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Stukje van de voorzitter 

21 juni 2015 

 

 

 

 

 

De zomer is begonnen en de eerste, heel 

druk bezochte bingo-avond is alweer 

achter de rug. En hoewel de temperaturen 

ons nog wat in de kou laten staan, schijnt 

het zonnetje gelukkig vaak uitbundig. De 

frisse noordelijke wind zorgt ervoor dat je 

soms toch nog wel een jas nodig hebt. 

Maar de koude dagen worden regelmatig 

afgewisseld met zomerse (vrij-)dagen 

waarbij de temperatuur ineens tropisch is. 

Dit is Nederland. Was het voorjaar zeer 

nat, nu smeken de planten en het gras om 

wat hemelwater. Afijn, het is de natuur. 

Veel mensen genieten alweer volop van 

hun tuin en in de weekenden is het een 

gezellige drukte. Door de drukte en het 

vele snoei- en maaiwerk dat verricht wordt 

op ons complex, is inmiddels duidelijk 

geworden dat de hoeveelheid 

vuilcontainers tekort schiet. Ze zijn 

regelmatig (over-)vol, waardoor de vogels 

(?) er een rotzooi van maken door vuilnis 

uit de containers te pikken en om en bij de 

containers rond te smijten. Dat geeft 

irritaties bij velen van u. Er wordt door het 

bestuur naarstig gewerkt aan een snelle 

oplossing voor dit probleem. Het feit dat 

op het naburige tuincomplex Tot Nut en 

Genoegen op dit moment een ware 

rattenplaag heerst, geeft meer dan reden 

om voorzichtig te zijn met rondslingerend 

afval. Deze rattenplaag is overigens eerder 

te danken aan de grondwerkzaamheden 

aan de voormalige hockeyvelden, dan aan 

rondslingerend afval op het betreffende 

complex. Maar toch… voorzichtigheid is 

geboden! 

Een ander probleem waarmee we op ons 

complex geconfronteerd werden is het 

stelen van hortensia-knoppen. In mei liet 

het Algemeen Dagblad (AD) weten dat, op 

een tuincomplex in Capelle aan den IJssel, 

hortensiaknoppen dieven actief waren. De 

knoppen hebben een licht-hallucinerende 

werking en zijn daarom geliefd. In het 

artikel stond overigens ook dat dit effect 

alleen door de knoppen van de Franse 

Hanghortensia wordt veroorzaakt. Helaas 

hebben de dieven dat stukje niet gelezen. 

Zij hebben dus bij vrijwel alle tuinen op 

ons complex de jonge knoppen uit de 

hortensia struiken geknipt. Op zich een 

heel karwei, maar dat heeft ze niet doen 

terugschrikken om later nog eens te 

komen. Het geeft gelukkig niet zoveel 

schade als de koperdiefstal, maar het is 

wel erg treurig, dat op deze manier veel 

mensen gedupeerd zijn. Stilletjes hoop ik 

dat zulke dieven de volgende keer 

bijvoorbeeld heermoes  of zevenblad 

uitkiezen. Het AD besteedt vaker aandacht 

aan de volkstuinen. Zo werd in maart 

gemeld dat moestuinieren loont.  

En ja dat kan ik bevestigen!  

Inmiddels heb ik al 10 radijsjes(!), 5 

kropjes sla, meerdere maaltjes rucola en 

meerdere kruiden kunnen oogsten. De 

bietjes moeten nog wat groter worden, 

net als de worteltjes. De prei ziet er nog 

niet hoopvol uit, de broccoli daarentegen 

wel.  
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In het AD van 22 mei stond in de rubriek 

Vraag & Antwoord een vraag over het 

tuinreglement van volkstuinen. De 

vragensteller vroeg zich af of het klopte 

dat hij zijn eigen stoppenkast moest 

vervangen. Jaap Roelandts gaf het 

volgende antwoord: “ Op een 

volkstuincomplex gelden vele regels: je 

moet sloten baggeren, niet teveel geluid 

maken, je tuinnummer ophangen, je 

kruiwagen op eigen tuin parkeren, en ja, 

ook schade aan nutsvoorzieningen zijn 

inderdaad voor eigen rekening. Hij geeft 

ook de verklaring: ”Ik begrijp zo’n 

reglement wel, anders kunnen mensen 

niet rustig met elkaar tuinieren en zou de 

huur ook veel hoger moeten zijn.”  Ik 

herkende veel in zijn antwoord. Het geldt 

dus voor alle volkstuincomplexen. Er zijn 

regels waar iedereen zich aan dient te 

houden, zodat het tuinieren voor iedereen 

aangenaam en betaalbaar blijft. Het gaat 

vooral ook om rekening met elkaar te 

houden. Maar het blijft moeilijk om elkaar 

aan te spreken op ongewenst gedrag. 

Toch zullen we het met elkaar moeten 

blijven proberen. Het bestuur kan en wil 

geen politieagent zijn. Dit moeten we met 

z’n allen doen. Om de gemeenschapszin 

verder te bevorderen gaan we deze zomer 

met vrijwilligers de buitenkant van onze 

kantine schuren en schilderen.  

 

Na afloop willen we wat organiseren. Let 

op de aankondiging elders in deze editie, 

en geef jezelf op, doe mee en help ons om 

er iets moois van te maken! 

Ook zal het bestuur in juli een rondgang 

over het complex maken. We letten op de 

toestand (en afmeting) van de heg, 

onkruid onder de heggen, overhangende 

takken, de bebouwingen en de algehele 

toestand van de 

tuin. De 

bevindingen worden 

dan teruggemeld 

aan de eigenaar van 

de tuin, eventueel 

met aanbevelingen 

ter verbetering. Het doel is om ons 

complex blijvend een uitstraling te geven, 

waar we jaren trots op kunnen zijn. In het 

recente verleden werd deze “schouw” door 

de Rotterdamse Bond verzorgd. Echter 

door gebrek aan mankracht is deze 

schouwcommissie niet langer in functie. 

