebben we het gered. Daarbij kreeg ik veel steun van timmerman
Jacob van Ewijk uit de Westbroekse Binnenweg. Voor mij was het belangrijk dat de sfeer en authenticiteit van
de boerderij behouden bleven”, zegt Louis.
 
Van een beeldentuin en een galerie-achtige bezigheid was toen nog geen sprake. Het opknappen van het
huis en de komst van zijn eerste dochter, Annechien, vroegen meer aandacht. In 1981 kon hij zijn nieuwe
onderkomen betrekken. Veel tijd besteedde hij later ook aan de eerste dorpsraad van Tienhoven, het dreigend
vertrek van de bibliotheekbus en de school van nu meester Willem Klap en toen meester Eric Lafleur, die
werd bezocht door zijn dochters Annechien en Sophie.
 De mogelijkheden van huis en tuin boden uiteindelijk mogelijkheden, die
Louis zelf niet had voorzien. Het succes van de gelegenheids expositie
van de vriendin van zijn vrouw bracht hem op een idee. “Toen ben ik me
eens gaan oriënteren bij kunstenaars en galeriehouders welke mogelijk-
heden er voor mij waren en dat resulteerde in wat nu de Beeldentuin de
Tienhof is.” De tuin onderhoudt hij zoveel mogelijk zelf. Hij leerde veel
van zijn vader, die tuinder was. De beeldentuin is nu een echt bedrijf
geworden.
  
Zijn belangrijkste hobby is koorzang. Hij is lid van het Nederlands Con-
certkoor, dat om de drie maanden een concert geeft met werken van
onder anderen Beethoven, Tsjaikovski, Benjamin Britten, Verdi. Daar-
voor reist hij eens per week naar Amsterdam voor de repetities.
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Van uw bestuur
Er zijn de afgelopen 3 maanden
weer veel zakenaan de orde ge-
weest. Hier zijn enkele belangrijke
onderwerpen:
 
Voor 60 deelnemende kinderen
heeft de werkgroep jeugd samen
met de brandweer een hele leuke
middag georgansieerd. Het was
een groot succes met heel veel
kinderen die enthousiast terugkwa-
men. Met alle hens aan dek om alle
kinderen te begeleiden is alles
goed gegaan. We hopen dat dit een
terugkerende activiteit zal worden.
 
Ook de perikelen rondom het wa-
terpeilbesluit van AGV lijken de
goede kant op te gaan. Begin juni
heeft AGV het waterpeilbesluit in-
getrokken en kunnen we gezamen-
lijk met alle partijen aan de slag om
een bijdrage te leveren aan een
verstandige invulling van de water
en natuurdoelen in onze woonom-
geving.
 
Het ontwerp van de schoolzone
is in concept klaar en wordt één
dezer dagen door de gemeente bij
de omwonenden verspreid. Na de
zomer verwachten we dat de reali-
satie een feit zal zijn. We hopen dat
u kunt instemmen met deze be-
langrijke verbetering van de veilig-
heid voor de schoolgaande jeugd.
Ook hier is goed samengewerkt en
verwachten we dat alles naar uw
wens zal verlopen.
 
Op 1 Juli is door de Gemeente een
informatie avond georganiseerd
met betrekking tot de Startnotitie
van de Gemeente rondom de
Herontwikkeling Ds. Ulferslaan.
Tijdens de avond bleek dat velen
van u zich bezorgd maken over de
mogelijke plannen. Alternatieven
ontbraken helaas op de avond,
zodat het moeilijk was een goede

discussie te kunnen voeren. Toch
ligt hier denken wij een kans voor
Tienhoven. De werkgroep Visie op
Tienhoven is bereid de komende
weken te bekijken of zij een initiatief
kunnen nemen om een uitgangs-
notitie te ontwikkelen waar inwo-
ners, omwonenden, Gemeente,
Dorpshuis, scholen, verenigingen
en de vele andere betrokken partij-
en achter kunnen staan. Maar dat
betekent dan wel dat een ieder
serieus genomen moet worden
door de gemeente. Gelijkwaardig
en samen optrekken dus – ieder
zijn eigen rol. Hopelijk zal Visie op
Tienhoven slagen mede het initia-
tief te kunnen nemen en zo bijdra-
gen om tot een beter proces te
komen.
 
