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       ATV Toepad 
          Toepad 55 
         3063 NJ Rotterdam 
               www.toepad.nl 
           email: bestuur@toepad.nl 

 
 
 

Wie, wat, waar 
 
Bestuur  bestuur@toepad.nl 
Voorzitter: mw. I.C. van Riemsdijk tuin 67 
Secretaris: dhr. R. Bakker tuin  55 
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Bouw- en taxatiecommissie 
Coördinator: dhr. B. Sommeijer tuin 40 
Leden: dhr. D. de Visser tuin 27 
 dhr. H. Gravestein tuin 78 
                             mw. I.C.van Riemsdijk    tuin 67 
                             dhr. B. Radema              tuin 12 
 
Bouwzaken: dhr. J. van der Vorm tuin 38 
 mw. M. Mooij tuin 25 
 dhr. B. Radema             tuin 12 
 
Kascommissie 
Leden: mw. I. Barreveld tuin 14 
 mw. E. Arendshorst tuin 58 
 mw. P. van Mosselaar tuin 80 
 
Verenigings- 
gebouw  
 
Kantinecoördinator: 
 mw. M. Mol- Koelink     tuin 59 

               margreetmol65@gmail.com 
 
 
Inkoop: mw. B. Luten tuin 13 
 
 
 
 

Complexbeheer 
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 dhr. F. Mol tuin 59 
Werkmeesters: mw. I. Barreveld tuin 14 
 mw. M. de Jong tuin 64 
 dhr. J. Timmermans tuin 43 
 dhr. M. Mooij tuin 25 
 
Storingen elektriciteitskasten langs de paden 
 dhr. B. van Katwijk tuin 82 
  06 - 26 02 67 77 
 
Verkooploods 
Inkoop: mw. J. Seip/ dhr.A.Seip tuin 60 
Verkoop: mw. J. Seip tuin 60 
 dhr. B. Dasberg tuin 65 
 dhr. H. Gravestein tuin 78 
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Vertegenwoordigers: 
 mw. I.C. van Riemsdijk tuin 67 
 mw. J.H. Groenewoud tuin 76 
 
Website www.toepad.nl 
  webmaster@toepad.nl 
Coördinator: dhr. J. van der Vorm tuin 38 
 dhr. A. Luten tuin 13 
 
Algemeen Doeblad 
Eindredactie: mw. K. Martens tuin 49 
Redactie:       mw. W. van Dongeren tuin 49 

          dhr. H. Tros tuin   4 
          dhr. A. en mw. J. Seip tuin 60 

 
doeblad@toepad.nl 
 
Uiterste inleverdatum kopij: 
19-07-2019 
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Stukje van de voorzitter 
15 mei 2019 
 

 
 
Voor u ligt alweer het tweede nummer van 
het Doeblad. En er is al weer het een en 
ander te melden. Op de eerste prachtige, 
bijna zomerse zaterdag, 20 april werd de 
Algemene Ledenvergadering gehouden. 
Ondanks het zonnige weer waren veel 
tuinleden aanwezig en dat is prettig voor 
het bestuur. Wij steken veel tijd en moeite 
in het voorbereiden van de vergadering en 
het is prettig om te ervaren dat die 
inspanning gewaardeerd wordt. Het was 
ook weer een belangrijke vergadering. Het 
vernieuwde huishoudelijk reglement werd 
ter stemming gebracht en is unaniem door 
u goedgekeurd. Het financiële jaarverslag, 
goed en helder toegelicht door onze 
penningmeester, Hanny, werd 
goedgekeurd en de ALV verleende het 
bestuur decharge van het gevoerde 
financiële beleid van 2018. Er werd 
teruggekomen op het feit dat er (nog) 
geen nieuwe trekker aangeschaft was. 
Toegezegd is dat deze binnenkort wordt 
aangeschaft. Ook kreeg het bestuur de 
opdracht tuinleden aan te spreken op 
achterstallig onderhoud van tuinen. Dit is 
inmiddels gedaan. We wachten op het 
effect. Elders in het Doeblad vraagt het 
bestuur extra aandacht voor een aantal 
punten betreffende onderhoud en 
verplichtingen waar ieder lid aan moet 
voldoen.   
Tijdens de ALV heeft het bestuur bekend 
gemaakt dat zowel ik, als voorzitter, als 
penningmeester Hanny en Barbera Luten, 
onze taak als bestuurslid opgeven per april 
2020. We vragen dan ook actieve leden 
om toe te treden tot het bestuur. Zie 
hiervoor de dringende oproep in het 

Doeblad. En als klap op de vuurpijl, voor 
mij, werd ik, als voorzitter speciaal in het 
zonnetje gezet. Ik vond het een enorme 
eer om de complimenten en de 
waardering te ontvangen en was, behalve 
volledig verrast, ook enige tijd sprakeloos! 
Na de ALV brak het Paasweekend aan. En, 
net als vorig jaar, heeft Margreet Mol, 
gesteund door Fred, ons getrakteerd op 
een geweldige Paasbrunch. De brunch 
werd door een record aantal 
leden/familieleden bezocht. Na het eten 
werd met vereende krachten de kantine 
opgeruimd, de boel afgeruimd en alles 
afgewassen. Wat een bijzonder mooie 
start van het tuinseizoen! 
Hierna liet het weer ons een beetje in de 
steek. Het werd koud, het ging regenen 
(erg goed voor de gortdroge grond) en 
met de noorderwind leek het meer herfst 
dan lente. Gelukkig lijkt het zonnetje terug 
te keren en hopelijk komt de temperatuur 
weer in de normale waarden voor de tijd 
van het jaar. 
Maar dankzij of ondanks het weer zijn veel 
leden al druk bezig met de tuin. De 
verkoop van tuinaarde en potgrond 
verloopt dusdanig, dat we regelmatig bij 
de firma Cultiva nieuwe voorraad moeten 
bestellen. De ene keer verloopt de levering 
vlot, maar soms verloopt de levering 
ronduit stroef. Dat is jammer, want dan 
moeten we op zaterdag “nee” verkopen, 
zonder dat we er iets aan kunnen doen. 
Hopelijk zijn ze ons in de toekomst iets 
beter gezind en verloopt de levering vlot. 
 
Op verzoek van 
onze nieuwe 
beheerder,  
SViN, is op 15 mei 
2019 de grond 
van ons complex 
onderzocht op 
lood (en mogelijk andere schadelijke 
stoffen). Ook ons grondwater en het 
grondwaterpeil zijn bemonsterd. In het 
verleden is er al eens onderzoek naar 
bodemverontreiniging gedaan, en dat had 
als resultaat: niet slecht, moet in de gaten 
gehouden worden. Dus, nu wordt de daad 
bij het woord gevoegd en hebben de 
metingen plaatsgevonden.  
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De uitslag duurt meestal 6 – 12 maanden, 
maar zodra de uitslag er is wordt u 
hiervan op de hoogte gebracht. 
Dan is er nog het punt van de bomen. 
Hiervoor verwijs ik naar het stuk elders in 
het Doeblad.  
 
