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Stukje van de voorzitter 
april 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voor u het eerste Doeblad van 2020 met 
hierin mijn allerlaatste bijdrage als uw 
voorzitter. Want tijdens onze jaarlijkse 
Algemene Ledenvergadering, inmiddels 
gepland op 13 juni aanstaande, zal ik 
aftreden en ben ik niet herkiesbaar. 
Gelukkig heeft iemand zich aangemeld als 
potentiele opvolger. Samen met hem zijn 
er ook nog andere enthousiaste tuinleden 
die zich hebben aangemeld als kandidaat- 
bestuursleden. Dus het wordt een 
belangrijke vergadering en ik hoop op een 
grote opkomst. Want er zullen meerdere 
zaken aan de ledenvergadering ter 
stemming voorgelegd worden. En voor 
een vereniging is het van uitermate belang 
dat besluiten over zaken die betrekking 
hebben op de vereniging door een (liefst 
grote) meerderheid goedgekeurd worden. 
 
Een van de voorstellen, die het bestuur ter 
stemming aan u voor zal leggen is het 
introduceren van partner- lidmaatschap. In 
het verleden was dit lidmaatschap 
mogelijk (zie Huishoudelijk Reglement 
(HR) van de Rotterdamse Bond voor 
Volkstuinders (RBvV)  uit 2003). Echter, 
door de recente ontwikkelingen, zoals het 
opheffen van de RBvV (2018), de 
overname van beheer door Stichting 
Volkstuinders in Nederland (SViN) in 2019, 
nieuwe Statuten en Huishoudelijk 
Reglement (2019) is dit partner- 
lidmaatschap eruit gevallen. Navraag bij 
andere tuincomplexen leert dat een aantal 
Rotterdamse volkstuincomplexen het 
partner- lidmaatschap kent en accepteert. 
Het partner- lidmaatschap biedt voordelen, 
onder andere het stemrecht (bij 
afwezigheid van de tuineigenaar), het 

recht om bij overlijden van de tuineigenaar 
automatisch de eerste gegadigde te zijn 
voor het overnemen van de tuin. Voor de 
vereniging heeft de introductie van 
partner- lidmaatschap het voordeel dat 
meerdere personen beschikbaar zijn voor 
functies in commissies, bestuur en als 
vertegenwoordiger bij externe instanties, 
zoals de Tuinkring, SViN, AVVN en andere 
overlegorganen. 
In ons vorige HR was het mogelijk dat een 
van de bestuursleden extern was (dit was 
jaren onze penningmeester Peter de 
Jong), echter die passage is niet meer 
opgenomen in ons huidige HR 
(goedgekeurd door de ALV april 2019). In 
de statuten, ons opgelegd door SViN, staat 
dat bestuursleden door de ALV gekozen 
worden uit tuinleden. Op grond hiervan 
zouden dus partners van tuinleden niet in 
aanmerking kunnen komen voor functies 
in bestuur of commissies. Op dit moment 
zijn twee kandidaat- bestuursleden 
partners van tuinleden en zij zouden dus 
niet gekozen kunnen worden als 
bestuurslid. Dit zou, naar mijn overtuiging, 
een gemiste kans zijn voor de vereniging! 
De definitieve tekst van het voorstel zal bij 
de stukken van de komende ALV 
toegevoegd worden. Besteed aandacht 
aan de tekst en kom vooral naar de ALV 
om uw stem te laten horen!! 
 
Andere zaken die 
op dit moment aan 
de orde zijn, 
betreffen het 
opknappen van de 
bosrand door SViN. 
Er zijn veel 
zogenaamde 
snelgroeiende bomen gerooid om lucht en 
ruimte te geven aan de grotere, 
duurzamere bomen. Ook zijn er veel 
nieuwe heesters aangeplant om de 
biodiversiteit te bevorderen. We zijn 
gestart met het verfraaien van de punt 
rechtsachter op het complex. Het riet is 
grotendeels verwijderd en er wordt een 
wilde bloemen/vogel/ bijen ruimte van 
gemaakt. Dit werk wordt voornamelijk 
door Gerard van Vliet (tuin 10) verricht. 
We zijn hem daar heel dankbaar voor. Hij 
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zorgt trouwens ook al jaren voor het 
onderhoud en opknappen van de 
voornoemde bosrand.  

Actueel is uiteraard de situatie rondom de 
corona epidemie. Als bestuur hebben we 
besloten dat, in navolging van regelgeving 
vanuit de regering, alle activiteiten in en 
van de vereniging op te schorten tot in 
ieder geval na 28 april 2020. Mochten de 
maatregelen vanuit de regering 
veranderen, zullen we ons daar eveneens 
aan houden.  
Dit houdt onder andere in dat de kantine 
tot nadere orde gesloten is. De 
werkbeurten in april en mei komen te 
vervallen. In overleg met de kantine-
coördinator, Margreet Mol is besloten de 
Paasbrunch op 13 april te annuleren. 
 
Het is ongelooflijk hoe een klein organisme 
als het COVID-19 (Corona) virus het leven 
wereldwijd op zijn kop kan zetten. Je 
vraagt je af hoe dat mogelijk is. Er zullen 
in de nabije toekomst ongetwijfeld vele 
theorieën gelanceerd gaan worden. In de 
tussentijd zal iedereen de gevolgen ervan 
merken en ermee om moeten gaan. 
Ik hoop dat er geen calamiteiten gebeuren 
en dat we alsnog van een mooi 
tuinseizoen kunnen gaan genieten.  
 
Alle mededelingen over de te nemen 
maatregelen zullen zoveel mogelijk via de 
email, via de website en/of in de 
mededelingenkastjes gemeld worden. 
Zoals reeds genoemd zal de ALV in 
principe doorgang vinden op 13 juni 
aanstaande. Mocht het noodzakelijk zijn 
voor ieders veiligheid om de ALV uit te 
stellen zal dat op de bovengenoemde 
wijze aangekondigd worden. 
Ik wens iedereen sterkte in deze moeilijke 
tijden en hoop snel op betere tijden! Maar 

gelukkig staan we samen en zullen we het 
samen moeten oplossen!! 
 