Zoals u wellicht weet zal de ALV
van de BTOM van juni worden uit-
gesteld naar dinsdag 1 september.
We hebben behoorlijke bestuurs-
wisselingen en hebben enige tijd
nodig om nieuwe kandidaten be-
reid te vinden om u vertegenwoor-
digen. Wij hopen dat dit zal lukken.
Als u zich kandidaat wilt stellen dan
horen wij dat graag.
 

Verenigingenavond
Onder het motto ‘Samen staan we
sterker dan alleen’ werd op 11
maart 2009 de eerste verenigin-
genavond door BTOM georgani-
seerd. Aanwezig waren afvaardi-
gingen van Soli Deo Gloria, de
Visserij Vereniging Tienhoven,
Atelier Vlijtig Liesje, Tienhoven
Toont, Kunst, Klank en Kleur, het
Schaatsmuseum, de Badminton-
vereniging, het Boerenmuseum
Vredegoed en Stichting Dorpshuis
De Veenkluit. De avond kent drie
doelstellingen, ten eerste de onder-
linge verenigingsbanden verster-
ken, ten tweede het werven van
nieuwe leden / vrijwilligers en ten
derde nader kennis maken met
elkaar.
Iedere vereniging zet haar doel
uiteen en met welke activiteiten
men zich vooral bezighoud. Vervol-
gens of er behoefte is aan leden of
vrijwilligers en of er ander soortige

wensen zijn. In grove lijnen zijn er
meerdere verenigingen die hun
leden actief onder de jeugd wer-
ven. De jeugd heeft de toekomst.
De sleutel voor succes zit hem in
het bereiken en vervolgens enthou-
siasmeren van de jeugd. BTOM
kan een rol spelen in de communi-
catie, gedacht wordt aan een digi-
taal portaal/platform voor het hele
dorp op de website van BTOM en
het opbouwen van een database
van contactpersonen.
Om letterlijk ‘vraag’ en ‘aanbod’
bijelkaar te krijgen wordt het idee
van een ‘beursvloer’ naar voren
gebracht. De wensen van de vere-
nigingen zijn immers bekend. Door
een middag of een avond te orga-
niseren waar de verenigingen in
contact komen met de jeugd en het
bedrijfsleven, kan een match ont-
staan tussen de vraag-en-aanbod-
zijde. De verwachting is dat in het
najaar van 2009 een vervolg wordt
gegeven aan dit initiatief.

Werkgroep Natuur &
Milieu
 
Jonge bosuilen in het dorp
 
In mei zijn er drie jonge Bosuilen uit
het ei gekropen aan de Heuvel-
laan. Met één van de ouders zaten
ze overdag regelmatig in een boom
op het erf van Vredegoed. 's
Avonds laat konden ze behoorlijk
tekeer gaan. Bert van der Tol volg-
de hun bewegingen nauwgezet,
waardoor hij mij kon tippen waar en
wanneer ik ze kon fotograferen. Op
zekere dag was een jong verdwe-
nen. De ouder liet zich aan merke-
lijk lastiger (be)kieken dan deze
twee jongen.

 
Door: Marvin Egberts
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Viswedstrijd voor de jeugd
Visserij Vereniging Tienhoven
(VVT) organiseert zaterdagmiddag
12 september 2009 een viswed-
strijd voor haar jeugdleden van 5 t/
m 17 jaar. Als je geen lid bent, wel
in ons dorp woont en graag mee wil
doen, dan kan dat door lid te wor-
den voor € 4,50 per jaar.
De jeugdviswedstrijd wordt gehou-
den op de legakker van fam de
Kruijff, aan de laan van niftarlake
54 in Tienhoven. (tegenover de
brandweergarage). Jongens en
meisjes, jullie worden verwacht om
13.45 uur. We vissen van 14.00 uur
tot circa 16.00 uur. Aas en visvoer
hoef je zelf niet mee te nemen, hier
zorgt de VVT voor.
Neem wel een hengel met vistuig
mee. Voor een hapje en een drank-
je wordt gezorgd.
Zo nodig kan één van de ouders
meekomen om de (uw) kind(eren)
te begeleiden.
Wel de kinderen zelf laten vissen
svp. ook vanuit de VVT is onder-
steuning aanwezig.
Na afloop om circa 16.30 uur zijn
ook de ouders welkom om bij de
prijsuitreiking te zijn.
( je kunt je aanmelden bij Bertus de
Greef 0346-281963 of Jan Gaasen-
beek 0346-281992) 
 