Als er vragen over zijn, kunt u die altijd via 

de email stellen (bestuur@toepad.nl) of 

natuurlijk tijdens onze maandelijkse 
spreekuur:  

 
 
 
 
 
 
 
 

Elke eerste zaterdag van de maand van 
10.00-11.00 uur in de 
kantine/bestuurskamer. Of, u kunt een 
van de bestuursleden persoonlijk 
benaderen. 
Ik wil graag via deze weg de makers van 
het Doeblad  bedanken voor de tijd en 
moeite die zij zich getroosten om elke keer 
weer een leuk en lezenswaardig blad te 
maken!!! Ik wens iedereen veel leesplezier 
van dit Doeblad. 
Hopelijk tot ziens bij een van de vele 
activiteiten 
 
Hartelijke groet, 
Iza van Riemsdijk, voorzitter  
 
 

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 
 
ATV Toepad 50 jaar  

Bijdrage van het Bestuur 

De zomer moet nog losbarsten, maar wij 
kijken al uit naar eind augustus. Want 
dan, zoals u weet, bestaat ATV Toepad 50 
jaar! Natuurlijk laten wij deze mijlpaal niet 
ongemerkt voorbij gaan.  
Het precieze programma voor het 
jubileumweekend wordt nog 
bekendgemaakt. Maar op dit moment 
wordt er volop gewerkt om van de laatste 
zaterdag van augustus en de eerste 
zondag van september twee feestelijke 
dagen te maken. Een kleine tip van de 
sluier kunnen we alvast oplichten: u hoeft 
zaterdag de 31ste augustus in ieder geval 
niet zelf te koken. 
 
Heeft u zin om uw steentje bij te dragen 
aan het feest? Versterking van de 
‘feestcommissie’ is welkom.  
 
 
 
 
 
Zeker tijdens het feestweekend is uw hulp 
welkom. Mogen wij op u rekenen? Stuur 
dan een mail naar bestuur@toepad.nl. 
 
 
-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

 
HAIKU  
Japanse dichtkunst in 3 regels  
 
Het blauw van de lucht 
vangt de reiger in zijn baan 
op weg naar kikkers 
 
Bron: Gerardusdagkalender,  
Jos Rosenboom 
 
 
-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 
 

Niet vergeten te kijken! 
 

Doeblad digitaal in Kleur op 

www.atvtoepad.nl 
 
-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 
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BELANGRIJK-*-BELANGRIJK-*-BELANGRIJK-*-BELANGRIJK-*-BELANGRIJK-*-BELANGRIJK 

 

 

 

 

 

 

GEVRAAGD PER DIRECT 

 

ACTIEVE TUINLEDEN DIE TOT HET BESTUUR WILLEN TOETREDEN 

 

Beste tuinleden  

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 20 april 2019 heeft het bestuur 

aangekondigd dat een aantal leden van het bestuur in april 2020 zal aftreden: 

Iza van Riemsdijk, voorzitter 

Hanny Groenewoud, penningmeester 

Barbera Luten, algemeen lid  

Dit heeft consequenties voor de continuïteit van het bestuur van ATV Toepad. Graag 

komt het huidige bestuur daarom in contact met tuinleden, die er welwillend 

tegenover staan om toe te treden tot het bestuur. Zij kunnen dan tot april 2020 

vrijblijvend meedraaien in het bestuur om te zien of een van de bestuurstaken hen 

aanspreekt. 

Wilt u reageren op bovenstaande, dit kan via de email (bestuur@toepad.nl) of 

persoonlijk via een van de bestuursleden. 

 

 



ATV Toepad 
Toepad 55 

3063 NJ Rotterdam 
www.toepad.nl 

telefoon: 010 433 0135 
e-mail: bestuur@toepad.nl 

 

Amateur-tuinvereniging Toepad opgericht 1 september 1969 – KvK 40342553 - Telefonisch beperkt bereikbaar 

 

Overzicht  Personeel Tuinwinkel Tuinseizoen 2019 
 

  Datum     Wie ? 

   

30 maart  Joke 

6 april  Ben 

13 april  Herman 

20 april  Ben 

27 april  Herman 

4 mei  Ben 

11 mei  Joke 

18 mei  Herman 

25 mei  Ben 

1 juni  Joke 

8 juni  Herman 

15 juni  Ben 

22 juni  Joke 

29 juni  Herman 

6 juli  Ben 

13 juli  Herman 

20 juli  Ben 

27 juli  Herman 

3 augustus  Ben 

10 augustus  Herman 

17 augustus  Joke 

24 augustus  Ben 

31 augustus  Herman 

7 september  Joke 

14 september  Ben 

21 september  Herman 

28 september  Joke 

    

Joke Tuin 60 

Ben Tuin 65 

Herman Tuin 78 
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Prijslijst tuinwinkel per 1 april 2019 
 

Gasfles, per fles voor leden €  23,20 

Gasfles, per fles voor derden € 25,70 

Zand los platte wagen – 500 liter €   16,70 

Zand los kruiwagen – 80 liter € 2,80 

Tuin-/opvulgrond los platte wagen – 500 liter € 17,50 

Tuin-/opvulgrond los kruiwagen – 80 liter € 2,90 

Potgrond per zak – 40 ltr € 3,30 

Tuinaarde per zak – 40 ltr € 1,90 

Tuinaarde per 4 zakken € 7,00 

Turfmolmbaal/ geperst per zak – 150 ltr € 10,90 

Turfstrooisel 40 ltr per zak – 40 ltr € 3,70 

Koemestkorrels per zak – 5 kg € 4,50 

Kalkkorrels per zak – 5 kg € 3,30 

Tuin- en gazonmest per zak – 2½ kg € 5,40 
 

Gebruik tractor  

• Ritprijs voor het vervoer van materialen aangekocht in de tuinwinkel, zoals zand, aarde, etc. 
met de aanhanger op het complex: € 1,50 bovenop de prijs van de aangekochte materialen. 

• Ritprijs voor het vervoer van eigen aangevoerde materialen op het complex: € 2,50. 
 
Voor de ritten moet een afspraak worden gemaakt met één van de loodsverkopers. Deze maakt 
een afspraak waarop de rit(ten) gemaakt kunnen worden en regelt een chauffeur.  
 
 
 
 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
    De Redactie stelt zich NIET aansprakelijk 

        voor artikelen die door andere personen zijn 
        ingezonden. 
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REGELS EN VERPLICHTINGEN OVER ONDERHOUD VAN UW TUIN  
Bijdrage van het Bestuur  

 

 

Beste tuinleden 

Tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 

20 april 2019 is het nieuwe Huishoudelijk 

Regelement (HHR) unaniem door de aanwezige 

leden goedgekeurd. 

 

Tijdens de vergadering heeft de ALV het bestuur de 

opdracht gegeven tuinleden aan te spreken op 

achterstallig onderhoud. Dit is inmiddels gebeurd. Echter, naast achterstallig onderhoud, 

blijkt ook dat veel tuinleden niet volledig voldoen aan de regels zoals die in het HHR vermeld 

staan.  

Het bestuur vraagt daarom uw aandacht voor de onderstaande regels: 

De heggen aan het pad: 

Art 14 lid e: de heg langs de paden moeten zodanig geknipt worden dat deze de 

voorgeschreven hoogte van 60-80 cm en de voorgeschreven breedte van 30 cm niet te 

boven gaan. 

Tevens moet onkruid onder de heg verwijderd worden 

De sloot en het wandelpad: 

Art 14 lid b: ieder lid dient de helft van het wandelpad en de helft van de sloot grenzend aan 

de tuin te onderhouden en schoon te houden 

Veiligheid: 

Art 17 lid 2: in verband met de toegankelijkheid van de veiligheidsdiensten (brandweer, 

politie , ambulance) is het lid verplicht overhangende takken, die de doorgang van deze 

diensten beperken, te snoeien. 