Met vriendelijke groet 
Iza van Riemsdijk, voorzitter 
 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 

 
Weerspreuk April 
 
Bloeien de bomen tweemaal op een rij, 
zal de winter zich rekken tot mei. 
 
 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
 
 

 
In Memoriam 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beste tuinleden, 
 
Vanmorgen 23 maart 2020 kregen we het 
droevige bericht dat op 17 maart 2020 Ria 
Baijens is overleden. Ria was de weduwe 
van onze voormalige voorzitter en lid van 
verdienste, Jan Baijens. 
Samen met Jan was Ria jarenlang de 
centrale spil waarom het verenigingsleven 
van ATV Toepad gedraaid heeft. Wij zijn 
haar hiervoor veel dank verschuldigd. 
We gedenken haar en Jan in warme 
herinneringen en wensen hun kinderen, 
schoon- en kleinkinderen veel sterkte met 
het verwerken van dit verlies. 
 
Namens het bestuur, 
 
Iza van Riemsdijk, voorzitter  
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Belangrijke mail van het bestuur! 
 
Verstuurd op 28 maart 2020 aan alle leden van ATV Toepad.  
 
In de bijlage bij de mail belangrijke informatie vanuit 
SViN (hieronder schuin gedrukt): 

 

 

 

Geacht tuinlid, 
 
Stichting Volkstuinen in Nederland (SViN) heeft ons laten weten dat in verband met de 
aangescherpte regels volgens een noodverordening vanuit de Gemeente Rotterdam de 
tuinwinkel tot 1 juni a.s. gesloten dient te zijn (zie bericht in de bijlage en/of in het 
mededelingenkastje).  

Om u tot die tijd toch van dienst te kunnen zijn, is de heer H. Gravestein bereid om op 
afspraak artikelen uit de tuinwinkel te leveren. U kunt hem hiervoor per email bereiken; zijn 
mailadres is herman.gravestein@telfort.nl. 

Wij willen u dringend verzoeken om tevens aandacht te besteden aan de overige 
maatregelen en u hieraan te houden.  

Deel informatie SViN uit bijlage: 

De Gemeente Rotterdam heeft middels de noodverordening tot 01 juni 2020 maatregelen 

afgekondigd. Voor de tuincomplexen houdt dat het volgende in:   

-      blijf zo veel mogelijk thuis  

-      bezoek de tuin met maximaal 2 personen  

-      geen visite op de tuin, barbecue met maximaal 2 personen   

-      het verenigingsgebouw, winkel, schuur, toiletgebouw en sportveldje zijn gesloten  
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-      houd 1,5 meter afstand van elkaar, ook bij een praatje op het pad en onderhoud van het 

semi-openbare deel  

-      leden met een gezin waarvan iemand ziekteverschijnselen  heeft, blijven thuis. Het 

volkstuincomplex wordt niet gebruikt als quarantaine oord.  

Burgemeester Aboutaleb heeft de Noodverordening COVID-19 afgekondigd. Handelen in strijd 

met de voorschriften uit deze verordening is strafbaar gesteld in artikel 443 van het Wetboek 

van Strafrecht. Strafmaatregelen kunnen zijn: hechtenis, een geldboete of sluiting van het 

volkstuincomplex. Tevens wanneer u zich niet houdt aan deze maatregelen, zal dit 

onmiddellijk leiden tot beëindiging van uw lidmaatschap en verwijdering van het 

complex.  

Wanneer iedereen zich houdt aan deze regels kan het complex open blijven en kunnen we 

ervoor zorgen dat de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk beperkt wordt.” 

Wij rekenen op uw medewerking! 
 
Met vriendelijke groet bestuur ATV Toepad 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
Regenachtig buiten? U zit toch thuis (…) 
of op de tuin? 
 
Reminder:  
https://www.vogelbescherming.nl/beleef  



ATV Toepad 
Toepad 55 

3063 NJ Rotterdam 
www.toepad.nl 

telefoon: 010 433 0135 
e-mail: bestuur@toepad.nl 
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Rotterdam, 24 maart 2020 
 
 

 
 
Beste tuinleden, 
 
Naar aanleiding van de recente richtlijnen en adviezen van de regering 
betreffende de corona-crisis zijn ook wij genoodzaakt enkele 
maatregelen te nemen: 

• De geplande Algemene Ledenvergadering op 18 april GAAT NIET 
DOOR. Nieuwe datum wordt: zaterdag 13 juni 2020 v.a. 14.00 uur 

• Alle werkbeurten tot 1 juni 2020 komen te vervallen 
• De kantine blijft tot nader order gesloten voor alle activiteiten 
• De bingo van 23 mei GAAT NIET DOOR 
• De rommelmarkt van 30 mei GAAT NIET DOOR 
• De groen- en afvalcontainers zullen WEL geleegd worden 
• Het bestuur blijft per email (bestuur@toepad.nl) bereikbaar 
• ATV Toepad blijft toegankelijk zolang het door de overheid 

toegestaan is, maar houd rekening met elkaar!!! 
* houd 1,5 meter afstand van elkaar 
* vermijd samenscholing van meer dan 3 mensen (kinderen niet 
meegerekend) 
 

Hou de email, de website en de mededelingenkastjes in de gaten 
voor aanvullende mededelingen!! 
 