Hiermee is ook de prijs voor het mooiste 

tuincomplex verdwenen. Maar dit mag ons 

niet weerhouden om ons complex 

aantrekkelijk te maken voor onszelf en ook 

voor potentiële nieuwe leden.  

De ontwikkelingen betreffende de RBvV 

blijven een beetje hangen. 

Stadsontwikkeling (SO) heeft de tijd tot 1 

januari 2017 genomen voor haar besluit 

wie het Beheer gaat invullen. Er zijn op dit 

moment twee gegadigden, te weten: 

BeZET (een vastgoedonderneming) of de 

Algemene Bond voor Volkstuinen (AVVN). 

Dit wil zeggen dat ook in 2016 er voor ons 

nog niet veel zal veranderen. Eind juni 

2015 zal ik, als uw voorzitter, samen met 

de voorzitters van de tuincomplexen van 

Kralingen en Crooswijk, kennismaken met 

de directie van de Gebiedscommissie (zeg 

maar de voormalige Deelgemeente). We 

weten dat in november 2015 een nieuwe 

Beleidsnotitie Volkstuinen gepresenteerd 

gaat worden aan SO. We proberen in een 

vroeg stadium kennis te nemen van deze 

notitie en daar waar mogelijk of 

noodzakelijk commentaar op te geven. 

Ook hier geldt: vinger aan de pols en goed 

op de hoogte proberen te blijven. 

Uiteraard informeer ik u bijtijds als er 

nieuws van dit front is.  
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Voor nu wens ik u allen nog een mooie 

zomer en tot het volgende Doeblad! 

Vriendelijke groet 

Iza van Riemsdijk, voorzitter 

     

 

 

 

 

 

 

 

Oplossing:  

Test je plantenkennis 

Doeblad mei-juni 2015 

1 berenklauw 

2 witte klaver 

3 koekoeksbloem 

4 akkerdistel 

5 zinkviooltje 

6 grootpaardenhoefblad 

7 speerdistel 

8 rapunzelklokje 

9 slangenkruid 

10 korenbloem 

11 fluitekruid 

12 salomonszegel 

13 rode klaver 

14 kaardebol  

 

Op www.toepad.nl staan de plaatjes in 

kleur! 

 

 

 

 

 

 

 

Overlijdensbericht 

 

Ons bereikte het droevige bericht dat –na 

een kort ziekbed- in de nacht van 1 op 2 juli 

jl. 

mevrouw Riet de 

Haan-IJzelenburg (tuin 3) 

is overleden. Mevrouw De Haan was 

Toepad-lid van het eerste uur. De laatste 

jaren was ze minder vaak op haar tuin, maar 

we zagen haar toch nog regelmatig. Ze 

bracht dan vele gezellige uurtjes door op de 

tuin van mevrouw Veerman. 

Onze gedachten zijn bij haar familie. 

De crematieplechtigheid heeft inmiddels 

plaatsgevonden. 

 

Het bestuur 
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Zomer       Bijdrage Kitty 

Lig maar naast me in de zomer 

Zeg maar niets meer, ga maar mee 

Doe je ogen niet meer open 

En ons grasveld wordt de zee 

 

Drijf maar weg naar open water 

Naar de horizon, de rand 

Val maar met me in de diepte 

Jij en ik en hand in hand 

 

Glijd maar met me door de zomer 

Naar een veilig eindstation 

Val maar met me van de wereld 

In de armen van de zon 
 

Uit: Vroege Vogels, verzen van Ivo de Wijs en Letty 

Kosterman (sept. 1987) 

 

Bijdrage Kitty 

 

 

24 tuinen (ook Trompenburg Tuinen en 
Arboretum in Rotterdam doet mee!) 240 
planten 1 tentoonstelling    22 mei tot 22 
december 2015 

In het samenwerkingsproject 'Planten voor 
de Toekomst' gaat de Nederlandse 
Vereniging van Botanische Tuinen (NVBT) 
de gegevens van hun plantencollecties 
met elkaar verbinden en op een 
innovatieve wijze delen met het publiek. 
De NVBT werkt hierbij nauw samen met 

Waag Society om de 
publieksprogrammering te ontwikkelen. 

De tuinen van de NVBT beheren 
gezamenlijk een prachtige plantencollectie 
van onschatbare waarde.  

Beschermde planten achter rode lijsten 

Met steun van de Nationale Postcode 
Loterij kunnen de 21 aangesloten tuinen - 
verspreid van Noord (Pieterburen) tot Zuid 
(Kerkrade) en van Oost (de Lutte) tot 
West (Rotterdam) - hun rol als 
kenniscentrum van de biodiversiteit van 
planten versterken en als musea met 
levende plantencollecties gaan 
samenwerken aan een eigentijdse 
publieksprogrammering.  

Zo zullen de bezoekers van de tuinen in de 
nabije toekomst niet alleen van de rust en 
schoonheid in de tuinen genieten, maar 
leren zij ook meer over het belang van 
planten voor een duurzame wereld. De 
tuinen slaan hiermee een brug tussen hun 
rijke verleden 
en een 
duurzame 
toekomst.  

Het project 
loopt tot en 
met 2017, 
het Jaar van 
de 
Botanische 
tuin. 
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Prijslijst artikelen tuinwinkel – 2015 

 

 

Artikel  Eenheid Prijs  

Gas (voor leden)* Per gasfles   € 23,00 

Gas (voor niet-leden) * Per gasfles   € 25,50 

Tuinaarde Per Zak / inhoud 40 liter   €   1,80 

Tuinaarde Per 4 zakken   €   6,50 

Potgrond Per Zak / inhoud 40 liter   €   2,90 

Opvulgrond Per platte wagen / ± 400 liter   € 16,00 

Opvulgrond Per Kruiwagen / ± 80 liter   €   2,70 

Zand Per platte wagen / ± 400 liter   € 15,50 

Zand Per kruiwagen / ± 80 liter   €   2,60 

Koemest korrel Per zak   / inhoud 5 kg   €   4,50 

Kalkkorrels Per zak   / inhoud 5 kg   €   3,20 

Organische mestkorrels Per zak   / inhoud 5 kg   €   7,00 

Turfmolm geperst Per baal / inhoud 150 liter   €   9,20 

Turfstrooisel Per zak   / inhoud 40 liter   €   3,50 

* Statiegeld gasflessen: 

De tuinwinkel heeft maximaal 30 gasflessen op voorraad. Voor de leden die geen lege gasfles 
inleveren zal bij aankoop van een volle fles – boven op de kosten van een nieuwe gasfles – 
een bedrag van € 10,= statiegeld worden berekend.  
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Schuren en schilderen van het verenigingsgebouw    Bijdrage: Bestuur 

 
Met elkaar komt het voor elkaar! 
 