Uiteraard zijn ook de andere regels van het HHR, de statuten en van de lijst van 

kwaliteitseisen onverminderd van kracht. 

 

Het bestuur 

 



 

Activiteiten kalender 2019 
 

 

Datum 
 

Activiteit 

22 april 
2e paasdag 

Paasbrunch aanvang 11.00 uur 
Opgeven voor 15 april, deelname gratis 

Zaterdag 
11 mei 

Rommelmarkt vanaf 10.00 uur. In en om de kantine 
In samenwerking met VTV Kweeklust 

Zaterdag 
25 mei 

Bingo vanaf 19.30 uur kantine open 

Zaterdag 
1 juni 

Plantjesmarkt bij VTV Kweeklust 

Vrijdag 
7 juni 

Spellenavond vanaf 19.00 uur 
Kaarten, sjoelen, darten, enz. 

Zaterdag 
22 juni 

Bingo vanaf 19.30 uur kantine open 

Vrijdag 
19 juli 

Spellenavond vanaf 19.00 uur 
Kaarten, sjoelen, darten, enz. 

Zaterdag 
20 juli 

Start schoolvakantie 

Woensdag 
24 juli 

Kidsclub van 14.00 uur tot 16.00 uur 

Zaterdag 
27 juli 

Bingo vanaf 19.30 uur kantine open 

Zaterdag 
3 augustus 

Barbecue voor tuinleden vanaf 18.00 uur 
Inschrijven, kosten € 12.50 p.p. 

Woensdag 
7 augustus 

Kidsclub van 14.00 uur tot 16.00 uur 

Vrijdag 
9 augustus 

Hollandse meezingavond vanaf 20.00 uur 

Vrijdag 
16 augustus 

Spellenavond vanaf 19.00 uur 
Kaarten, sjoelen, darten, enz. 

Woensdag 
21 augustus 

Kidsclub van 14.00 uur tot 16.00 uur met aansluitend eten en drinken als 
afsluiting zomervakantie 

Zaterdag 
24 augustus 

Bingo vanaf 19.30 uur kantine open 

Vrijdag 
30 augustus 

Einde schoolvakantie 

Zaterdag 
31 augustus 

& 
Zondag 1 
september 

 
Feestweekend 

50 jarig bestaan ATV Toepad 

Zaterdag 
7 september 

Rommelmarkt VTV Kweeklust 
In samenwerking met ATV Toepad 

Zaterdag 
30 november 

Sinterklaasfeest vanaf 14.00 uur 
Kinderen aanmelden 

Zaterdag 
14 december 

Kerstbingo vanaf 19.30 uur 

 

Voor openingstijden kantine zie het mededelingen bord. 
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Bericht over kapvergunningen  
Bijdrage van het Bestuur 

 
Beste tuinleden, 
 
De verwarring over kapvergunningen blijft 
voorlopig voortduren. Dit komt omdat de 
Gemeente Rotterdam, als eigenaar van de 
grond, officieel eigenaar is van alle bomen 
op ons complex, zowel de bomen op de 
individuele tuinen als de bomen op de 
algemene ruimte.  
 
 
 
 
 
 
De bomen op de individuele tuinen 
moeten door het tuinlid goed 
onderhouden (en indien nodig) gesnoeid 
worden. Ze mogen niet gekapt worden. 
Indien de wens bestaat om een boom te 
kappen, moet hiervoor een kapvergunning 
aangevraagd worden bij de gemeente. De 
leges voor een kapvergunning bedraagt 
373 euro/boom!!!  
 
Hier gaat het dus wringen, want immers, 
de gemeente is eigenaar en zou dus aan 
zichzelf een kapvergunning aan moeten 
vragen, en aan zichzelf de leges moeten 
betalen?! 
 
De Gemeente is onduidelijk in haar 
standpunt. De Gemeente heeft onze 
nieuwe beheerder, Stichting Volkstuinen in 
Nederland (SViN), verzocht een 
bemiddelende rol te gaan spelen. Een 
eventuele kapvergunning kan 
aangevraagd worden op een daarvoor 
bestemd formulier (zie elders in het 
Doeblad, of op de website van Toepad). 
Op dit formulier kunt u de reden voor 
aanvraag, situatieschets en andere 
mededelingen kwijt. Dit formulier moet u 
indienen bij het bestuur, die stuurt het 
door aan SViN. Het SViN beoordeelt of de 
boom gekapt mag worden en regelt het 
vervolgens met de Gemeente (dit laatste is 
nog punt van onderhandeling). 
 

Daarnaast is ook de leges voor een 
kapvergunning onderwerp van 
onderhandeling tussen SViN en Gemeente. 
 
Kortom, nog veel onduidelijkheden, die 
hopelijk dit seizoen opgelost worden. 
Zodra er meer duidelijkheid gegeven 
wordt vanuit SViN en/of Gemeente, zal dit 
uiteraard aan u medegedeeld worden. 
 
Het bestuur ATV Toepad 
 
 

 
 



Naam volkstuincomplex: ……………………………………………………………………………………………………………..  

Tuinnummer: …………………………………………………… 

Naam aanvrager: ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adres aanvrager: ……………………………………………… Woonplaats aanvrager: …………………………………… 

Telefoonnummer: ……………………………………………. 

Reden van de aanvraag: 

……………………………………………………………………………………………………………………........................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Datum aanvraag: ………………………………………Handtekening aanvrager: ………………………….. 

Aanvraag ontvangen bij verenigingsbestuur d.d. ……………………………..  

Formulier s.v.p volledig ingevuld en ondertekend inleveren bij het bestuur van uw vereniging 

Aanvraagformulier Kapvergunning
U kunt uw aanvraag indienen bij uw bestuur  

voor 30 april en voor 30 september van elk jaar

Situatieschets Soort boom/bomen: 

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………….. 

Locatie v.d. boom/bomen* 

…………………………………………... 

Aantal bomen……………………. 

Omtrek van de stam(men) in 

cm op 1.30m hoogte: 

…………………………………………… 

……………………………………………  
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Wat is een sloot? 
Bijdrage van Hans 

 
Een sloot is gegraven door mensen. Sloten zijn 
bedoeld voor de ontwatering en vangen 
overtollig water op. Bijvoorbeeld als het heel 
veel regent. Zonder sloten zouden veel planten 
verdrinken en zou je in een groot deel van 
Nederland natte voeten krijgen! 
 
In Nederland ligt een groot netwerk aan 
sloten: maar liefst 330.000 kilometer. Vroeger 
bestond Nederland uit moeras en natte 
gebieden met een grote biodiversiteit. Al deze 
gebieden zijn ingepolderd en verdwenen en de 
Nederlandse sloten hebben deze functie 
overgenomen. 
 