Met vriendelijke groet  
het bestuur 
 
 
 



8 

 

Mededelingen van het bestuur: 
19 maart 2020 
 

Bodemonderzoek ATV Toepad 

Op 15 mei 2019 zijn op ons complex 
bodemmonsters genomen voor 
loodbepaling in de grond. Ook zijn er op 
die datum grondwaterpeilingen verricht. 
De resultaten hiervan worden op zijn 
vroegst half 2020 bekend gemaakt. Zodra 
de resultaten bekend zijn zal dit via de 
email, de website, in het Doeblad en de 
mededelingenkastjes met u gedeeld 
worden. 
 

Nieuwe complexbeheerder 

 
Het  bestuur is zeer verheugd dat we u 
kunnen mededelen dat Hans Oversluizen 
(Tuin 41) vanaf heden onze nieuwe 
complexbeheerder is.  
 

Groencontainer 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het is gebleken dat bij nat weer de 
opgang naar de groencontainer spekglad 
is. Het bestuur heeft een 
waarschuwingspamflet opgehangen. U 
wordt aangeraden bij nat weer zeer 
voorzichtig te zijn, en wellicht uw actie om 

het groen weg te gooien uit te stellen 
totdat de opgang weer opgedroogd is 
 

Groencontainer 2 

Het blijkt dat niet 
iedereen weet dat 
het verboden is 
complete 
boomstammen en 
grote takken in de 
groencontainer te 

gooien. Hierdoor wordt de container veel 
te zwaar, hetgeen leidt tot (hoge) boetes. 
Ook wordt de container op die manier zeer 
ineffectief gevuld, waardoor andere 
tuinleden hun groenafval niet kwijt kunnen 
en de container sneller vervangen moet 
worden (dat kost onnodig extra). Maak de 
takken klein, zodat de container effectief 
gevuld kan worden. Dit bespaart iedereen 
ergernis en veel geld. 
 

Werkbeurten 

Het schema van de werkbeurten zal elders 
in het Doeblad staan. Let op: er zijn 
enkele wijzigingen ten opzichte van een 
eerdere versie die rondgestuurd is!! 
 

 
Controle Handhaving 

 
De gemeente heeft aangekondigd dat er 
vanaf februari/maart 2020 
steekproefsgewijs controle uitgevoerd gaat 
worden op de volkstuincomplexen op 
naleving van de regels die gelden voor alle 
volkstuinen in Rotterdam. Gelet zal 
worden op bewoning buiten het seizoen, 
oneigenlijk gebruik van de tuinen, zoals 
illegale (hennep-) kwekerijen, 
bedrijfsvoering zoals prostitutie en 
verwaarlozing van de tuin.  
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Indeling werkbeurten op het complex 2020 
Versie 20 maart 2020 

 

 

  GROEP 1 GROEP 2 GROEP 3 
Werkmeester Ticia Herold 

(T11) 
Jeroen Timmermans 
(T43) 

Irene Barreveld 
(T14) 

Tuinen 4 - 5 – 23 - 33 – 39 – 
42 – 51 – 56 – 69 - 75 
- 77 

3 – 7 – 10 - 19 - 29 – 30 
– 44 – 52 - 66 - 74 

6 – 17 - 20a – 25 - 34 – 
36 – 50 – 54 – 61 – 64 
– 80 - 83 

Data 4 april 
2 mei 
30 mei 
27 juni 
25 juli 
5 september 
3 oktober 

11 april 
9 mei 
6 juni 
4 juli 
8 augustus 
12 september 
10 oktober 

18 april 
16 mei 
13 juni 
11 juli 
22 augustus 
19 september 
17 oktober 

Inhaaldata 24 oktober 2020 
31 oktober 2020 

 

Ruilen mag, maar altijd MÉT iemand, zodat de werkgroepen gelijk in aantal blijven. 

Geef dit ook altijd door aan de werkmeester(s). 

 

N.B: De werkbeurten in april en mei vervallen als gevolg van de maatregelen rondom het 

Corona virus. 

 

 

In de 

noordoostelijke 

punt van ons 

complex is een 

stukje grond 

ontgonnen. Het 

wandelpad ligt 

er al. Nu 

afwachten hoe 

de planten en 

bloemen op dit 

stukje grond 

willen gaan 

groeien en 

bloeien! 
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I.v.m. het coronavirus 
geen groene uitjes 
maar wel Tuintips voor 
april en mei 2020 
 

 
Bijdrage van Wil   

 

Bemesten, onderhouden en 
verzorgen in april 
 
Plantengier is gezond voor je planten 
Begiet je planten regelmatig met een 
verdund aftreksel van geoogste 
brandnetels of paardenstaart. Je planten 
worden weer veel resistenter tegen 
aantastingen. De aftreksels zijn ook als 
directe bestrijdingsmiddelen tegen 
bladluizen en andere plaaginsecten 
bruikbaar als je het iets verdunt. Ze 
werken net zo als middelen die je kant-en-
klaar kunt kopen en die gebaseerd zijn op 
o.a. vetzure zepen en pyrethrum.  
 

Nu eenjarige bloemen zaaien 
Surfinia’s zijn eigenlijk Petunia’s en de 
kleinbloemige Calibrachoa’s werden eerder 
ook tot de Petunia’s gerekend omdat ze er 
sterk op lijken. Beide zijn perfecte planten 
voor hanging baskets. Hun scheuten 
groeien trouwens, als je de planten in de 
volle tuingrond plant, uit tot een prachtig, 
bodembedekkend tapijt vol bloemen. En 
dat maanden lang! 
 
Afdekken zaaisel op zware grond 
Zware grond (klei, leem, zavel enz.) is 
voor zaden beter om in te kiemen als er 

na het zaaien niet met dezelfde grond 
wordt afgedekt, maar wanneer dat 
gebeurt met een dun laagje fijne 
compost (dus ongeveer zoals in 
zaaibakjes met zilverzand wordt 
afgestrooid). Zware grond verslibt 
namelijk nogal makkelijk. Een zaailing kan 
moeilijk door zo’n slibkorst heen breken en 
ook de waterhuishouding wordt er niet 
beter op. 
 