Zoals we in het vorige Algemeen Doeblad al hebben 
aangegeven moet de buitenzijde van het 
verenigingsgebouw dit jaar onder handen worden 
genomen. Het schilderwerk vertoont op veel plaatsen 
slijtage of ontbreekt zelfs helemaal. 
 
Daarom houden we een schuur- en verf-weekend op: 
-   Zaterdag 22 en zondag 23 augustus a.s. 
 
Hierbij roepen we de tuinleden en andere 
belangstellenden op om te komen helpen om deze klus 
te klaren. 
  
Het is ook mogelijk om te schilderen in ruil voor één of meer tuinbeurt(-en). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
We zullen zorgen dat alle vrijwilligers goed verzorgd worden en na afloop is er een borrel ! 
 
Geef aan ons door of we op je hulp kunnen rekenen. Dit kan door een mail te sturen naar: 
bestuur@toepad.nl  of via een briefje in de brievenbus. 
 
 

WERKBEURTEN ATV TOEPAD 2015 

 GROEP 1 GROEP 2 GROEP 3 

tuinnummers: 2 t/m 25 en 81 t/m 83 26 t/m 52 54 t/m 80 

werkmeester: Cecil Becker Henk Jelle Beusker Marijke de Jong 

data 
werkbeurten: 

 

 

Inhaaldag voor 
groep 1 t/m 3: 

24 oktober 2015 

4 juli 

1 augustus 

29 augustus 

26 september 

11 juli 

8 augustus 

5 september 

3 oktober 

18 juli 

15 augustus 

12 september 

10 oktober 
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Wat eten we in juli en augustus? 
    Bijdrage Wil 

 
In juli is het tijd voor de oogst van 
tuinbonen, erwtjes, komkommers, 
bietjes, zomerwortelen en vroege 
aardappels.  
 
Recept juli: Bietensalade met frambozen 
 
Een heerlijke frisse zomersalade voor vier 
personen. Recept van 
natuurvoedingskundige Ineke Fienieg, 
www.voedwel.nl 

 
Ingrediënten: 
 
Gemengde slablaadjes (kropsla, 
mosterdblad, rucola, verse tuinkruiden 
etc.) 
3 gekookte nieuwe bietjes 
200 gram feta 
125 gram frambozen 
2 takjes munt 
2 eetlepels brooddrank of vers citroensap 
2 eetlepels lijnzaadolie 
2 eetlepels olijfolie extra vierge 
wat honing 
wat zout en peper 
 
Bereiding: 
  
Was en droog de slablaadjes. 
Schaaf of snij de gekookte en geschilde 
nieuwe bietjes in niet te dunne plakjes. 
Snijd de feta in blokjes. 
Maak al roerend een dressing van 
brooddrank of vers citroensap, lijnzaadolie 
en olijfolie. 
Breng het op smaak met zout, peper en 
honing. 

Verdeel de sla over 4 borden en voeg de 
plakken biet, de fetablokjes en de 
frambozen toe. 
Besprenkel de salade met de dressing.  
Gebruik de muntblaadjes als garnering. 
 
 
In augustus is het tijd voor de oogst 
van uien, knoflook, courgettes, 
tomaten en bonen.  
 
Recept augustus: Courgetterolletjes 
 
Een zomers recept voor circa 20 
courgetterolletjes met dadels of pruimen, 
walnoten en geitenkaas. Heerlijk bij een 
goed glas witte wijn! 
 
Ingrediënten 
 
1-2 courgettes 
10 gedroogde, zachte dadels (Medjoul) of 
pruimen (Pruneaux d’agen) 
10 hele walnoten 
1 rolletje verse geitenkaas naturel 
(bijvoorbeeld van De Lingehof) 
1 eetlepel olijfolie 
Snufje milde paprikapoeder 
Snufje zout 

 
Bereiding 
Snij de courgette overlangs doormidden. 
Schaaf met een kaasschaaf vanuit het 
midden 20 flinke plakken van de 
courgette. Bestrijk de plakken courgette 
aan weerszijde met wat olijfolie en een 
klein beetje zout. Verwarm een grillpan en 
rooster 4 plakken courgette aan beide 
kanten lichtbruin. 



10 

 

Herhaal dit tot alle plakjes geroosterd zijn 
en laat ze afkoelen. 
Halveer de dadels of pruimen en verwijder 
zo nodig de pit. Pel de walnoten en 
rooster ze kort op een laag vuur in een 
droge koekenpan. Snij een klein gaatje in 
het kaasrolletje en gebruik dit als spuitzak. 
Vul hiermee de dadels of  pruimen. 
Verdeel de geroosterde walnoten over de 
geitenkaas. Rol de gevulde dadels of 
pruimen in een plakje courgette. Bestrooi 
dit rolletje met wat paprikapoeder en 
steek het vast met een stokje. 
 
 

Kantine extra open! 

 

Per 3 juli  

Iedere vrijdagavond 

geopend 

Vanaf 21.00 uur 

Voor een drankje en een 

gezellig.. 

25 Juli!  29 augustus! 

 

Kantine open vanaf 20.00 uur 

Aanvang Bingo 20.30 uur 

 

Tuinieren 

 
Houd ik waarlijk van tuinieren?  
Is het iets wat mij verrukt?  
Kan het mij wel echt iets schelen  
Of de bieten zijn gelukt? 
 