Kikkerfietstocht
In het kader van de kikkerloop van
de BTOM verzamelen zich op 20
mei tegen 19.00 uur een aantal
mensen voor een fietstocht. We
fietsen door ons dorp richting de
molen aan de Dwarsdijk. Hierna
gaan we door langs het Tienho-
vens kanaal en via de Graaf Floris
de vijfde weg over Maartensdijk en
via Westbroek weer terug naar ons

eindpunt waar onze sponsor Peter
van Oostrom van het Kikkertje ons
tracteert op een heerlijk kopje kof-
fie.Onderweg werd ons verteld hoe
het landschap om ons heen is ont-
staan enn hoe de namen op de
kaart hun oorsprong vinden. We
zagen dat er heel veel werk is ver-
zet in de loop der eeuwen om het
landschap te krijgen zo als het er
nu uitziet en waar we nu nog steeds
de vruchten van plukken. Ook de
toekomst werd hierbij niet verge-
ten. Zo kregen we over verschillen-
de wetenswaardigheden tekst en
uitleg aangevuld door spannende
verhalen van enkele deelnemers
van deze fietstocht.Tenslotte kre-
gen we nog een leuke en gezellige
afsluiting bij onze sponsor, zeker
voor herhaling vatbaar. De volgen-
de keer gaan we richting Maarssen
om ook die kant van ons dorp nader
te leren kennen.
Groeten Bert van der Tol, uw gids
in deze. 

Varen met de 'Klaroen'
Vrijdagmiddag 15 mei is het dan
zover! We gaan varen in de Molen-
polder, eigendom van Staatsbos-
beheer. De kinderen van groep 8
hebben er zin in. De weersvoor-
spellingen zijn slecht. Zware regen-
buien met onweer. We bellen nog
even met juffrouw Sanne om te
overleggen wat we doen, doorgaan
of een andere datum prikken. We
gaan! De kinderen komen op de
fiets en juffrouw Sanne laat zich
leiden door de kinderen die bijna
allemaal wel weten waar het is.
 
De vaartocht begint, Bert van der
Tol is onze gids. Hij vaart de smal-
le doorgangetjes door, hij kent dit
gebied blindelings. Het is een
prachtig natuur en moerasgebied.
Bert verteld over het ontstaan van
deze waterrijke omgeving, dat de
Molenpolder is ontstaan door de
vervening. Veen werd opgebag-
gerd uit de zogenaamde petgaten.
Vervolgens werd dit te drogen ge-
legd op de legakkers. De turfjes,

die ervan gestoken werden, waren
brandstof voor de kachel. Hij laat

ons bijzondere planten zien. 
  
Op een plaats mogen we van de
boot af en betreden we een tril-
veengebied, het is al aardig ver-
landt maar toch lijkt het een matras
waarop je loopt. De jongens vinden
het fantastisch en staat te springen
tot ze natte voeten krijgen. We zien
zonnedauw een bijzonder vlees-
etend plantje. De verse veenmos-
sen mogen we uitwringen en er
komt veel water uit. We varen terug
naar het verenigingsgebouw, daar
staan de tafels klaar met speciale
bakjes en een vergrootglas om
alles goed te kunnen zien. Er staat
een aardige dame voor ons klaar,
Marijke Zoetenlief, ze gaat vertel-
len wat we zoal in het water kunnen
vinden. Het is de middag droog
gebleven. Om drie uur naar huis,
de kinderen waren erg enthousiast
en belangstellend.
Bert bedankt, volgend jaar weer?
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TIENHOVEN TOONT komt weer!
 Op zaterdag 26 september is het weer zover! Na één keer overgeslagen te hebben staat Tienhoven op de
laatste zaterdag in september weer geheel in het teken van Tienhoven Toont. Een bonte verzameling van
alles wat de inwoners van Tienhoven te bieden hebben is dan te zien en te horen: Tienhoven Toont Kunst
Klank en Kleur.
Er is voor elk wat wils. U kunt varen op de Tienhovense plas of meerijden in een brandweerauto. Er zijn
boerderijen te bezichtigen, schilderijen en natuurfoto’s, antieke auto’s en gebruiksvoorwerpen uit vroeger tij,
ambachtelijk werk en bijzondere privé-verzamelingen. En er is nog veel meer, voor jong en oud, voor klein en
groot. Overal waar in Tienhoven de vlag uithangt is iets te beleven. En in de beide cafés van Tienhoven en
in het dorpshuis kunt u de hele dag terecht voor een hapje en een drankje.
Wilt u meer weten over Tienhoven Toont? Kijk dan op onze website www.tienhoventoont.nl.
Tienhoven viert feest op zaterdag 26 september en u bent daarbij van harte welkom.