Het belang van de 
Nederlandse slootjes 
 
De aanwezigheid van sloten en slootranden 
heeft een grote toegevoegde waarde op de 
biodiversiteit en milieukwaliteit van de 
Nederlandse waterkundige infrastructuur. Dit is 
van essentieel belang in een waterrijk land als 
Nederland. Zoals akkerranden bijdragen aan 
de biodiversiteit op de kant, zo dragen sloten 
bij aan de biodiversiteit van de blauwe 
infrastructuur (NAV, 2013). 
De Vereniging Nederlands Cultuurlandschap 
(VNC) maakt zich grote zorgen over de 
toekomst van de Europese 
cultuurlandschappen. Veel oorspronkelijke, 
karakteristieke landschapselementen zoals 
sloten en heggen zijn al uit het landschap 
verdwenen, als gevolg van onder meer de 
intensivering en schaalvergroting van de 
landbouw, ruilverkaveling, gebrek aan 
landschapszorg en uitbreiding van steden, 
dorpen en wegen. 
Het door deze ontwikkeling verstoord geraakte 
fijnmazige netwerk van groene en blauwe 
aderen door het boerenland was en is niet 
alleen mooi en streekeigen, maar ook van 
groot ecologisch belang. Dieren en planten 
leven in de sloten en begroeide akkerranden 
en verplaatsen en verspreiden zich langs deze 
verbindingswegen tussen agrarische gebieden 
en omringende bossen en natuurgebieden. 
Voor veel insecten en andere dieren, 
bijvoorbeeld vogels die leven van deze 
insecten, zijn sloten belangrijk voor hun 
overleven. Sloten blijken interessanter en 
belangrijker voor de biodiversiteit in de natuur 
dan in eerste instantie werd vermoed. 
 

Waterdiertjes 
 
Waterdiertjes komen voor in allerlei vormen en 
maten. Welke er in de sloot bij jou in de buurt 
wonen, hangt af van de kwaliteit van het 
water. In een gezonde sloot zie je bijvoorbeeld 
veel variatie, maar in kleine aantallen. Lees 
hier alles over de verschillende soorten 
waterdiertjes. 
 
De aan- of afwezigheid van waterdiertjes 
vertelt veel over de biologische gezondheid 
van een sloot. Hierbij wordt gekeken hoeveel 
waterdiertjes en welke soorten er in het water 
aanwezig zijn. Niet alles is direct met het blote 
oog waar te nemen. Dat maakt het scheppen 
in de sloot ook elke keer weer een verrassing 
en leuk om te doen. 
Sloten lijken van de buitenkant vaak op elkaar. 
Maar als je ze beter bekijkt, zie je wel degelijk 
verschillen. Als je de volgende waterdiertjes 
tegenkomt in jouw sloot, kan je er zeker van 
zijn dat dit een gezonde sloot is: 

Kokerjuffer  
 
Kokerjuffers zijn larven van schietmotten. 
Schietmotten lijken op een soort nachtvlinders. 
Zij leggen hun eitjes in het water waar de 
larven een eigen schuilplaats bouwen van zand 
steentjes en plantenrestjes. Deze 
beschermende koker sleept de larve achter 
zich aan tijdens het jagen naar voedsel. In het 
water lijken ze wel kruipende takjes. 
 

Schaatsenrijder  
 
De schaatsenrijder is een diertje dat op het 
water kan lopen. Schaatsenrijders hebben 
haartjes op hun poten die het water afstoten, 
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waardoor ze over het water kunnen roeien. 
Schaatsenrijders komen alleen voor in schoon 
water, omdat schoon water een grote 
oppervlaktespanning heeft waardoor ze 
kunnen drijven. 

Poelslak         
 
De poelslak is dol op algen. Hij leeft in zijn 
eigen kleine huisje onder water en smikkelt 
van de algen die op stenen en waterplanten 
groeien. Ademen doet hij door zijn huid. Als er 
te weinig zuurstof in het water is opgelost, 
maakt hij even een uitstapje naar het 
wateroppervlak. Hij heeft namelijk ook een 
long waarmee hij extra zuurstof kan tanken. 

Waterspin     
 
De waterspin wordt ook wel de duikerspin 
genoemd. Net als duikers neemt deze spin 
haar eigen zuurstofvoorraad mee onder water. 
Af en toe gaat ze even naar het 
wateroppervlak – als ze weer naar beneden 
duikt, blijft er lucht tussen de haren van haar 
achterlijf zitten. Dat lijkt daardoor wel van 
zilver. 
 
Ben je deze diertjes niet tegengekomen? Niet 
getreurd, ze komen namelijk niet voor in élke 
gezonde sloot. Welke waterdiertjes nog meer 
een indicatie kunnen geven dat jouw sloot 
redelijk schoon 
is, zie je 
hieronder 
beschreven: 
                            

Bootsmannetje     
 
Bootsmannetjes zwemmen op hun rug en 
lijken hierdoor op een bootje. Het ziet er heel 
leuk uit, maar eigenlijk is het een gemene 

rover. Het bootsmannetje eet kikkervisjes, 
insecten en kleine vissen (zelfs als ze groter 
zijn dan hij zelf) en soms eet hij ook 
soortgenoten. Pak het bootsmannetje maar 
niet op, want hij kan ook hard in een 
mensenvinger bijten! 
 
 
 

Geelgerande 
Watertor  
 
De geelgerande watertor is de schrik van de 
sloot: deze roofkever jaagt op insecten, vissen 
en salamanders. Hij grijpt zijn prooi met zijn 
voorpoten en kauwt hem vervolgens fijn. 
Volwassen kevers kunnen wel 3,5 cm groot 
worden. 

 

Waterschorpioen  
 
Een echte staart heeft de waterschorpioen 
niet. Het uitsteeksel aan zijn achterlijf lijkt 
eerder op een angel. De waterschorpioen is 
dan ook geen echte schorpioen: het is gewoon 
een insect. Maar de grijpertjes die hij bij zijn 
voorpoten heeft, maken hem tot een 
schorpioen look-alike. Met die grijparmen 
vangt hij kleine waterdiertjes. 

Bloedzuiger  
 
Dit beestje heeft zijn naam niet mee. En zijn 
uiterlijk ook niet, hij ziet er uit als een glibberig 
slurfje en is een in het water levend neefje van 
de regenworm. Maar wel een vervelend neefje, 
want de bloedzuiger zuigt zich namelijk 
dolgraag vast aan andere dieren zoals vissen. 
En je raadt wel wat hij drinkt… Hun bloed! En 
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als er een mens lang zwemt? Dan zuigt hij zich 
aan een lekker stukje mensenhuid vast. 
Naast al deze kleine waterdiertjes leven er ook 
andere dieren buiten de sloot. Watervogels 
bijvoorbeeld, hieronder vallen onder andere 
eenden, meerkoeten, futen, reigers, 
waterhoentjes en zwanen.  Verder kom je in 
de sloot ook een aantal amfibieën en 
vissoorten tegen: 

Stekelbaars 
 
Wist je dat vissen twee kleine neusgaatjes 
hebben aan de voorkant van hun snuit? Vissen 
gebruiken hun 'neus' om eten te zoeken of 
roofdieren uit de weg te gaan. Maar 
stekelbaarsjes gebruiken hun neus ook om een 
liefje te vinden. Ze vinden elkaar leuker als ze 
hetzelfde ruiken! 
 

Waterplanten 
 
Waterplanten komen net als waterdiertjes in 
diverse vormen en maten voorbij. De 
waterkwaliteit bepaald mede welke soorten er 
kunnen groeien in de sloot bij jou in de 
buurt. In tegenstelling tot bij de diertjes, 
groeien er in schoon water, minder soorten 
dan in vervuild water. Hoe dit kan lees je hier. 
 