‘k Voel persoonlijk heel geen vreugde 
Als ik boontjes heb geplukt 
Wel begroet ik blij het einde 
Van de dag zo diep gebukt. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
‘k 

Kan het niet goed achterhalen: 
Waarom voel ik mij bedrukt? 
Is het om die prille kropjes 
Met mijn handen uitgerukt…? 
 
Kom nou toch, sla is geen kindje 
Het is slechts een tuinprodukt 
Fijn van smaak met een tomaatje 
Eveneens verongelukt 
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Afvalinzameling  Bijdrage: Bestuur 

 
Zoals iedereen inmiddels wel zal hebben 
begrepen (via de website, de ALV of via 
het informele circuit) hebben we sinds 
april j.l. een contract met Van Vliet 
Afvalinzamelaars BV voor het ophalen van 
ons huisvuil en groenafval. Er zijn 5 
nieuwe afvalcontainers geplaatst. In deze 
nieuwe containers mag alleen huis- en 
groenafval en beslist géén sloopafval zoals 
hout, steen en dakbedekking. 
 
Helaas is de afgelopen weken gebleken 
dat er toch zaken in de containers worden 
gegooid die daar dus niet in thuis horen 
maar die u zelf naar het milieupark moet 
afvoeren. Verder hebben diverse tuinleden 
blijkbaar niet door dat zij door hun gedrag 
zorgen voor overvolle containers door bijv. 
afval niet klein te maken waardoor 
containers vaak vol zitten met . . . lucht ! 
Gevolg is dat de bakken snel vol zijn en er 
vuilniszakken naast de containers worden 
gezet. De vogels pikken daarna de zakken 
lek op zoek naar voedsel en in combinatie 
met wat wind is dan de hele omgeving 
bezaaid met afval. 
Wist u trouwens dat we afgerekend 
worden op elke (half)volle bak die geleegd 
wordt ? Dan blijkt dat “lucht” toch niet 
gratis is . . . . .  

 
Vanaf woensdag 24 juni j.l. is als proef 
een 10 m³-container voor snoeiafval 
geplaatst zodat u hier uw snoei- en 
tuinafval (géén grond en/of boomstronken 
!) in kunt deponeren. 
In de groene containers dient u uw 
huisvuil te blijven deponeren, in de gele 
container glas en in de blauwe container 
papier en karton. Hier s.v.p. géén plastic 
tasjes gevuld met kranten in gooien en 
maak a.u.b. kartonnen dozen klein (ook 
hier betalen we voor lucht !). 
 
 

Help a.u.b. mee om het terrein schoon te 
houden zodat  de onkosten voor afval 
beheersbaar blijven! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
Tuinschouw 
 
Helaas hebben we moeten constateren dat 
diverse tuinen de laatste tijd een slordig 
en onverzorgd uiterlijk hebben gekregen. 
Het bestuur heeft diverse leden 
aangeschreven om hier iets aan te doen. 
Mocht aan onze verzoeken geen gehoor 
worden gegeven dan zullen wij aan de 
desbetreffende tuinleden sancties 
opleggen. 
 
Verder zal het bestuur van ATV Toepad op 
zaterdag 11 juli a.s. een schouwronde 
over het complex maken om de staat van 
alle tuinen in kaart te brengen. Met name 
zal worden gekeken of de heggen zijn 
onderhouden, onkruid onder de heggen is 
verwijderd, het pad is geveegd (dode 
herfstbladeren zijn verwijderd), takken van 
bomen en struiken op uw tuin niet over 
het openbare pad hangen en tenslotte of 
de algehele indruk  van uw tuin enigszins 
ordelijk is. 
 
Van onze bevindingen krijgt ieder tuinlid 
een schrijven met eventuele 
verbeterpunten. Op zaterdag 15 augustus 
zal een 2e inspectieronde plaatsvinden om 
na te gaan of de verbeterpunten door het 
desbetreffende tuinlid zijn aangepakt. 
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Boekenworm een rubriek over.. 
Tuin-tijdschriften  

Eind 2014 is 
Stichting 
Floron gestart 
met een nieuw 
tijdschrift: 
PLANTEN.  

De omslag van het 

1st nummer van 
PLANTEN 

(ontwerp: Content 
Innovators) 

 

Eerder verschenen nummers van Floron-
nieuws zijn als PDF beschikbaar. 

PLANTEN geeft informatie over 
ontwikkelingen in de Nederlandse flora. 
Het tijdschrift verschijnt twee maal per 
jaar en wordt gratis toegezonden aan 
donateurs van Stichting FLORON. Het 
eerste nummer valt bij iedereen op de mat 
die tot nu toe FLORON-nieuws 
ontving. Wilt u PLANTEN ook ontvangen, 
dan kan dat door donateur te worden. 

Als donateur helpt u vrijwilligers te 
ondersteunen. Vrijwilligers inventariseren, 
jaar in jaar uit, hoe het staat met de wilde 
planten in Nederland. Daarnaast komen de 
donateursgelden ten goede aan de 
noodzakelijke bescherming van bedreigde 
planten. 

De redactie van ‘Planten’ verwelkomt 
floristisch interessante mededelingen en 
artikelen over bijzondere waarnemingen 
en groeiplaatsen. Bijdragen kunnen 
worden toegezonden aan 
redactie@floron.nl Maar dan graag eerst 
via doeblad@toepad.nl!! 

PLANTEN verschijnt twee jaar na het 
verschijnen van het gedrukte nummer 
online. Alleen het eerste nummer is direct 
te downloaden via www.floron.nl 

 

Bijdrage: Kitty 

 

 

In het 
julinummer 
van G&B staat 
de cottagetuin 
centraal. Knus, 
een beetje 
rommelig, met 
eigen groente,  
fruit en 
bloemen in 
vrolijke 
kleuren. 