Werkgroep Verkeer
Schoolzone wordt ingericht
Om de veiligheid bij de scholen te verbeteren wordt een “schoolzone” ingericht bij de twee dorpsscholen. De
zone strekt zich uit van de ds Ulferslaan tot en met de T-kruising van de ds Ulferslaan en de Laan van
Niftarlake. Vertegenwoordigers van de scholen, de verkeerscommissie BTOM en de gemeente Maarssen
hebben samen een ontwerp gemaakt. Dit plan wordt één dezer dagen door de gemeente bij de omwonenden
verspreid. De gemeente hoopt het plan in de tweede helft van dit jaar te realiseren. Doel van de schoolzone
is om het verkeer te attenderen op de aanwezigheid van de twee scholen, om de snelheid van het verkeer bij
de T-kruising te verminderen en om het gebied voor kinderen veiliger te maken.
 
Parkeer niet bij wegversmalling!
Sommige fietsers vinden de wegversmallingen op de Looydijk en de Laan van Niftarlake aan de smalle kant.
Daarom leeft er een gevoel van onveiligheid bij vooral fietsers, maar ook bij wandelaars. De voorrangsborden
op de wegversmallingen steken uit. Kleinere borden dan 40 cm mogen helaas niet volgens de wet (BABW).
Een alternatief dat de gemeente nu gaat onderzoeken is om de voorrangsborden vόόr de wegversmallingen
langs de weg te plaatsen, bijvoorbeeld door ze op een lantaarnpaal te bevestigen.
Een ander probleem vormen soms auto’s die geparkeerd staan vlak vόόr of vlak achter de versmalling.
Fietsers en wandelaars kunnen dan niet rechts langs de wegversmalling en dit geeft af en toe aanleiding tot
gevaarlijke situaties. Daarom roept de verkeerscommissie van BTOM de bewoners op om auto’s niet vlakbij
de versmallingen te parkeren.
 
Verkeerscommissie vraagt gegevens over ongelukjes op straat
De Verkeerscommissie van BTOM wil graag gegevens verzamelen over kleine ongelukjes en bijna ongeluk-
ken in het verkeer in Tienhoven. Dat zegt Dik Roelofsen als lid van de Verkeerscommissie.
“Bij de besprekingen die de Verkeerscommissie regelmatig heeft met de gemeente, merken we dat we met
getallen duidelijk moeten maken wat de ernst van de problemen is: hoe vaak zijn er ongelukken, hoe ernstig
zijn de ongelukken, waar precies.”
Daarom wil de Verkeerscommissie graag een jaarlang gegevens verzamelen en informatie van de bewoners.
Dat zijn dan gegevens over ongelukken/ongelukjes waarbij schade is geleden, maar ook over “bijna-ongeluk-
ken”. Dat zijn voorvallen waarbij geen schade is geleden, maar die evengoed hadden kunnen leiden tot
“echte” ongelukken. Bijvoorbeeld bij het (herhaaldelijk) omver rijden van de voorrangspaaltjes. Omdat er
statistisch altijd meer “bijna-ongelukken” dan “echte” ongelukken gebeuren, dienen zoveel  
mogelijk gegevens verzameld te worden. Daarom roept de Verkeers-
commissie alle bewoners op om gegevens over ongelukken en bijna-
ongelukken in Tienhoven/Oud-Maarsseveen te mailen naar <veilig-
heid@btom.nl>. Wie niet kan mailen kan ook een briefje in de brievenbus
stoppen bij Mona Toet (Laan van Niftarlake 24) of Dik Roelofsen (Laan
van Nitarlake 12). Er kan ook doorgebeld worden naar Dik Roelofsen
(28.14.88 of 06-22502094). En niet alleen over ongelukjes of hachelijke
situaties waarbij men zelf betrokken is, maar ook over andere ongelukjes
die men langs de weg in de dorpen gezien zijn. “Van elk (bijna-)ongeluk
willen we graag weten: wanneer, waar, beschrijving van (bijna)ongeluk,
eventuele fysieke- en materiële schade en oorzaak. "Na een jaar zullen
we de resultaten en de eventuele conclusies hiervan rapporteren” zegt
Dik Roelofsen.
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Wijktafel Tienhoven & Oud-Maarsseveen 13 mei 2009
 
Op uitnodiging van de gemeente Maarssen zijn we naar het dorpshuis
De Veenkluit gekomen. Het programma belooft een interessante avond.
 