Net als bij de waterdiertjes geven de 
waterplanten die in en rondom de sloot 
groeien een (goede) indicatie over hoe schoon 
het water in de sloot is. Wanneer de sloot veel 
helder water heeft krijgen planten met 
onderwaterbladeren de kans om te groeien. 
Deze bladeren produceren veel 
zuurstof, hier hebben de waterdiertjes 
én vissen veel profijt van. Als er weinig 
voedingsstoffen in het water aanwezig 
zijn, kunnen er ook minder 
waterplanten groeien. 
Dus als je sloot helder water heeft en 
veel verschillende waterplanten, dan 
kan je er vanuit gaan dat de 
waterkwaliteit in deze sloot beter is 
dan wanneer je sloot bijvoorbeeld 
overwoekerd is met eendenkroos of 

riet. Deze grote planten laten weinig licht door 
en zorgen dus voor een lagere hoeveelheid 
zuurstof in het water.  
 
Denk je een gezonde sloot te hebben? Kijk dan 
naar de volgende waterplanten, deze komen 
voor waar de waterkwaliteit goed is: 
 
De kwaliteit van het water kun je indelen in 
verschillende klassen, bijvoorbeeld: zeer goed, 
goed, matig, slecht en zeer slecht. Ecoloog 
Bart Specken van Waternet heeft hiervoor een 
zeer interessante klasse-indeling gemaakt 
geënt op de sloten en meest voorkomende 
planten in het gebied tussen Utrecht en 
Amsterdam. 
 

Vervuiling 
 
Er zijn verschillende aanwijzingen die de 
kwaliteit van het water in de Nederlandse 
slootjes weergeven. Hoe schoon het water in 
sloten, vaarten en plassen is, valt bijvoorbeeld 
af te meten aan de hoeveelheid 
plantensoorten die in het water groeien en de 
diersoorten die erin leven. 
 

Vervuild water 
 
Meer soorten dieren, betekent een rijkere 
natuur. Wanneer er naast deze algemene 
voorkomende soorten ook bijzondere soorten 
voorkomen, zoals de larven van libellen, 
kokerjuffers en vooral steenvliegen, dan weet 
je dat daar een betere waterkwaliteit is. Als 
het water vervuild raakt, dan neemt het aantal 
soorten en exemplaren per soort af. De 
verscheidenheid aan diertjes- en 
plantsoorten is juist belangrijk voor het 
evenwicht in de natuur. Tijdens de IVN-
Slootjesdagen organiseren IVN-natuurgidsen 
diverse activiteiten geschikt voor jong en oud 
om spelenderwijs te onderzoeken welke dieren 
er in en rond de sloot leven, welke planten er 
groeien en wat de kwaliteit van het water is. 
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Geur 
 
Geur is een andere manier om te achterhalen 
hoe schoon het water in de sloot is. Net zoals 
met eten, is stank bij een sloot een slecht 
teken. Dit betekent waarschijnlijk dat de sloot 
te maken heeft met verontreiniging, 
bijvoorbeeld door een lozingspunt van een 
riool of bedrijventerrein. Is een sloot gezond, 
dan ruik je het water niet of nauwelijks. 
 

Afval  
 
De snelste manier om iets te weten te komen 
over de gezondheid van een sloot, is door te 
kijken naar de hoeveelheid afval die er in en 
langs het water te vinden is. Afval lost in hele 
kleine beetjes op in het water, waardoor er 
giftige stoffen in de sloot terechtkomen en 
uiteindelijk naar zee stromen. Laat je afval dus 
nooit slingeren, maar gooi het in de 
prullenbak! 
 

Wat is de Plastic Soep? 
 
Een groot deel van de aarde is bedekt met 
water. Oceanen, zeeën, meren en... slootjes! 
Al het water samen bedekt wel 72% van het 
aardoppervlak. 
Er is een probleem met ons water, er drijft 
steeds vaker en steeds meer plastic afval in. 
Grote stukken die je kunt zien, maar ook hele 
kleine stukjes die het water omtoveren tot een 
plastic soep. Plastic is namelijk niet biologisch 
afbreekbaar. 
Dat betekent dat er geen dieren en planten 
bestaan die plastic kunnen eten. Plastic doet 
niet mee in de kringloop van de natuur. Door 
wind, golven, kou en warmte valt het plastic 
langzaam uit elkaar in kleine stukjes, soms zo 
klein dat je het alleen nog met een microscoop 
kunt zien. Vooral deze kleine stukjes zijn heel 
giftig voor de natuur, dieren eten het 
ongemerkt op. 
Met het initiatief Schone Rivieren werken IVN, 
Plastic Soup Foundation en Stichting De 

Noordzee samen om de toevoer van plastic via 

rivieren aan de bron te stoppen. 
  
Klimaat  
 
Een hecht netwerk van doorlopende 
landschapselementen zoals heggen, 
houtwallen, slootjes, bloemrijke slootkanten en 
zelfs muurtjes is ook van groot belang in 
verband met klimaatverandering, waarschuwt 
de VNC nog maar eens. Het voorkomt namelijk 
versnippering van ecosystemen en stelt 
planten en dieren, opgedreven door 
temperatuurveranderingen, in staat te 
migreren door het landschap (Trouw, 2013). 

 

 
https://www.ivn.nl/slootjesdagen-2019 
 
 
 

 
 
 
 

 Een overzicht van waterplanten als bio-indicatoren voor waterkwaliteit: 
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Gevonden vogeltjes 
Bijdrage van Hans 

 
Door Jeanet van Zoeien,  
medewerker Vogelbescherming 
 

Een jonge vogel zit helemaal alleen. 
Oudervogels zijn in velden noch 
wegen te bekennen, het diertje kan 
niet vliegen, zoekt geen eten en lijkt 
verlaten. Overal liggen katten op de 
loer, of kraaien, of de hond van de 
buren. Wat moet u doen? 
 
Wat te doen als u een jong vogeltje vindt? 
Die tijd breekt weer aan. Ze zitten vaak op 
de gekste plekken: in uw tuin, langs de 
straat of op een schoolplein. En bijna altijd 
zijn dat gevaarlijke plekken met veel 
drukte, verkeer of roofdieren. Het eerste 
instinct is vaak: helpen, meenemen uit die 
gevarenzone. Maar toch is dat niet écht 
helpen. 

Het eerste instinct bij zo eentje is vaak: 
helpen, weg uit de gevarenzone! Maar, 
dat is niet het beste... 
 

Laat jonge vogels zitten! 

Het is moeilijk om te doen, maar u helpt 
jonge vogels door ze te laten zitten. Deze 
kwetsbare fase hoort er nu eenmaal bij, 
het is een soort spoedcursus overleven in 
het wild. Zet het jong eventueel wat 
hoger (op een beschutte tak), houd de 
kat een paar dagen binnen en vraag de 
buren dat ook te doen. 
 
 

 

Wanneer wel ingrijpen? 

Er zijn drie redenen om wel in te grijpen. 

1. Als de vogel gewond is (hangende 
vleugel, slepende poot, bloed op 
de veren enzovoort). 

2. Als u een huis- boeren- of 
gierzwaluwjong vindt, want deze 

vogels horen pas uit het nest te 
komen als ze goed kunnen 
vliegen.  
3. Als u een jong vindt dat 
bijna kaal is en de ogen nog 
dicht heeft én het nest waar 
het uit is gevallen niet te 
vinden is zodat u het niet terug 
kunt zetten. 

Bel in deze 
gevallen de Dierenambulance. 
 