 

In een uitgebreid artikel lees je alles over 
deze charmante tuinstijl. Maar ook over 
een ideetuin en een verhaal over 
combinatieteelt; vele soorten groente in 
een buurttuin gekweekt volgens het 
principe van de indianen. Kwekerij 
‘Liefhebbersplanten’ uit Winkel vertelt over 
haar favorieten! Je kunt zaad bestellen 
van slaapbollen (papaver somniferum) en 
mocht je tuin geteisterd worden door 
ziektes en plagen, lees dan het verhaal 
over de biologische bestrijding ervan. Ook 
lees je in dit julinummer over de 
ontwikkelingen in een  balkonmoestuintje 
en een column van Gelukkige Tuinman 
Edwin Oden die op aanstekelijke – en 
herkenbare - wijze laat weten hoe het 
hem vergaat in de (moes)tuin. 

Daarnaast veel praktische tips in de 
tuinkalender en de adviesrubriek! Voor de 
bloemschikkers is er bloemschikken met 
vilt en bloemschikken in cottagestijl! 

Actie: 2 nummers G&B voor € 5,- De 
toezending stopt na ontvangst van de 
twee nummers automatisch. Bij de 
kennismakingsnummers ontvang je 
informatie over de vele voordelen van een 
lidmaatschap van G&B.  

www.groei.nl 
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Papavers..       Bijdrage: Kitty 

Er zijn allerlei redenen om eens 
slaapbollen (papaver somniferum) te 
zaaien. De bloemen zijn prachtig en alleen 
al het kijken naar de bloemknoppen - hoe 
ze zich oprichten, openbarsten en hun 
satijnen bloemblaadjes ontvouwen - 
verschaft je totale rust.  

 

De slaapbol of bolpapaver (Papaver 
somniferum ‘Black Paeony’  ) is een 
eenjarige plant die tot de papaverfamilie 
(Papaveraceae) behoort. De plant heeft 
prachtige, dik gevulde donkerpaarse 
bloemen. Er zijn ook rassen met enkele 
bloemen of gefranjerde bloemen. Het grof 
getande blad is grijsgroen. Na de bloei 
vormen zich decoratieve zaaddozen. 

De plant heeft een karakteristieke zaadbol, 
die ook wel de maanbol wordt genoemd.  

Uit het 
gedroogde 
melksap kan 
opium 
gewonnen 
worden. Uit 
opium kunnen 
vervolgens: 
morfine, 
heroïne, codïne, 
papaverine, 
laudanine en 
noscapine 
gewonnen 
worden.  

De gedroogde zaden uit de bol zijn het 
bekende maanzaad.  

Papaver somniferum, de slaapbol, is 
oorspronkelijk afkomstig uit het 
Middellandse Zeegebied. Daar werd deze 
plant - zo blijkt uit opgravingen in het 
zuiden van Spanje - al vierduizend jaar 
voor onze jaartelling gekweekt. Kennelijk 
wist men ook toen al dat papaver 
somniferum een stofje bevat waar je 
rustig van wordt.  

Het sap van de plant is giftig en kan bij 
bepaalde hoeveelheden dodelijk zijn, met 
eerst een periode van bewusteloosheid. 
De plant dankt hieraan ook zijn naam. 

Er zijn allerlei soorten papavers. Onze 
eigen klaproos (Papaver rhoeas) is in 
Nederland geheel ingeburgerd. *  

 
 

Wat is het toppunt van 
snelheid? 
Een slak die uit de 
bocht vliegt.. 
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Nederlandse Rode Plantenlijst 

Bijdrage: Kitty 

Akkerzenegroen 

Sinds 1950 zijn bijna 500 van de 1536 
autochtone wilde plantensoorten in 
Nederland in aantal achteruitgegaan en 
zijn er meer dan 40 uitgestorven. Om hier 
een halt aan toe te roepen is er onder 
meer een zogenaamde Rode lijst voor 
planten opgesteld. Op de Rode lijst van 
2004 staan 499 soorten. In 2012 is het 
Basisrapport met voorstel voor de herziene 
Rode Lijst vaatplanten opgesteld door 
Stichting Floron in opdracht van het 
ministerie van Economische Zaken. 
Stichting Floron coördineert het onderzoek 
in Nederland aan spontaan in het wild 
voorkomende plantensoorten. 

Op deze nieuwe lijst staan 530 bedreigde 
soorten, 37% van de in totaal 1432 wilde 
plantensoorten die in Nederland 
voorkomen. Ten opzichte van tien jaar 
geleden komen het akkerzenegroen, de 
bosboterbloem, het klein slijkgras niet 
meer in Nederland voor. Het rood 
bosvogeltje, de brede raai, de wilgalant, 
het akkerviltkruid, het smal longkruid en 
de geoorde veldsla zijn weer juist terug. 
Het opstellen van Rode Lijsten komt voort 
uit het verdrag van Bern, dat in 1982 door 
Nederland is geratificeerd. Dit verdrag 
vraagt bijzondere aandacht voor soorten 
die met uitsterven worden bedreigd en die 
kwetsbaar zijn (artikel 1 en 3). In artikel 7 
van de Flora- en faunawet is vastgelegd 
dat de overheid lijsten opstelt van dier- en 
plantensoorten die van nature in 
Nederland voorkomen en die bedreigd 

zijn. Op de Rode Lijst voor planten komen 
plantensoorten voor die in Nederland met 
uitsterving bedreigd worden en/of 
beschermd zijn, zoals Parnassia. 
Daarnaast komen in Nederland veel 
zeldzame soorten voor. Diverse van deze 
planten komen voor in gebieden die 
beschermd worden op grond van 
deEuropese Habitatrichtlijn.  

Rood bosvogeltje 

Het ministerie van LNV heeft op 18 
februari 2003 een ontwerplijst 
gepresenteerd met speciale 
beschermingszones voor natuurlijke 
habitats op grond van deze richtlijn. De 
gebieden gaan uiteindelijk deel uitmaken 
van een groot Europees netwerk van 
beschermde natuurgebieden: het "Natura 
2000"-netwerk. Van provincies, 
gemeenten en terreinbeherende 
organisaties wordt verwacht dat zij bij 
beleid en beheer rekening houden met de 
Rode Lijsten. 