Groenblijvende heesters nu verplanten! 
Het kan nu zonder al te veel schade. De 
planten zullen zich nu bovendien snel 
herstellen.  
 
Mediterrane planten snoeien 
De meeste snoeiklussen zitten er al op, 
want die heb je eind winter of begin 
voorjaar gedaan toen de planten in rust 
waren. Voor mediterrane planten, zoals 
rozemarijn, salie en vijg, gelden andere 
regels. Door hun zuidelijke afkomst, zijn ze 
een tikje vorstgevoelig. Snoei je ze te 
vroeg in het seizoen, dan loop je de kans 
dat ze tijdens milde periodes uitlopen en 
juist dat jonge loof is erg gevoelig voor 
(late) nachtvorst. Als vuistregel geldt dat 
je ongeveer 5 tot 6 weken voor ijsheiligen 
mag beginnen te snoeien, dus vanaf begin 
april. Voorwaarde is natuurlijk wel dat het 
op het moment van snoeien niet vriest.  
 
Geef nu alvast steun aan hoog 
uitgroeiende eenjarige- en vaste 
planten, bijvoorbeeld door handige 
meegroeisteunen toe te passen. Je kunt ze 
nu plaatsen, ze zijn in hoogte verstelbaar 
en groeien dus mee (als je ze zo nu en 
dan even verschuift) 
 
Bamboe- en andere stokken die als steun 
bij planten in de grond worden gestoken, 
hebben al heel vaak tot oogletsel geleid. 
Je zult niet de eerste zijn die, als je bij een 
plant bukt, het uiteinde van zo’n stok in 
het gezicht krijgt. Met soms heel 
vervelende gevolgen. Duw daarom kurken 
uit wijnflessen over de stokeinden (maak 
er even een gaatje in) of hang er kleine 
potjes overheen om ze beter zichtbaar 
(en minder gevaarlijk) te maken. Het is 
zowel voor jezelf en voor anderen (ook 
kinderen) veel veiliger. 
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Onkruid tussen de bestrating kun je 
makkelijk weghalen met een speciale 
staalborstel of onkruidkrabber. Ook 
reinigen met een hogedrukspuit en 
vervolgens nieuw zand invegen geeft een 
mooi resultaat. 
 
Geef potplanten een oppepper door ze te 
verplanten naar een iets grotere pot met 
verse aarde. Schud de kluit voorzichtig uit. 
Juist rondom de wortels zit de meest 
uitgeputte grond. 
 
Bemest borders en het gazon. Gebruik hij 
voorkeur organische, langzaam werkende 
meststoffen. 
 
Snoei winterbloeiende heesters nu licht bij. 
Haal uitgebloeide bloemen en kruisende 
takken weg. Een open luchtige structuur 
is het mooist. 
 
Maak de wintersnoeiklussen af die zijn 
blijven liggen. Het kan nog tot ongeveer 
half april. 
 
Het is nu een goed moment om het 
gazon in te zaaien. Vergeet niet 
regelmatig te sproeien als het weinig 
regent. 
 

Bemesten, onderhouden en 
verzorgen in mei 

  
Hou begin mei nog vliesdoek bij de hand, 
voor als er onverwacht nachtvorst wordt 
aangekondigd. Vanaf half mei is de kans 
op nachtvorst te verwaarlozen. Dus begint 
na de IJsheiligen (12, 13 en 14 mei) pas 
echt de tijd voor de eenjarigen en mogen 
de kuipplanten naar buiten. Vergeet niet 
om ze af te harden. 
 
Mei is een van de twee topmaanden in het 
jaar, als het om grasgroei gaat. De tweede 

‘groeispurt’ heeft plaats in augustus. Je 
zult nu extra vaak moeten maaien. 
Vergeet vanaf nu ook de voeding van het 
gras niet, want wat je afmaait en afvoert 
is een deel van de voedselvoorraad van de 
grasplanten. Die zul je weer moeten 
aanvullen.  
 
Onkruid wieden, liefst bij droog weer. 
Pluk onkruid met de hand uit. Bij droog 
weer blijft er minder grond aan de 
onkruidwortels hangen. Schoffelen kan 
natuurlijk ook, een schoffel hoort scherp 
te zijn om het onkruid bij de wortels door 
te kunnen snijden. 
  
Gazon maaien 
Maai een nieuw gazon voor de eerste keer 
als het gras 5 cm hoog is. Maai niet te 
kort, stel de maaimachine af op maximale 
hoogte. Ook al langer bestaande gazons 
de eerste keer niet te kort maaien. 
Geef nu speciale lang werkende 
gazonmest, dan blijft de grasmat veel 
langer sterk en gaat gezond de zomer in. 
In mei groeit gras extra sterk.  
 
Regelmatig water geven 
Omdat mei vaak zeer zonnig is, is sproeien 
of begieten bij jonge en pas ingeplante 
planten soms al nodig. Dat kan het beste 
met water dat al op temperatuur is. Laat 
het water, als fijne nevel, neer regenen, 
dan heeft het even tijd om de 
omgevingstemperatuur aan te nemen. 
Sproei liefst ’s morgens vroeg. Dan is de 
verdamping nog niet zo groot. Als je ’s 
avonds sproeit, gaan de planten nat de 
nacht in en is de kans op 
schimmelaantastingen veel groter. 
Overdag is – zeker op een zonnige dag – 
de kans op waterverlies door directe 
verdamping het grootst. Dat is dus minder 
efficiënt qua watergebruik. 
 