Deze moet natuurlijk zo snel mogelijk 
terug op het nest erboven. Niets te zien? 
Bel dan de Dierenambulance. 
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Uit'vliegen' 

Vaak komen jonge vogels al uit het nest 
als ze nog níet kunnen vliegen, dat is 
normaal. Ze worden steeds groter en het 
nest is dan gewoon te klein. Ze leven die 
eerste dagen op de grond en lijken 
verweesd, maar zijn het niet. De ouders 
zoeken voedsel in de buurt en weten door 
bedelgeroep waar de jongen zitten. Na 
een dag of twee, drie, soms eerder, 
kunnen ze vliegen en zichzelf in veiligheid 
brengen. 

De oudervogels blijven in de buurt en 
vinden de jongen door hun bedelgeroep. 
 

Ogen dicht,    
 aan de vakantie denken 

In die kwetsbare tijd kijkt een jonge vogel 
de kunst van het overleven af van de 
ouders. Als u het veilig in een kartonnen 
doosje stopt kan dat niet, met alle 
gevolgen vandien. 
(Volgens de letter van de 
wet is het ook verboden 
om wilde vogels mee naar 
huis te nemen.) Houd dat 
in gedachten en laat ze 
zitten, ook al lijkt het 
zielig. Gewoon de ogen 
dichtdoen, aan de 
vakantie denken of juist  
 
 
 

Klaargestoomd voor een leven 
in het wild 

Niet alle jongen zullen het 
redden - de natuur is 
hard. Degenen die 
overleven, zijn 
klaargestoomd voor 
een leven in het wild. En juist die 
overlevers (misschien de grootste die het 
eerst kon vliegen, misschien de beste 
verstopper, misschien de snelste leerling) 
zorgen op hun beurt weer voor nageslacht 

dat precies heeft wat 
nodig is, om in deze 
wereld vol mensen en 
katten en hedendaagse 
gevaren te overleven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
https://www.vogelbescherming.nl/actueel/
bericht/gevonden-vogeltjes 
 
 

De overlevers kunnen het redden in een 
wereld vol hedendaagse gevaren. 
aan het werk, het moet. 
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Groene uitjes    

     
Juni en juli 2019 

Bijdrage van Wil   

 
Het Rotterdamse platteland 
Op slechts een fietstochtje afstand vanaf 
de Coolsingel vind je de noordrand van 
Rotterdam, een stukje oer-Hollands 
polderland. Hier wandel of fiets je langs 
langgerekte poldersloten tussen de 
bloemen, vlinders en vogels in de wei. 
Geniet van weidse uitzichten, met op de 
achtergrond de skyline van een 
wereldstad. Fiets eens naar 
Belevenisboerderij Schieveen,  
Oude Bovendijk 220, 3046 NL Rotterdam 
Open iedere woensdag t/m zondag van 10 
tot 17 uur 
 
Iedere zaterdag Rotterdamse 
Oogstmarkt op het Noordplein  
Wekelijkse markt op het Noordplein met 
Rotterdamse oogst. De 1e en op de 3e 
zaterdag van de maand is er een 
uitgebreide markt. Op de andere 
zaterdagen markt met ca. 10 kramen.  
Van 10:00-17:00 uur. Toegang gratis. 
 
Zondag 9 juni en 23 juni 2019 
Arboretum Trompenburg 
Beukenwandeling 

U kunt met een gids meelopen langs de 
treurbeuk, kronkelbeuk, rondbladige beuk, 
gouden beuk, varenbeuk, schijnbeuk, 
zuilbeuk, eikbladige beuk, etc van deze 
tuin. Tijd: 14.00 – 15.00 uur. Kosten: 

€2,50 + entree. Entree: Dagkaart € 9,50. 
Museumkaart gratis. Rotterdampas gratis. 
Buurtpas en studenten 50%. Kinderen t/m 
12 jaar gratis. 
 
Donderdagavond 13 juni Voedseltuin 
Rotterdam Workshop Polyculturen  
In de landbouw heb je (vaak) mono-
culturen. Veel biologische tuinders 
gebruiken wisselteelt. Bij de teeltmethode 
polyculturen zorgt een hoge diversiteit 
voor een gezonde tuin en dus gezonde 
planten. In deze workshop leer je een 
aantal simpele methodes om in je eigen 
tuin een polycultuur te realiseren. 
De workshop duurt ongeveer 1,5 uur en 
wordt gegeven door Max de Corte 
(Moestuinman.nl). Aanmelden via 
info@voedseltuin.com Deelname op basis 
van waardebepaling achteraf. Dit betekent 
dat je geeft wat je het waard vindt. 
Om 19.15 staat koffie/thee klaar in de 
containerkantine midden op de tuin. 
De Voedseltuin is bereikbaar via ingang 
tussen Keilewerf 1 en Chefaro (Keileweg 
8). Na 50 meter vind je de tuin aan je 
rechterhand. Van 19.30 – 21.00 uur 
 
Midzomernacht Vrijdag 21 juni – 
17.30 uur (inloop 17.00 uur) 
Opening Midzomerfestival Kralingen 

Om 17.30 opent de onze stadsdichter 
Dean Bowen het vijfde Midzomerfestival 
Kralingen. 
Willem van Hest stelt de kunstenaars voor 
die in de Botanische Tuin en en in 
Trompenbrug Tuinen & Arboretum werk 
exposeren rond het thema ‘de 
ontdekkingsreis’. 
De opening wordt omlijst door een 
muzikaal optreden van het Ensemble 
Bravura met Marina Meerson op viool en 
Katja Dirven-Didychenko op cello. Ze 
spelen onder meer werk van Piazzola , 
Bach, Händel en Gliere. Entree: gratis  
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Het festival duurt van vrijdag 21 juni t/m 
zondag 7 juli 2019 Adres: Cederstraat 5, 
3061 HC Rotterdam of Kralingse Plaslaan 
110, 3061 DG Rotterdam 
 
Zaterdag 22 juni 2019 Open Kersen 
Dag in Strijensas 

Tijdens de open Kersen dag stelt Van 
Randwijk fruit zijn deuren open voor 
publiek! Je kunt een kijkje nemen in de 
boomgaard van het fruitteelt-bedrijf waar 
zomers de heerlijkste Kersen worden 
geteeld, maar ook appels, peren en 
stoofperen. Ze organiseren leuke (gratis) 
activiteiten voor jong & oud, onder 
andere: rondleiding door de boomgaard 
op ons treintje, met puzzeltocht voor 
kinderen. Rondleiding door de loods en de 
koeling van het fruitbedrijf. Diverse lekkers 
met Kersen (kersenijs, wafels met kersen 
en onze eigen verse kersen uit de 
boomgaard). En de Imker zal van alles 
vertellen over de bijen die rondvliegen in 
de boomgaard. 
Locatie: Mariapolder 15, Strijensas 
(Hoeksche Waard) 
Tijd: 11:00 – 15:00 uur 
 
Zondag 7 juli 2019 Arboretum 
Trompenburg Wandeling Toppers 
Een gids voert je langs een aantal 
topstukken zoals b.v. de mammoetboom 
(Sequoiadendron) en de in 1870 geplante 
moerascipres (Taxodium).   
Van 14.00 – 15.00 uur. Kosten: €2,50 + 
entree. Entree: Dagkaart € 9,50. 
Museumkaart gratis. Rotterdampas gratis. 
Buurtpas en studenten 50%. Kinderen t/m 
12 jaar gratis. 
 