 

 

 

 

 

 

 

   Oplossing puzzel Doeblad mei-juni 2015 



Voor wie van kleuren houdt! Of je nu jong bent of al een beetje oud(er)! 
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Tuinplant van de maand juli 2015 

    Bijdrage Wil 

 

De hortensia (Hydrangea) is één van de 

meest populaire planten in de Nederlandse 

tuin. Het is dan ook een plant met heel 

veel pluspunten. (… zie ook bij ‘Stukje van 

de voorzitter’..  blz. 3!) 

 

De nieuwe generaties bloeien maar liefst 

van het voorjaar tot diep in het najaar. 

Daarnaast zijn hortensia’s ontzettend sterk 

en vrijwel ongevoelig voor ziektes. Behalve 

als ideale tuinplant is de heester ook heel 

geschikt als potplant op balkon en terras. 

Ook kennen we de hortensia als snijbloem 

en droogbloem. 

 

Hortensia soorten 

De hortensia komt oorspronkelijk uit Azië 

en behoort tot de meest gecultiveerde 

planten ter wereld. De variëteiten komen 

voor van boom- tot bodembedekker en 

kennen bloemen in scherm-, bol- of 

pluimvorm. De Hydrangea macrophylla, 

beter bekend als de bol- of 

boerenhortensia, doet het goed in zowel 

de (half)schaduw als in de zon. 

 

De pluimhortensia, Hydrangea Paniculata, 

heeft het liefste een zonnig plekje in de 

tuin. De nazomerbloeier verkleurt van wit 

naar lichtroze of lichtgroen. Er zijn ook 

schermbloemige (dit noemen we ook 

Teller- of schotelbloemigen) varianten. 

De Koreaanse klimhortensia met de witte 

bloemen bloeit van juli tot augustus, zelfs 

op een noordmuur. Na tien jaar is hij wel 

vier meter hoog. Hortensiasoorten zoals 

de Annabelle zijn bekend om hun enorme 

bollen witgroene bloemen. 

 

Verzorging van de hortensia 

De hortensia is makkelijk in het 

onderhoud. Het belangrijkste is om de 

plant veel water in het voorjaar en in de 

zomer te geven, hortensia’s drinken en  

 

verdampen namelijk veel. Zorg ervoor dat 

de grond goed waterdoorlatend is, 

bijvoorbeeld met wat hakselmateriaal. De  

zuurgraad van de grond bepaald bij veel 

hortensia’s de kleur. Voeg daarom wat 

kalk toe voor roze bloemen of ijzersulfaat 

voor zacht blauwe bloemen. 

 

Snoeien van de hortensia 

Voor je begint met snoeien is het 

belangrijk om te weten of de bloemen van 

jouw hortensiasoort alleen op oud hout of 

ook op nieuw hout kunnen groeien. 

Groeien de bloemen alleen op oud hout 

dan betekent dit dat er dat jaar geen 

bloemen gevormd zullen worden. Je kunt 

er dan voor kiezen om slechts de helft van 

de takken tot zo’n tien centimeter boven 

de grond te snoeien. 

 

De beste snoeitijd is voor veel hortensia’s 

in april, wanneer het gevaar voor 

bevriezing is geweken. 

De macrophylla heeft voldoende aan één 

keer per vijf jaar een rigoureuze 

snoeibeurt in de winter. Het eerste jaar na 

deze verjongingssnoei geeft de plant 

minder bloemen, daarna herstelt deze zich 

weer. De Koreaanse klimhortensia heeft in 

principe geen snoei nodig. 

 
 

De redactie is NIET           

aansprakelijk 

voor artikelen die door andere 

personen zijn ingezonden. 
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Bladluizen bestrijden  Bijdrage: Hans 

Bladluisachtigen (Onderorde Aphidina) 

Bladluizen behoren tot de meest bekende 
plaaginsecten. Iedereen heeft er wel al 
eens mee te maken gehad want bijna elke 
plantensoort heeft een eigen passende 
bladluis. Er zijn dan ook ruim 1000 soorten 
bekend zoals de groene bladluis, 
boterbloemluis, melige koolluis, zwarte 
bonenluis, slaluis, perzikluis, eikenbladluis, 
vlierbladluis, roze luis, appelgrasluis, 
groene appeltakluis,... Meestal kennen we 
ze in de groene kleur, maar er zijn ook 
gele, bruine, zwarte, witte, doorzichtige,... 
soorten. 

Het zijn kleine insecten van ± 0,5 cm lang 
met een steeksnuit die ze gebruiken om 
mee in de planten te steken en daar dan 
sappen uit te zuigen om zich mee te 
voeden. We kunnen de plantenbelagers 
vinden op takken, stam en zelfs op de 
wortels, maar meestal zitten ze verscholen 
aan de onderkant van de bladeren omdat 
ze daar het makkelijkst aan de 
floëemsappen kunnen zuigen.  
 
Ook al is het klein ongedierte toch kunnen 
ze de cultuurgewassen behoorlijke schade 
toebrengen door hun enorme 
voortplantingsvermogen waardoor ze in 
een korte periode kunnen uitgroeien tot 
een ware plaag. Naast zuigschade waarbij 
de planten minder snel groeien of waarbij 
de groeipunten krullen en vervormen, 
brengen bladluizen ook virussen over zoals 
het mozaïekvirus. Bovendien vervuilen 
bladluizen de planten waarop ze leven met 
hun afscheidingsstoffen. Dat is een 
kleverig suikerhoudend product ook 
honingdauw genoemd waarop zich zwarte 
roetdauwschimmel kan ontwikkelen. Bij 
aantasting van die schimmel worden de 
bladeren zwart. Indien uw tuinmeubelen, 
trampoline, barbecue,... onder een boom 
staan waarin bladluizen zitten dan zullen 
die door de honingdauw kleverig 
aanvoelen.  

Gelukkig kent de bladluis ook veel 
natuurlijke bestrijders zoals gaasvliegen,  

 

roofwantsen, sluipwespen, oorwormen, 
lieveheersbeestjes..  