Verrijk je bodem met een mulchlaag 
Mulchen is het bedekken van open grond 
met ander materiaal. In een bos is de laag 
afgevallen blad eigenlijk een mulchlaag. 
Zo’n mulchlaag op de grond heeft veel 
voordelen. Het houdt de grond eronder 
langer vochtig en luchtig. De grond slaat 
niet dicht.  
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Onbegroeide grond slaat vaak dicht. De 
toplaag verhardt zich dan en gassen 
kunnen niet meer in of uit de grond. Als 
een ondergrond lange tijd van de 
buitenlucht afgesloten is geweest, kan 
deze zelfs smerig stinken als hij wordt 
‘opengebroken’. Men spreekt dan van 
‘verrotte grond’ waar geen plant in wil 
groeien. Zorg daarom dat de open grond 
in je (moes)tuin blijft ademen door die 
toplaag regelmatig te breken door te 
harken of te schoffelen. Beter (en 
handiger) is het om de grond voortdurend 
zo veel mogelijk begroeid te houden. Dan 
doen de plantenwortels en het 
bodemleven (regenwormen!) het werk 
voor je. Dat is de natuurlijke gang van 
zaken! 
 
Vergeet de hagen niet! 
Geef hagen mest boven de wortels. Dat 
voorkomt dat die verderop in de tuin op 
zoek gaan naar voeding en daarmee je 
andere beplanten beconcurreren. 
 
Na een vrij warme periode kunnen ineens 
weer flinke nachtvorsten voorkomen. Zet 
zomerbloeiers (perkplanten) daarom pas 
na de IJsheiligen buiten. Dat geldt ook 
voor de kuipplanten. Ook die mogen pas 
weer naar buiten als de kans op 
nachtvorst is geweken. Zet ze dan niet 
meteen langdurig in de volle zon, maar 
laat ze even op een beschutte plek aan 
het buitenlicht wennen. 
 
Bolgewassen laten afsterven 
Bollen die je wil overhouden, moeten 
voldoende reservevoedsel kunnen 
opslaan. Dat lukt alleen goed als je het 
blad langzaam laat afsterven. Haal het pas 
weg als het helemaal vergeeld is. Dit geldt 
ook voor bolgewassen die je wilt laten 
verwilderen, zoals sneeuwklokjes, 
krokussen, narcissen enz. Maai in het 
gazon om afstervende bolgewassen heen. 
  
Mollen zijn actief 
Mei is de maand waarin de 
mollenvrouwtjes hun jongen hebben. 
Dan hebben ze ook het meeste voedsel 
nodig. Dus zijn ze erg actief. De kans dat 
er nu extra veel molshopen in je tuin 
verschijnen is daardoor groot.  

Zomerbloeiende eenjarige planten 
kunnen nu direct ter plekke worden 
uitgezaaid of geplant. 
 
Hagen en begroeide schuttingen 
inplanten. Plant leiheesters of klimplanten. 
Spreid de ranken goed uit. Doe voldoende 
goede grond of compost in het plantgat en 
geef de eerste tijd regelmatig water.  
 
Vroeg bloeiende clematissen die zijn 
uitgebloeid, nu snoeien.  
 
Nijp de toppen uit planten zoals Coleus, 
Fuchsia’s enz. Dat geeft een betere 
vertakking en een meer compacte 
groeivorm.  

 
 
Kruiden in de tuin 
De laatste eenjarige kruiden nu ter plekke 
zaaien. Plant na de IJsheiligen voor-
gekweekte kruiden uit in de volle grond, in 
grotere bakken of op een speciaal voor 
kruiden gereserveerde plek.  
  
Half mei is de begintijd van massale 
bloei van de rododendrons. Is er na 
half mei nog geen nieuw leven zichtbaar 
bij uw vorstgevoelige heesters en vaste 
planten, dan mag je aannemen dat ze de 
winter niet hebben overleefd. 
 
Schilderwerk buiten 
Hoewel de seizoenen iets lijken te 
verschuiven, geldt mei als dé ideale 
maand voor schilderwerk in de tuin. 
Statistisch is het aantal zonnedagen in 
mei groot, een ander voordeel is dat als je 
nu schildert, je tuin er de komende 
zomermaanden weer pico bello uitziet. 



13 

 

 
Boekenworm    
         Bijdrage van Kitty 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Titel: 

Tuinplanten encyclopedie op kleur 
 
Auteur: Modeste Herwig Rob Herwig 
Uitgever: Kosmos Uitgevers 
Nederlands Hardcover 9789021566214 
Druk: 11 mei 2017 
 
Samenvatting 

Deze Tuinplantenencyclopedie van 
Modeste Herwig is een boek waarin maar 
liefst 2500 winterharde en algemeen 
verkrijgbare tuinplanten op kleur zijn 
opgenomen. Hierin zijn eerst de 
bloemplanten, waaronder ook kuipplanten, 
op kleur gerangschikt, gevolgd door de 
bladplanten, vruchten en herfstkleuren. 
Symbolen geven informatie over de 
standplaats, hoogte en bloeiperiode. 
Aangevuld met schitterende illustraties 
een rijke inspiratiebron voor iedereen die 
een border of balkon "op kleur' wil 
aanleggen.  

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Titel:  
Droomplanten 
 
Auteur: Piet Oudolf, Henk Gerritsen (i.m.)  
Uitgever: Hl Books  
Nederlands Paperback 9789082683646  
Druk: 1 september 2019   272 pagina's 
 
Samenvatting 

De eerste editie van het boek 
Droomplanten in 1990 viel samen met het 
begin van een revolutie op het gebied van 
tuin- en landschapsarchitectuur. Sterke 
planten en grassen met een natuurlijker 
uitstraling, subtielere kleuren en een meer 
uitgesproken textuur en vorm waardoor ze 
ook na de bloei aantrekkelijk blijven. 
Deze stijl van ontwerpen is bekend onder 
de naam: 'The New *Perennial Movement'.  
De nieuwe editie van dit klassieke boek is 
aangepast aan deze tijd en bevat een 
groot aantal nieuwe planten en grassen, 
voorbeelden van plantcombinaties, 
praktische informatie en veel inspirerende 
foto's. Voor liefhebbers van Oudolfs stijl 
van beplanten biedt het boek inzicht in de 
bouwstenen van deze manier van 
beplanten. Tegelijkertijd is het de ultieme 
gids om ook in eigen tuin dezelfde sfeer te 
bereiken.  
 