Zondag 21 juli 2019 Arboretum 
Trompenburg Wandeling langs de 
Vlinderbloemigen 

Bloemen kunnen enorm in vorm, kleur en 
grootte variëren. Een van die vormen is 
genoemd naar de vlinder. Al zal niet 
iedereen er een vlinder in herkennen, de 
vorm is vaak wel heel herkenbaar. Denk 
maar aan de lathyrus, brem of blauwe 
regen. Zij behoren allen tot dezelfde 
bloemenfamilie Fabaceae (voorheen 
Papilionaceae). 
Van 14.00 – 15.00 uur. Kosten: €2,50 + 
entree. Entree: Dagkaart € 9,50. 
Museumkaart gratis. Rotterdampas gratis. 
Buurtpas en studenten 50%. Kinderen t/m 
12 jaar gratis. 
 
Tm 27 oktober 2019 Tentoonstelling 
“Beter met planten” in Leiden 
De Hortus botanicus Leiden besteedt 
aandacht aan planten en gezondheid met 
deze tentoonstelling. Van aspirine tot 
opium: veel van onze geneesmiddelen 
komen oorspronkelijk uit planten, 
sommige worden zelfs nu nog uitsluitend 
uit planten gewonnen. Onderzoek naar 
geneeskrachtige planten doen ze in 
samenwerking met het Instituut Biologie 
en met de China Academy of Chinese 
Medical Sciences in Peking. Ook 
interessant met kinderen: Bij de kassa is 
een gratis gidsje verkrijgbaar waarin 
kinderen kunnen lezen over planten en 
hun functies en waar deze staan in de 
Hortus. Het boekje laat kinderen 
ontdekken welke planten gezond voor ze 
zijn en welke eetbaar of juist supergiftig 
zijn. Dinsdag t/m zondag, 10.00 - 16.00 
uur 

 
 
 
 
 
 
En verder 
is het 
vooral tijd 
om te 
genieten 
van je 
eigen 
tuin!! 
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Nieuws uit De Esch         
Bijdrage van Wil   

 
Bericht uit de Havenloods 4-3-2019: 
 
Rotterdam - Ontwikkelaar B|H|W 
(Bakkers-Hommen) heeft een nieuw plan 
gemaakt voor Winkelcentrum De Esch aan 
de Rijnwaterstraat bij de Watertoren. Het 
volledig nieuwe winkelcentrum zou ruim 
50 meter hoog moeten worden en plaats 
moeten gaan bieden aan 120 woningen 
plus winkels en andere voorzieningen.  
 
Info van de website https://www.bakkers-
hommen.nl/projecten/de-esch/ 
Functie oud : Winkelcentrum (supermarkt/ 
apotheek/ cafetaria/ kapper/ etc) 
Functie nieuw : Nieuwbouw winkelcentrum 
met 120 nieuwbouwappartementen 
Huurders : Supermarkt, apotheek etc en 
particulier. Vloeroppervlakte : 12.000 m² 
Status : In planontwikkeling/ belegging 
Periode : 2018-2020 
Locatie : Rijnwaterstraat, Rotterdam 
 

 
 
De plannen voor vernieuwing van 
winkelcentrum De Esch lijken al 
vergevorderd. Sommige winkeliers hebben 
al een huuropzegging ontvangen. 
 

Op de facebookpagina Esch 
Bewoners laten de bewoners 
van De Esch weten zich niet 
voldoende betrokken te 
voelen bij de besluitvorming. 

 
 

 
TE KOOP  
Mooie handige Gardena elektrische 
maaimachine. Nieuw!  
 
Mag weg voor €40,00.  
Te bevragen bij tuin 60, Bert en Joke  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 
 

Mooiste aardbei  
 
…Zo stiekem vannacht 
uitgehold door een naaktslak 
mijn mooiste aardbei… 
 
Steekmug  
 
Vannacht, 
kleine mug 
hield je me wakker,  
een fractie van mijn gewicht. 
 
Sneller in de aanval 
dan ik in de verdediging. 
 
Geuren 
 
…Door een vensterkier 
glijden geuren naar binnen 
van Tijm en lavendel… 
 
Poetry-to-Pick / Henk Veenstra e.a. 
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Boekenworm    
      Bijdrage van Kitty, Wil 

 

 

Titel:  
Hotel Achtertuin 
 
Auteurs: 
Judith van der Stelt: 
Zij is tekstschrijver met een hart voor 
natuur. Ze schreef onder meer twee 
kinderboeken: Waddenkind (2006) en De 
bodemschat (2015). 
 

Tineke van der Stelt: 
Zij is kinderboekenillustrator en 
prentenboekenmaker. Ze werkt daarnaast 
als kleuterleidster bij een natuur-
Buitenschoolse Opvang. 
 
Leeftijd: 3 - 6 jaar 
ISBN: 9789050116763 
Pagina's: 68 
Formaat: 21 x 25 cm 
hardcover, full colour 
Knnv Uitgeverij 
 

‘Vol zomerse verhalen, buitenactiviteiten, 
knutselideeën, dieren-en plantenweetjes.’ 

Peuters en kleuters ontdekken de tuin en 
zijn bewoners... De opa en oma van Doris 
en Jop hebben wel honderd buren, maar 
ze wonen niet in de stad. Rara, hoe kan 
dat? Goed geraden, ze hebben een tuin! 
In die tuin leven een heleboel dieren: 
mollen en musjes, hommels en 
waterjuffers, kikkers en vlinders en nog 
veel meer. 
 

• Natuurbeleving voor kinderen 
vanaf 3 tot 6 jaar 

• Korte voorleesverhalen voor 
kinderopvang, school en thuis 

• Met eenvoudige natuuractiviteiten 
om samen te doen 

• Fraai geïllustreerd met grote, 
kleurrijke prenten 

 
In vrolijke korte verhaaltjes leer je alle 
tuinbewoners kennen, plus allerlei leuke 
natuurweetjes. Hotel Achtertuin is niet 
alleen een voorleesboek; bij elk verhaaltje 
hoort ook een activiteit. Maak zelf een 
uiltje van een dennenappel, bouw een 
dierenhotel of maak een verzamelkastje 
voor al je mooie natuurvondsten. 
 
Persbericht: 
“Voor opa’s, oma’s, vaders en moeders om 
jonge kinderen op een leuke manier 
kennis te laten maken met alles wat groeit 
en bloeit, zoemt en kruipt. Een inspirerend 
boek!” 
 
 

 

 

 

 

Oplossing 
Puzzel  
Doeblad 1 
Seizoen 
2019 
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Vervolg Boekenworm: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titel:  
Iedereen kan 

Avontuurlijk tuinieren 
Breng leven in je tuin! 

 
Auteurs: 
Nienke Plantinga: 
Zij is tuin- en landschapsontwerper die van 
persoonlijke wensen levende tuinen maakt 
onder @MagnoliaTuinontwerp. 
 

Katja Staring: 
Zij is publicist, buitenmens en groene 
Instagrammer onder de naam 
@DailyGreenspiration. 
 