Allereerst de brandweer uit ons dorp. Jack den Ouden informeert ons
over de eisen die tegenwoordig aan het korps gesteld worden. Niet leuk
een vuurtje blussen zoals je zou denken, neen voordat je daadwerkelijk
aan het blussen mag meedoen, moet er eerst een heel pakket leerstof
en oefendagen worden doorlopen. Al met al wel 2 jaar. Tot slot komt er
een film van ons korps oefenend in Zweden. Indrukwekkend!
 
Het tweede onderwerp die avond is “ontwikkelingen rond de Veenkluit”.
Alle oren spitsen zich , velen zijn speciaal daarvoor gekomen. De laatste
maanden gonst het van de geruchten. Uiteindelijk komt het verhaal er
op neer dat over 6 weken de plannen duidelijk zijn en aan de inwoners
gepresenteerd zullen worden, misschien zelfs eerder. Eind juni dus, het
is genoteerd. (zie artikel onderaan deze pagina)
  

Gemeente presenteert ‘gouden kans’ 
“Dit is een gouden kans,” zei wethouder Paul Schröder in de Wilgenplas. Samen met de collega’s Jaap
Verkroost en W. van Vossen lanceerde hij op de gemeentelijke informatieavond de Startnotitie voor de her-
ontwikkeling van de ds Ulferslaan.
Daarbij ging het vooral om de vernieuwing van de scholen, een nieuwe Veenkluit en de bouw van zes star-
terswoningen en dertien nieuwe woningen in het hart van Tienhoven.
Wethouder Schröder gaf met zijn karakterisering “gouden kans” aan dat er met gereserveerd gemeentegeld
meer gedaan zou kunnen worden, dan alleen het opknappen van de basisscholen. De gemeente heeft een
bedrag van € 650.000 staan, die in feite bestemd zijn voor de renovatie van de basis scholen. Die moeten
ook ruimtelijk aangepast worden aan de eisen van deze tijd: meer ruimte voor remedial teaching, interne
begeleiding en een betere gymzaal.
Dat bedrag kan echter ook ingezet worden voor een bredere ontwikkeling, waarbij ook een nieuwe Veenkluit
en de bouw van woningen aan de ds Ulferslaan gerealiseerd kunnen worden. Behalve de 650.000 euro zet
de gemeente daarbij ook de grond beschikbaar.
Dan zal er wel eerst een haalbaarheidsonderzoek gedaan moeten worden in de jaren 2009-2010. In die tijd
wil de gemeente ook met een klankbordgroep in de slag om de wenselijkheid en haalbaarheid met vertegen-
woordigers uit het dorp – waaronder de BTOM – te bepraten. In 2011 zou het plan nader uitgewerkt moeten
worden en in 2012 zou de uitvoering kunnen zijn.

Als laatste deze avond is de gemeente aan ’t woord. Onze nieuwe
wijkbeheerster, Jacobine Kleiberg, stelt zich voor. Samen met wethouder
Van Esterik wordt de agenda doorgelopen: veiligheid op straat met het
schoolplan. Op de vraag waarom het niet al gerealiseerd is in 2008 zoals
beloofd, is het antwoord: “vertraging door nieuw onderzoek”. Maar nu
zal het toch gebeuren. Uw BTOM-commissie houdt de vinger aan de
pols en zal blijven aandringen. Waar we kort over zijn de plannen rond
het dorpshuis en de polder.
 
Nieuw is het besluit om langs de Nieuweweg bij de Strook een strook
aan te leggen waarop geparkeerd kan worden, in plaats van de boom-
stammen die nu in de berm liggen. Het wordt betaald parkeren. Of dit de
oplossing is? Over het eenrichtingsplan moet er ook nog maar eens
nagedacht worden. Met de afgelopen pinksterdagen is men vermoedelijk
vergeten het in te voeren. Ik las dat in de VAR.
 