*Betekenis Perennial:  
Overblijvend, het hele jaar durend, 
meerjarig.  
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Auteur Piet Oudolf ( (Haarlem, 27 oktober 
1944) is een internationaal bekende 
Nederlandse tuinarchitect. Hij woont en 
werkt sinds 1982 in Hummelo in de 
Gelderse Achterhoek.  

Gardens of Remembrance 

 
Oudolfs bekendste werk is waarschijnlijk 
zijn ontwerp van de Gardens of 
Remembrance in New York. Deze tuinen 
herinneren aan de mensen die omkwamen 
tijdens de aanslagen op 11 september 
2001. De privétuin (4.000 m²) van Oudolf 
aan de Broekstraat in Hummelo was tot en 
met 2018 geopend voor publiek. 
 

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-   
 

Doe-tip: Broeikasje  
Bijdrage van Wil 

 
Wist je dat je heel makkelijk zelf een 
broeikasje kunt maken? Hang 'm op voor 
het raam en verwonder je over de plantjes 
die in rap tempo groeien! 

 

Wat heb je nodig? 
-Plastic mapje 
-Droge bruine bonen (niet uit blik) 
-Watten of keuken/wc papier 
-Plakband 
-Water 
-Schoteltje 

 

Zo maak je het: 
 
Laat een droge boon een uur of acht 
weken in een schaaltje met water. 
Leg onderin het plastic mapje een laagje 
watten of keuken/wc papier. Leg de bonen 
hierop en giet er een beetje water bij. 
Vervolgens plak je het mapje met de open 
kant aan de bovenkant met plakband 
tegen een raam. Het mapje niet dicht 
maken, want dan kun je af en toe nog 
water bijvullen. 
Vanaf half mei kun je jouw bonenplantje 
buiten in de volle grond zetten, 
bijvoorbeeld in je moestuin. Rond juni kan 
je de peulen van de bruine bonen plukken 
en ze lekker opeten.  
Of droog de bonen en stop ze later in een 
nieuw broeikasje. 
 
Hoe snel zie jij resultaat?  
Deel foto's van jouw plantje met 
#groenomtedoen.  
 
Of deel je foto’s in een van de volgende 
Doebladen!! 
 
Bron: IVN natuur educatie 
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Doe-tip: Tomaten kweken  
    Bijdrage van Wil 

 
Een tomatenplant zaaien zonder zaadjes? 
Dat kan! Je hebt alleen een tomaat nodig. 
Of gebruik een stukje dat je anders toch 
weg zou gooien. Duurzamer kan niet.  
 
Wat heb je nodig? 

 
Een (stukje) tomaat  
Bakje 
Snijplank en mes 
Potgrond 
Water 
  
Zo maak je het: 
 
Snijd een plakje van de tomaat. Let erop 
dat er genoeg zaadjes in zitten. Leg het 
plakje vervolgens in een bakje met 
potgrond. Bedek je plakje tomaat met wat 
grond en geef het een beetje water. Na 
een tijdje zal je tomatenplakje uitgroeien 
tot een echte tomatenplant. Eet smakelijk! 

 
Bron: IVN natuur educatie 

Lieveheersbeestje  
10 weetjes over dit zeer nuttige 
insect           

          Bijdrage van Hans 

 
De meeste mensen houden niet van 
insecten. Vervelende vliegen, zoemende 
en stekende muggen, vijandige wespen: je 
hebt ze liever niet in je buurt. Toch 
bestaat er een klein kleurrijk kevertje dat 
wel op ieders sympathie mag rekenen: het 
lieveheersbeestje. Wie trok er als kind de 
tuin niet in om lieveheersbeestjes te 
vangen en ze daarna in een lucifersdoosje 
te stoppen? Alleen zijn naam al doet 
vermoeden dat het hier om een onschuldig 
diertje gaat. En inderdaad, het 
lieveheersbeestje doet niemand kwaad. 
Meer nog, het is zelfs een heel nuttig 
insect. 
 
Bladluizen op het menu 

 
Bladluizen zijn een ware pest in de tuin, 
omdat ze zich voeden met de sappen van 
planten. In het ergste geval sterven 
planten af door een invasie van bladluizen. 
In plaats van deze vervelende beestjes te 
lijf te gaan met allerlei schadelijke 
insecticiden, roep je beter de natuurlijke 
vijand van de bladluis te hulp: het 
lieveheersbeestje. Een volwassen 
lieveheersbeestje vreet zo’n 100 bladluizen 
per dag. In tuinwinkels vind je speciale 
‘huisjes’ voor lieveheersbeestjes waarmee 
je de kevertjes naar je tuin lokt.  
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In de betere tuinzaken biedt men doosjes 
aan met larven van lieveheersbeestjes,  
die je in je tuin uitzet. Een biologische 
manier om bladluizen te bestrijden bestaat 
er niet… 
 
Eitjes leggen te midden van 
bladluizen 

Het lieveheersbeestje legt zijn eitjes in 
grote kolonies bladluizen. Hoe kun je er 
immers beter voor zorgen dat je kroost 
voldoende te eten heeft? Als de larven 
uitgekomen zijn, vreten ze zich te pletter 
aan bladluizen. Na zes weken, wanneer de 
larven zich verpoppen tot kevertjes, 
hebben ze zo’n 5000 bladluizen 
opgeschrokt. 
 