 

Anderzijds kent de bladluis ook goede 
bondgenoten die hen beschermen tegen 
bovengenoemde natuurlijke vijanden. 
Mieren beschermen bladluizenkolonies en 
daarvoor worden ze door de bladluizen 
vergoed met een soort van honingdauw of 
zoete stof die ze afscheiden waar de 
mieren verzot op zijn. Indien je een 
boomstam of plantenstengel ziet 
waarlangs hele rijen mieren op en neer 
lopen, dan is dat wellicht omdat er op die 
boom of plant een bladluizenkolonie zit. 

Voorkomen van bladluizen: 
 
Hoe gezonder en sterker uw gewassen 
zijn, hoe minder kans dat ze door luizen 
zullen worden belaagd. Zorg er daarom 
voor dat uw planten op een geschikte 
standplaats staan en dat ze beschikken 
over een juiste dosis meststoffen. Niet te 
weinig en niet teveel want bij 
overbemesting zijn de planten eveneens 
gevoelig voor bladluizen.  

Plaats planten tussen uw bladluisgevoelige 
gewassen die bladluizen niet echt graag 
ruiken. Geurige kruiden zoals lavendel, 
bonekruid, dille, salie, hysop, uien en 
knoflook zijn ideale tussenbeplantingen 
om bladluis te weren. 

Bladluizen bestrijden met water of 
met plantenaftreksels: 

Indien de bladluizenaantasting zich maar 
op enkele planten bevindt, kun je ze er 
nog vrij makkelijk afspuiten met een harde 
waterstraal. Daarbij spuit je best langs 
de onderkant van de bladeren. Bij 
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potplanten mag je de planten zelfs eens 
goed onderdompelen in een emmer met 
lauw water of onder de kraan of douche 
sproei je ze met honderden tegelijk van de 
plant af. 

Iets sterker dan gewoon water zijn de vele 
soorten plantenaftreksels of gier. 
Zo is zelfgemaakte gier van brandnetels, 
tabak, rabarber, uien, knoflook of 
aardappelschillen vrij doeltreffend 
indien je die om de paar dagen kan 
herhalen. 
Om gier te maken pluk je een halve 
emmer brandnetels en vult die daarna op 
met water. Laat de emmer enkele dagen 
staan op een plaats waar je zelf niet teveel 
moet vertoeven want het kan stinken. 
Daarna zeef je de netelresten eruit en ga 
je de bekomen vloeistof tien keer 
aanlengen met water vooraleer te 
gebruiken. 

Voor een plantenaftreksel met look of 
uien: snij 1 kg look/uien in stukjes en laat 
die gedurende een half uur in een liter 
water staan. Als je daarmee dan de 
aangetaste planten giet zullen de 
bladluizen dit niet waarderen. 

Met tabak kun je ook een gier aanmaken 
die de luizen zal doden, maar je kunt ook 
de tabaksrook gebruiken om bladluizen te 
verdelgen. In geval de bladluizen op een 
kamerplant zitten, plaats je die in een 
grote emmer of kuip die je kunt afsluiten 
met een deksel. Blaas een flinke portie 
sigaretterook in de emmer en doe er het 
deksel op. Laat de plant een dik uur in de 
emmer en daarna zal je merken dat de 
meeste bladluizen de pijp aan Maarten 
hebben gegeven. Indien er toch nog in 
leven zijn kun je de behandeling nogmaals 
herhalen. 

Bestrijding van bladluizen met natuurlijke 
belagers: 

De meeste gevreesde natuurlijke vijand 
van de bladluis is het lieveheersbeestje. 
De larven van een lieveheersbeestje eet 
gedurende zijn ontwikkeling tot aan het 
verpoppingsstadium ± 400 bladluizen. Een 
volwassen lieveheersbeestje kan tijdens 

haar verdere leven nog eens ruim 5000 
bladluizen verorberen. 

 
Dit lelijke eendje zal later uitgroeien tot 
een prachtig lieveheersbeestje. 

In mei zijn ze massaal in de tuinen 
aanwezig en dagelijks verorberen ze er 
massa’s bladluizen. 

Zorg ervoor dat de lieveheersbeestjes het 
naar hun zin hebben in uw tuin en voorzie 
lieveheersbeestkastjes. Deze kastjes zijn 
zo ontworpen dat lieveheersbeestjes hier 
gemakkelijk toegang tot hebben. Tevens 
worden veel concurrenten en roofdiertjes 
van het lieveheersbeestje buiten 
gehouden. 

 
Lieveheersbeestkastje 

Om het de biologische 
bladluizenbestrijders 
van het 
lieveheersbeestkastje 
helemaal naar hun zin 
te maken, is het 
raadzaam enkele losse 
bladeren of rolletjes 
golfkarton in het 
huisje te stoppen. 

Voor de biologische bestrijding van o.a. 
bladluizen zijn oorwormen goed te 
gebruiken. De oorworm voedt zich niet 
alleen met bladluizen maar daarnaast ook 
nog eens met mijten, larven en eieren van 
insecten (appelmade/fruitmot), 
kommaschildluizen, kleine rupsjes en 
andere parasieten. Ook eten ze 
plantaardig voedsel zoals algen.  
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De oorworm is een uitermate nuttig insect 
voor het onder controle houden van 
bladluisplagen. Hang een met stro gevulde 
bloempot omhoog op de plaatsen waar de 
oorwormen 's nachts de bladluizen kunnen 
vinden. 

Andere natuurlijke vijanden van 
bladluizen die zich ermee voeden zijn 
o.a. gaasvliegen, galmuglarven en 
sluipwespen. Daarnaast zijn er ook nog de 
meesjes en andere insectenetende 
tuinvogels die de bladluizen mee helpen 
op te ruimen. 