Als laatste onderwerp vertelde Van Esterik dat de onveiligheid op straat
minder is, maar het aantal inbraken toegenomen is. Op verzoek van de
politie publiceren we op de site (WWW.BTOM.NL) 10 maatregelen die
u kunt nemen. “Voorkomen is beter dan genezen”.
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vervolg 'gemeente presenteert gouden kans'
 
Buiten spel
Maar onder de grote groep belangstellenden waren er velen, die lieten blijken het niet zo’n erg
“gouden kans” te vinden. Een te kolossaal plan was maar een van de geopperde bezwaren. Angst voor te
hoge huren voor de Veenkluit, die van eigenaar van het dorpscentrum huurder zou worden, leefde bij gebrui-
kers en verenigingen. Ook werd bezwaar gemaakt tegen het gebruik van onderwijsgeld voor andere doelein-
den.
Pieter Walhof van de bewonersvereniging BTOM gaf te kennen dat de vereniging zich buiten spel gezet
voelde. Er is vooraf wel het een en ander besproken, maar nu lanceert de gemeente ineens dit plan zonder
aan te geven wat de alternatieven zijn. Andere opties worden niet voor gelegd. 
 
Wethouder Van Vossen benadrukte, dat er nog geen sprake is van een gemeenteplan maar van een notitie
die de opmaat is voor discussie in de klankbordgroep. Het is ook een mogelijkheid om de beschikbare € 650.000
goed te besteden in een nieuw dorpscentrum met verbetering van bestaande elementen als scholen en
dorpshuis.
Namens het bestuur van de Veenkluit gaf Cees Klaassen aan, dat de stichting nog geen standpunt over deze
zaak heeft ingenomen. Het bestuur zal op termijn aangeven wat er kan en moet gebeuren met het dorpshuis.

 

“De TROUWEWACHTER” wacht, waarop? 
Veel Tienhovenaren is het opgevallen, de molen draait al geen maanden
meer. Ik sla er de Dwarskijk van juni vorig jaar op na. Interview met de
familie Verbiest en Jan Wilten, die in 2007 met de restauratie begon.
Najaar 2008 draait hij weer, slechts een enkele maal, daarna vallen de
wieken weer stil, winterstop?
 
Voor wandelaren en fietsers op de Dwarsdijk een geijkt punt om het
fototoestel uit de tas te halen en voor Tienhovenaren wandelend al of
niet met hond een vertrouwd gezicht als de molen op zondag draait. De
Trouwewachter hoort bij ons, we zijn er trots op, het is een deel van ons
verleden. Rust roest en hout molmt. Een molen moet draaien.
 
Op zoek naar de oorzaak, Fam. Verbiest, molenmaker Jan, via molenaar
Bart naar de eigenaar Natuurmonumenten, afdeling bouwkunde Henk
Vonk is de man die me er meer over kan vertellen.

Brandweer bedankt.
Graag wil ik jullie via deze weg bedanken voor de leuke dag bij de
brandweer.
Mijn kinderen hebben er echt van genoten.
 
Met vriendelijke groet,
Arina

Heer Vonk zit in een vergadering en belt een dag later terug, hij staat in de file, dus nu kan het mooi even. Ja,
er moeten inderdaad nog een aantal reparaties verricht worden, hij zal contact opnemen met Jan Wilten. Als
we het goed willen doen moet de kap er af, het zit hem in een paar kromme balken, waardoor de wieken niet
in de juiste stand draaien legt hij uit, misschien is er een tussen oplossing. Als excuus zegt Henk "Tijd-tijd-tijd
te kort", het is een kwestie van prioriteiten stellen.
 