Onvruchtbare eitjes als snelle hap 

Het lieveheersbeestje legt naast bevruchte 
eitjes ook een hele hoop onvruchtbare 
eitjes. Deze dienen als gemakkelijk 
toegankelijke voedingsbron voor de 
uitkomende larven. Het valt op dat het 
kevertje veel meer onvruchtbare eitjes legt 
als er in de omgeving weinig bladluizen 
voorhanden zijn. Kwestie van je kroost 
niet van honger te laten omkomen. 
 
 
 

Door Onze-Lieve-Heer gestuurd 

Er zijn verschillende verklaringen voor de 
benaming ‘lieveheersbeestje’. Volgens een 
populair verhaal stuurde Onze-Lieve-Heer 
het lieveheersbeestje naar de aarde om 
een onschuldige terdoodveroordeelde te 
redden. Het kevertje kroop op de nek van 
de gevangene die ten onrechte zou 
worden terechtgesteld. Toen de beul met 
de bijl klaar stond om de man te 
onthoofden, voelde de gevangene het 
lieveheersbeestje in zijn nek. Hij vroeg de 
beul te wachten tot het kevertje weg was, 
anders zou immers ook het 
lieveheersbeestje gedood worden. 
Niemand geloofde toen nog in de schuld 
van de veroordeelde man, en hij ging 
vrijuit. In het Engels noemt men het 
kevertje ‘ladybird’, ‘ladybug’ of ‘ladybeetle’. 
Al deze namen verwijzen naar de Maagd 
Maria. Om gewassen te beschermen tegen 
insectenplagen, bad men in de 
middeleeuwen immers vaak tot de Heilige 
Maagd… 
 
Belagers afschrikken 
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Het lieveheersbeestje heeft een 
doeltreffende manier ontwikkeld om zijn 
belagers af te schrikken. Als het zich 
bedreigd voelt, scheidt het kevertje langs 
zijn pootjes een gele lichaamsvloeistof af, 
het zogenaamde hemolymfe. Zijn belagers 
worden terstond kotsmisselijk van de 
bittere alkaloïde stoffen in het hemolymfe 
en druipen al snel af. Wie jaagt er immers 
op een beest dat een bittere vieze brij 
afscheidt? 
 
Kannibalisme onder de 
lieveheersbeestjes 

Ja, in tijden van hongersnood vreten 
lieveheersbeestjes zelfs elkaar op. Een 
hongerig lieveheersbeestje eet zonder 
pardon larven, eitjes, poppen en zelfs 
volwassen soortgenoten op als er geen 
bladluizen te vinden zijn. Zoals dat in de 
natuur meestal het geval is, overleven 
alleen de sterkste exemplaren. 
 
Heel veel soorten lieveheersbeestjes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het inheemse lieveheersbeestje is vooral 
gekend als een kevertje met rode vleugels 
en twee zwarte stippen. Er bestaan echter 
ook lieveheersbeestjes met zwarte, grijze 
en bruine vleugels met rode stippen, of 
gele vleugels met zwarte stippen of 
strepen.  

Het aantal stippen zegt niks over de 
leeftijd 

Het aantal stippen varieert van 0 tot 21. Er 
wordt weleens beweerd dat het kevertje 
even oud is als het aantal stippen op zijn 
vleugels. Een lieveheersbeestje met 21 
stippen zou dus 21 jaar oud zijn? Onzin, 
natuurlijk. Het aantal stippen op de 
vleugels is een kenmerk voor de soort 
waartoe het kevertje behoort, maar zegt 
niets over zijn leeftijd. Het schattige 
kevertje wordt gemiddeld immers maar 
één jaar oud… 
 
Gek op dieren? Volg onze facebook 
pagina en mis geen bericht als deze meer. 
https://www.dierenfun.com/ 
 
 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
 

 
Oplossing puzzel Doeblad 3 seizoen 2019 
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Vogelvriendelijke tuin 
          Bijdrage van Hans 

 
  

 
Wil je ochtends gewekt worden door 
de vogels in de tuin? En wil je op het 
tuinterras luisteren hoe ieder 
vogeltje gebekt is? Maak de tuin dan 
vogelvriendelijk. Het zorgt voor extra sfeer 
in je tuin en je helpt er de vogels ook nog 
eens mee. Die komen graag in je tuin als 
ze daar een plek vinden waar rust, 
voedsel en een nestplaats is te vinden. 
Het belangrijkste is eigenlijk dat een tuin 
niet te ‘netjes’ moet zijn. De natuur is 
tenslotte ook een beetje wanordelijk.  

Betegel zo min mogelijk 

Nederlandse tuinen worden vaak te 
steriel ingericht. Veel mensen willen 
een prachtige tuin, maar bij voorkeur 
wel onderhoudsvrij. Betegelen dus, 
maar vogels houden uiteraard niet van 
betegelde oppervlakten, omdat deze hen 
niets hebben te bieden. Een grasveldje 
levert voedsel op in de vorm van insecten 
en merels houden ervan om daar op 
wormen te jagen. Voor de mens ook 
lekker om te ontspannen, denk alleen al 
aan de geur van pas gemaaid gras. 

 

Voor paden is grind of boomschors ook 
heel geschikt. Ideaal voor vogels is 

een tuin waar ze zich op hun gemak 
voelen. 

Varieer in beplanting 

Voor vogels is het vooral belangrijk welke 
planten er in de tuin staan. Vogels houden 
ervan als de begroeiing het hele jaar iets 
te bieden heeft voor insecten. Dat kan 
door verschillende bloeitijden en meerdere 
plantensoorten. De bloemen lokken 
insecten aan en uitgebloeide bloemen zijn 
goed nestmateriaal terwijl ook veel soorten 
van de zaden houden. 