ISBN: 9789050116787 
Pagina's: 248 
Formaat: 17 x 21 cm 
full colour, hardcover 
Knnv Uitgeverij 
Eerste druk maart 2019 
 
Ga mee op ontdekkingstocht en zie hoe je 
van je tuin een gastvrije plek maakt voor 
dieren, vogels, insecten, bloemen en 
planten. En: voor jezelf! Proef, pluk, ruik, 
voel en ervaar de kracht van de natuur in 
je eigen tuin, in alle seizoenen. Zie wat er 
leeft en hoe alles met elkaar is verbonden. 
 
Met dit praktische inspiratieboek nemen de 
auteurs je mee op avontuur. Ze tonen je 
de wonderen en mogelijkheden in jouw 

eigen tuin met inspirerende fotografie en 
tips en trucs.  
Ideale opbouw van een levendige tuin:  
Stappenplan voor je eigen tuin, 
tuinkalender, toolbox en plantenlijstjes 
voor inspiratie. Zie ook: 
www.avontuurlijktuinieren.nl  
 
"Tuinieren zou geen oorlog tegen de 
natuur moeten zijn, maar juist een 
samenwerking. Ga dus niet de slakken en 
paardebloemen te lijf, maar verdelg 
vastgeroeste ideeën over tuinieren in het 
eigen hoofd. Het is een van de 
boodschappen in het nieuwe boek - 
Avontuurlijk tuinieren - ."  Dagblad Trouw 
 
De auteurs zelf over hun boek: 
 
“Dit boek past helemaal in deze tijd, 
waarin mensen zélf willen bijdragen aan 
meer natuur, meer insecten, vogels, een 
beter leefklimaat en duurzame 
oplossingen. Met ‘Avontuurlijk tuinieren’ 
kun je eigenhandig echt wat positiefs 
bijdragen, door simpelweg op een 
natuurlijkere manier te tuinieren. Minder 
tegels, minder bestrijden, meer groen. 
Laat je inspireren door de praktische 
voorbeelden uit ons boek. Pik er een paar 
dingen uit, en je bent al goed bezig!” 
 

2 Reviews: 
“Wat een gigantische aanwinst voor 
iedereen die wil meehelpen de natuur een 
handje te helpen door gewoon in je tuin te 
beginnen. Leest heerlijk weg, ziet er 
aantrekkelijk uit en super veel tips en 
uitleg. Niet ingewikkeld en het maakt dat 
ik meteen in mijn tuin aan de slag wil.” 
 

“Wat een mooi 
boek vol met 
praktische  
tips om een tuin 
te creëren.  

 
Met respect voor de natuur zonder de 
stress wat er moet. Je kan op deze manier 
ontspannen en genieten van al het moois 
uit de natuur.” 
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Boot maken voor de kinderen  
          Bijdrage van Hans 

Schroef de mastlatten aan beide zijden in 
het midden vast en maak aan de 
bovenzijde een verbinding om het doek 
erover te spannen. 
 
Voor en achter-plank er van onderaf 
opschroeven. 
Schroef de latten op de uiteinden. 
 
En…. Varen maar!! Veel plezier! 
 
Wie is vandaag de kapitein? 
En wie is de matroos? 

 

 

 

 

 

Daar kan geen boek tegenop 
Vlinders in de klas: een unieke ervaring!  

           Bijdrage van Kitty 

 
Echte vlinders in de klas? Dat kan met het 
kweekpakket van De Vlinderstichting. U 
ontvangt een pakket met 20 eitjes, 10 
rupsen en 5 poppen. Deze kunt u in de 
klas opkweken tot vlinders. Leuk om te 
doen en onvergetelijk voor de kinderen! 
"Leuk om ze vrij te laten met de kinderen, 
al die gezichtjes vol verwondering als de 
vlinders wegvliegen." 
 

Iedereen kan koolwitjes 
bestellen!   
De koolwitjes zijn via De Vlinderstichting 
verkrijgbaar en worden met de post 
verstuurd gedurende de periode maart-
september. 
 
Bron: de Vlinderstichting 
 

Tuinvlindertelling 
Van 6 tot en met 28 juli 2019 

           Bijdrage van Kitty  

Doe mee! 

Kies een zonnig moment, want dan laten 
de meeste vlinders zich zien. 
Loop een rondje door de tuin en noteer 
gedurende 15 minuten alle vlinders die je 
ziet. Maar tel deze waarnemingen niet bij 
elkaar op, want dan kan het zijn dat u 
vlinders twee keer telt. Geef dus alleen het 
hoogste aantal door van een soort die u 
tegelijk hebt gezien. Voorbeeld: u ziet 
eerst 3 dagpauwogen tegelijk. Tien 
minuten later zijn er weer 2 
dagpauwogen. Dan geeft u door: 3 
 
Voor meer info: www.vlinderstichting.nl  



 

Bijdrage van Hans 

 

Wat heb je nodig? 

Om in elkaar te zetten: stevig papier, 

schaar, lijm, wattenbolletje. 

Knip de tekening uit en plak hem goed 

op het papier. (Je kan ook een fotokopie 

van de tekening maken en opplakken). 

Knip daarna de delen uit langs de 

kniplijnen. 

Zijkanten links en rechts: plak eerst de 

buiknaad in het midden van elk deel, 

en knip de buik in zoals aangegeven. 

Plak de twee delen met de buiken 

tegen elkaar vast, begin steeds bij de 

knip. Deze moet goed recht zijn. 

Plak de koppen op elkaar, tussen de 

kleine streepjes. Plak de staartdelen op 

elkaar en lijm ze aan de binnenkant 

bij het staartstuk. Vouw de standaard 

en plak hem vast. Zet de delen A en 

B rechtop omhoog. Zet de mus op de 

standaard, de knip precies in de 

uitsparing. 

Zo staat de mus op zijn pootjes. 

Doe een wattenbolletje in de mus. 

Vouw de vleugels op de vouwlijn naar 

beneden, en plak ze vast op de 

stippellijntjes 

boven de knip. De voorkant 

van de vleugels komt op het streepje in 

de nek. Je kan de rug ook bij de staart 

nog vastzetten. 

Als je klaar bent kun je de mus gaan 

kleuren! 

 
 

Samengesteld door en 

op aanvraag te verkrijgen bij 

KNNV 
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Voor de kinderen  
Bijdrage van Hans, Kitty 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
              Doolhof 
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ATV Toepad  
Wat een plaatje!  

           Bijdrage van Kitty  
 
Vorig jaar had de gemeente Rotterdam 
‘een aantal’ (honderden!) bloemenplantjes 
over en aan ons complex geschonken. Die 
plantjes zijn ook allemaal gepoot (!).  
De bloemengift was ‘so far’ eenmalig. 
Onze voorzitter Iza van Riemsdijk, en een 
groot aantal tuinleden met haar, vonden 
die bloemenpracht op het complex heel 
gezellig staan.  
De voorzitter heeft voor dit jaar 
voorgesteld om een bedrag beschikbaar te 
stellen zodat de werkmeesters ook dit 
jaar, in ons JUBILEUMJAAR, een met 
Geraniums en andere bloeiende plantjes, 
versierd complex konden realiseren. 
 

Werkmeester Irene Bareveld heeft deze taak op zich 

genomen en georganiseerd. 
 

De insectenhotels, vogelhuisjes en andere creatieve 

voorstellingen op het terrein zijn gerealiseerd door 
Gerard van Vliet Tuin 10 

 
 

 
Het verdelen van de planten over het complex en 

het poten van de planten is door verschillende 
tuinleden gedaan en is geregistreerd als werkbeurt.  



 