Henk zal binnenkort met Jan Wilten overleggen. Ik memoreer nog vlug de ‘Open dagen van Tienhoven’ op
26 september, tijdens Tienhoven Toont.
De file zet zich in beweging Henk moet door. Prioriteiten!
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Rondvaarten in de Molenpolder
Staatsbosbeheer organiseert in juni, juli en augustus vaartochten in het natuurreservaat Molenpolder bij
Tienhoven. Tijdens deze excursie vaart de boswachter (of vrijwilliger) vanaf het beheercentrum in de Molen-
polder voor een tocht door de prachtige natuur van dit moerasgebied.
Tijdens deze anderhalf uur durende rondvaart vertelt de boswachter (of vrijwilliger) de bezoekers iets over de
historie, het beheer en de flora en fauna van dit unieke natuurgebied. Op één plaats betreden we het (voor-
malig) trilveen om kennis te nemen van de planten die er groeien.
De Molenpolder is ontstaan door de vervening; veen werd opgebaggerd uit de zogenaamde petgaten. Ver-
volgens werd dit te drogen gelegd op de legakkers. De turfjes, die ervan gestoken werden, verdwenen in de
kachel als brandstof. Door de jaren heen is in het Vechtplassengebied een karakteristiek patroon van petga-
ten en legakkers ontstaan. Het gebied herbergt een scala aan zeldzame planten- en diersoorten zoals rietor-
chis, zonnedauw (een vleesetend plantje), kleine karekiet, grauwe gans, ringslang en groene glazenmaker.
Wat doet Staatsbosbeheer aan beheer om het gebied in stand te houden? En wat niet? Vragen, die zeker
tijdens de excursie aan bod komen. Ook streeft Staatsbosbeheer erna het gebied op termijn geschikt te maken
voor de terugkeer van de otter, die tot halverwege de jaren ’70 in de Molenpolder voorkwam.
 
De data van de excursies zijn:
Woensdag 24 juni, 8 en 22 juli en 5 augustus a.s. van 10 u tot 11.30 u
Vertrek vanaf het beheerscentrum aan de Westbroeksebinnenweg 5, 3612 AE Tienhoven (Molenpolder). Tip:
neem laarzen (of goede waterdichte schoenen), verrekijker en eventueel paraplu of regenkleding mee! De
excursie is minder geschikt voor mensen die slecht ter been zijn. Omdat er plaats is voor slechts 18 personen
is reserveren noodzakelijk. Aanmelden bij het Groene Hart Centrum (Fort Wierickerschans) op telefoonnum-
mer 0348 – 68 95 00 (tijdens kantooruren) of per email: groenehartcentrum@staatsbosbeheer.nl
De kosten zijn € 4,50 (volwassenen) en € 2,50 (kinderen tot 12 jaar).
Voor meer informatie over Staatsbosbeheer en andere activiteiten: www.staatsbosbeheer.nl
 

Colofon
De redactie dankt een ieder voor zijn/haar bijdrage aan deze editie. Kopy voor de volgende editie, moet ui-
terlijk 18 september 2009 bij de redactie binnen zijn. Actuele artikelen zullen direct op de website van BTOM
worden geplaatst. In De Dwarskijk zal dan een verwijzing of samenvatting worden opgenomen.
 
Wij hopen dat u met veel plezier deze editie van de Dwarskijk zult lezen.
De redactie: Marianne Braakman en Richard Klomp.

Er wordt gesproken over de natuur met z’n plas- en drasgebieden; Natuurmonumenten hoopt dat zeldzame
vogels als de purperreiger en het woudaapje hier zich ook straks in de polder thuis zullen voelen.
Zowel het polderbestuur als de werkgroepen en de provincie zijn tevreden met de voorgestelde wijzigingen.
 
AGV trekt oude waterpeilbesluit in
In een persbericht van 8 juni werd duidelijk dat AGV het peilbesluit van november 2008 heeft ingetrokken.
AGV trekt het oude waterpeilbesluit in en aanvaart het plan zoals voorgesteld door de Provincie en bewoners
van de Bethunepolder.
Een nieuwe variant op het ruimtelijk inrichtingsplan wordt nu ontwikkeld. Zie voor aanbevelingen van alle
betrokkenen het verslag op de BTOM-site van de polder vergadering. Alle inspanningen van het afgelopen
half jaar zijn dus niet voor niets geweest. 
(voor een uitgebreider verslag verwijzen we naar WWW.BTOM.NL)
 

Nieuw water- en natuurplan
Na gemaakte afspraak op 21 januari j.l. (zie Dwarskijk maart 2009) zijn
we maandagavond 11 mei 2009 naar de Wilgenplas gegaan.
Wethouder Vossen opent de vergadering. Aan tafel zitten de heren Krol
en Binnenkamp van de provincie Utrecht met collega’s van Natuurbe-
heer, Noorderpark en Staatsbosbeheer. Waternet is officieel niet aan-
wezig. We krijgen het compromis waterplan uitgelegd dat i.p.v. de 12
verschillende waterpeilen nu teruggebracht is tot 3, zoals ook voorgesteld
was in het plan van de bewoners van de polder samen met L.T.O. Ne-
derland (Land- en Tuinbouw Organisatie). 
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Koninginnedag 2009…………… alles zat mee en toch ging het mis.
Alle ingrediënten waren aanwezig om Koninginnedag 2009 tot een onvergetelijk feest te laten worden. Alles
was vlot verlopen, de voorbereidingen, het opbouwen, de senioren- ochtend, de playbackshow en kinderdis-
co waren al succesvol achter de rug. Ook het weer op 30 april liet ons niet in de steek, het zonnetje scheen
uitbundig en er leek geen vuiltje aan de lucht.
 