 

In juli korten de dagen 1 uur en 7 
minuten  
 
1 Juli Zon op: 5.23 uur, Zon onder: 22.03  
31 Juli Zon op: 5.59 uur, Zon onder: 21.32 
 
1 Juli Maan op: 21.07 uur,  
Maan onder: 5.07 uur. 
31 Juli Maan op: 21.12 uur,  
Maan onder: 6.04 uur.      
 
 
 2 Juli: Volle maan 
16 Juli: Nieuwe maan 
31 Juli: Volle maan 
 
 
In augustus korten de dagen 1 uur en 
49 minuten  
 
1 Augustus Zon op: 6.00,  
Zon onder: 21.30 uur. 
31 Augustus Zon op: 6.49 uur,  
Zon onder: 20.30 uur. 
 
1 Augustus Maan op: 21.47 uur,  
Maan onder: 7.21 uur. 
31 Augustus Maan op: 21.16 uur,  
Maan onder: 8.57 uur.      
 
 
14 Augustus: Nieuwe maan 
29 Augustus: Volle maan 

De volksmond over het weer in Juli 
 
Op 10 juli gaat de 
honingdeur open, d.w.z. 
op deze dag is het pas 
goed zomer, zodat de 
bijen gaan zwermen. 
 

 
Is juli heet en droog, dan houdt de winter 
een kwaad betoog. 
 
Bouwt op 26 juli de mier grote hopen, de 
winter zal niet zacht verlopen. 
   
De volksmond over het weer in 
Augustus 
 
Worden de zomernachten koud, zwijgen 
de vogels in het woud. 
 
In augustus regen, geeft de wijnoogst 
zegen. 
 
Is het weer op 24 augustus warm en 
schoon, dan draagt de herfst een gouden 
kroon. 
 

Geef de pen 

door….. 

De pen is door de familie Adinolfi (vorig 

Doeblad) inmiddels doorgegeven. In het 

volgende Doeblad een nieuwe “Geef de 

pen door.. “.  

 
Het bestuur houdt aan het begin van 
elke maand spreekuur waarop u 
bestuursleden in een persoonlijke 
ontmoeting vragen kunt stellen.  
 
De data waarop dit seizoen het spreekuur 
nog wordt gehouden zijn: 
Zaterdag 1 augustus, 5 septemberen 3 
oktober 2015 
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Voor de kinderen        Bijdrage: Hans 

 

 

 
 

http://www.ivnslootjesdagen.nl/ 
 
 

IVN heeft 13 en 14 juni slootjesdagen georganiseerd. 
Kinderen konden zich aanmelden om slootjesexpert te worden. 
(Kruip, glibber, speur en ontdek alles over slootjes) 
 
Op http://www.ivnslootjesdagen.nl/word-slootjesexpert kun je 
lezen hoe je zelf aan de slag kunt als slootjes expert.  
 
En op http://www.ivnslootjesdagen.nl/vraag-de-gratis-
zoekkaart-aan  
kun je een speciale waterdiertjes zoekkaart aanvragen. 
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                                                      Zo groen als gras 

Toen wij 16 jaar geleden de tuin overnamen van de familie van Duijn stond het helemaal vol met 

Knolbegonia’s, specialiteit van meneer van Duijn. Buiten deze enorme bont gekleurde planten waren 

er naast veel bomen in allerlei soorten en maten ook een stukje gras. 

Het eerste wat mijn opa zei toen opa en oma naar ons nieuwe stekje kwamen kijken; “meissie, haal dat 

stukje gras weg, dat is zo’n werk om dat mooi te houden…” Hij had er zelf zo’n hekel aan. Terwijl ze zelf ook 

nog steeds een grasveld in de tuin hadden. 

Onze eerste lieverd Cosmo vond het heerlijk om in het gras te liggen en wij waren qua tuinieren nog  “zo 

groen als gras”… dus dachten wij dat het zo’n vaart niet zou lopen en besloten het gras een kans te geven. 

Stroom moest nog worden aangelegd dus voorlopig moesten we het doen met de handrolgrasmaaier van 

meneer van Duijn. Korte tijd later konden we een iets modernere versie overnemen van een neef die zijn 

gras wel voor gezien hield… 

Het jaar daarop kregen we toch echt in de gaten dat we ons wat meer moesten gaan verdiepen in het “hoe- 

hou -ik -mijn -gazon -mooi -stappen –plan”… (zucht) 

Rollen, verticuteren, kalk strooien, bemesten, onkruid, raaigras verwijderen, hoe komt het mos, welk soort 

graszaad, niet sproeien of mesten als de zon schijnt enz enz…(zucht) 

We hadden door al die bomen van onszelf en de buren genoeg schaduw om ons heen om de 

Bloemenplantage en Swinkels te voorzien van mos in het voorjaar… (zucht) 

Van opa en oma kregen we dat jaar onze huidige elektrische grasmaaier, geweldig wat een gemak, ook 

kochten we een strimmer voor de kantjes… ahum… Deze hebben we na 1 seizoen weer weggegeven dat 

vonden we niks, het gras kwam overal terecht, niet handig, dan maar op de hurken of knieën en met de 

schaar…(zucht) 

Gelukkig kregen we regelmatig diverse tips van de “kenners” om ons heen, dus ons grasveldje bleef, mede 

ook omdat onze tweede schat Chelsea het ook heerlijk vond om op het gras te ravotten. En eerlijk is eerlijk 

Als het net gemaaid is en de kantjes weer netjes zijn geeft het ook een heerlijk voldaan gevoel als je over je 

“landgoed” kijkt, hihi. 

Door de jaren heen zijn er heel wat bomen bij buren en onszelf verdwenen waardoor ons gazon meer gras 

werd en minder mos, ok het is ook groen maar toch…  

                                              
 

Opa en oma zijn, helaas, inmiddels overleden maar opa’s woorden hoor ik telkens als ik achter onze 

grasmaaier loopt. Mijn rug is er ook niet beter op geworden, zachtjes uitgedrukt… Dus op zoek naar een 

andere oplossing voor de kantjes, want ja… 

Het gras blijft!  

Niets leuker om Jessie en haar vriendjes te zien genieten op het gras… 

En dat het gras bij een ander altijd groener is…? Ach, ook daar ben ik inmiddels achter, dat is dus echt niet 

zo… Hihi 

En zeker weten dat opa stiekem heel trots op me is… 

 

        Marian, tuin 68 
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