Tot circa 13.00 uur toen het thuisfront mij meldde dat er in Apeldoorn een auto op het publiek was ingereden
en dat er slachtoffers waren te betreuren. In eerste instantie hierbij nog niet al te lang stilgestaan, echter toen
er van de gemeente Maarssen een telefoontje kwam of wij in de gelegenheid waren naar het gemeentehuis
te komen, zag ik de bui al hangen. Voor mijn gevoel was de editie Koninginnedag 2009 voorbij.
 
Dit gevoel werd realiteit toen wij terug kwamen van het gesprek met Burgemeester en Wethouders waar
gezamenlijk beslist was de festiviteiten af te bouwen en het Oranjebal af te gelasten. Gelukkig werd dit bericht
door de meeste feestgangers goed opgepikt en zo gingen rond 20.00 uur de laatste mensen toch enigszins
teleurgesteld naar huis.
Wij zijn daarna maar begonnen met het opruimen van de losse spullen en hebben ter afsluiting met elkaar
nog even nagepraat over deze vreemde versie van Koninginnedag.
De volgende dag verliep het opruimen, dank zij een aantal vrijwilligers, weer soepel zodat alles rond vieren
weer afgebroken en opgeborgen was. Het terrein lag er weer bij als of er niets gebeurd was. Wat echter bleef
was de kater, en deze was niet van de op 30 april genuttigde alcohol.
 
Rest ons nu nog de afhandeling met de band en de evaluatie met de gemeente Maarssen.
Zoals het zich laat aanzien stelt een ieder zich hierin positief op en zullen wij het feest waarschijnlijk kosten-
dekkend kunnen afsluiten.
 Bij deze onze dank aan de families v/d Schaft voor het terrein, het water
en de stroom, de sponsoren en donateurs voor hun bijdragen en alle
vrijwilligers voor de geboden hulp.
Het comité laat deze editie van Koninginnedag zo snel als mogelijk
achter zich en wij kijken inmiddels al weer vol goede moed uit naar Ko-
ninginnedag 2010.
We doen volgend jaar graag weer een beroep op jullie allen.

Namens het bestuur Stichting Oranje Activiteiten Tienhoven
Albert den Ouden

Evenementenagenda Tienhoven & Oud-Maarsseveen

8 en 22-07
en 5-08-'09

Staatsbosbeheer: organiseert van 10 u tot 11.30 u vaartochten in het natuurreservaat
Molenpolder bij Tienhoven.

9-07-2009     Concert Soli Deo Gloria bij Bartiméus in Zeist
25-08-2009 BTOM Natuur & Milieu: Kikkerloop excursie onder begeleiding van Niels Schouten. In de

avond naar het ruige gebied voorbij de eendenkooi.
1-09-2009 BTOM: Algemene Ledenvergadering in Dorpshuis De Veenkluit
12-09-2009 Visserij Vereniging Tienhoven: jeugdviswedstrijd voor de jeugdleden

5 t/m 17 jaar. Ook niet leden kunnen deelnemen door lid te worden € 4,50. Aanvang 14.00
uur tot circa 16.00 uur. 

26-09-2009 Tienhoven Toont: kunst- en cultuurdag ‘Tienhoven Toont ...kunst, klank en kleur’ met af-
sluiting in dorpshuis De Veenkluit. Deze fantastische dag mag u beslist niet missen!

26-09-2009 Soli Deo Gloria geeft een concert ter afsluiting van de Tienhoven Toont dag, aanvang 16.30
uur in het Dorpshuis de Veenkluit

woensdagen BTOM: iedere woensdagmorgen vanaf 10.00 uur de koffie ontmoetingsochtend, met the-
maochtenden. Locatie dorpshuis De Veenkluit

 

    

- Pagina 8 -