De juiste bomen en 
struiken 

 

Vogels zijn dol op planten die heerlijk 
geuren en prachtige bloemen en bessen 
dragen. En dat is ook leuk voor ons. 
Bovendien zijn veel van deze soorten 
bomen en struiken voor vogels meerdere 
keren per jaar nuttig. Bomen en struiken 
die dicht zijn, geven vogels beschutting en 
voedsel. Het meest populair zijn soorten 
die fruit of bessen bieden en doorns 
hebben. Het is dan ook niet de bedoeling 
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dat jij steeds onderhoud pleegt aan deze 
bomen en struiken om te voorkomen dat je 
de gevleugelde gasten afschrikt.  

Klimplanten 

Klimplanten bedekken lelijke muren en 
schuttingen. Voor vogels vaak ideaal. Ze 
bieden voedsel met bessen en de insecten 
die ze aantrekken én bieden beschutting 
om te nestelen en te schuilen tegen 
gevaar. Vogels zijn er gek op, zowel op 
zonnige als schaduwrijke plekken. Dat is 
om de bekende redenen: ze vinden er 
rust, voedsel en wellicht nestruimte. 

Maak niveauverschillen 

Eten, beschutting en nestplaatsen, dat is 
wat alle vogels willen. Vogels houden 
ervan al ze bescherming kunnen zoeken 
tegen roofvogels en andere bedreigingen. 
Dat vinden ze in een tuin waar er 
overgangen zijn van lage naar hogere 
beplanting en van struiken naar bomen. 
Ook insecten zoeken die bescherming en 
dat lokt weer extra vogels aan. 

Verwen je vogels met een 
composthoop 

Vogels moeten eten en het is hartstikke 
leuk als ze dat in jouw tuin komen doen. 
Omdat jouw planten insecten trekken en 
bessen en zaad bieden. Maar wat krijgen 
die planten te eten? Verwen ze 
met superfood uit jouw slimme 
compostmaker. Het is voor jou een 
goedkope manier om aan goede 
voedingsstoffen voor je tuin te komen en 
je voorkomt dat je veel groenafval moet 
afvoeren. Als jij een composthoop aanlegt 
in een afgelegen plekje van je tuin, kan je 
er zeker van zijn dat veel vogels dat als 
een luxe restaurant zullen gaan 
beschouwen. 

 

Water is onmisbaar voor 
vogels 
 

 

Water is niet alleen nodig voor 
vochtinname, maar tevens om het 
verenkleed te reinigen en te ontdoen van 
parasieten. Met een goed onderhouden 
waterbad is je tuin nóg vogelvriendelijker. 
Net als bij mensen is water voor vogels 
nog belangrijker dan voedsel. Sommige 
vogels, met name insecteneters, halen 
veel van het water dat ze nodig hebben uit 
hun voedsel en hoeven soms maar een of 
twee keer per dag te drinken. Zaadeters 
daarentegen moeten veel vaker drinken, 
omdat in hun voedsel maar heel weinig 
vocht zit en ze dit dus moeten aanvullen. 
Zorg dat het vogelbad altijd voorzien is 
van voldoende vers water. Zet het 
waterbad niet pal in de zon, maar in de 
schaduw. Algen groeien namelijk volop in 
de zon, omdat ze het zonlicht gebruiken 
als energiebron. Een plek in de schaduw 
vertraagt deze groei, voorkomt snelle 
verdamping en het water blijft langer vers. 
Zet het bad ongeveer 2 meter bij bomen of 
struiken vandaan, zodat vogels snel 
kunnen vluchten tijdens gevaar. Als vogels 
nat zijn kunnen ze namelijk niet goed 
vliegen. Vogels prefereren waterbaden die 
laag op de grond staan. Is dit niet 
mogelijk, bijvoorbeeld door een huiskat, 
plaats het bad dan op circa 1 meter 
hoogte. Een waterbad oogt bij voorkeur zo 
natuurlijk mogelijk. Met de beste 
bedoelingen wordt er vaak té veel water in 
het bad gedaan. Hierdoor gebruiken  
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vogels het bad juist minder snel.  Net 
zoals bij een natuurlijke plas water dient 
het water niet te diep te zijn. Het meest 
ideale waterbad heeft een gradiënt van 
ondiep naar diep, zodat vogels van alle 
maten erin kunnen badderen. Leg om de 
vogels extra grip te geven enkele stenen 
in het bad of strooi er wat zand in.  

 

Om zoveel mogelijk vogels aan te trekken 
raden we aan om het waterbad continu te 
voorzien van water. In de natuur zijn 
betrouwbare plassen schaars en vliegen 
vogels grote afstanden om ze te 
bezoeken. Indien er een betrouwbaar 
waterbad in je tuin is, blijven vogels in de 
buurt en maken ze er veelvuldig gebruik 
van. Maak het waterbad regelmatig 
schoon, ongeveer om de 2 à 3 dagen. 
Laat het water niet vies worden en 
verschoon het waterbad zodra er groene 
aanslag ontstaat. Gebruik hiervoor geen 
schoonmaakmiddel, maar een borstel met 
water. Een (kleine) vijver in de tuin is 
natuurlijk helemaal leuk! Daar zijn vogels 
ook gek op en zorgt voor allerlei 
gevederde badgasten. 

 

Hulp van vogels in de 
moestuin 

Vogels eten de schadelijke beestjes en 
insecten uit je moestuin. Denk aan luizen, 
rupsen, slakken, torren en emelten. Ze 
dragen bij aan een compleet ecologisch 
systeem. En het is hartstikke gezellig! Het 
is natuurlijk niet voor iedereen weggelegd 
om een moestuin aan te leggen om 
vogels is de tuin te krijgen. De moestuin 
is het meest geschikt als er voldoende 
insecten aanwezig zijn en de vogels die 

een vegetarisch dieet volgen ook een 
hapje mogen nemen. Toch blijft er dan 
vaak genoeg over om ook voor jou een 
gezonde maaltijd op te leveren. 

 

Te veel opruimen 

Met minder tegels, meer plantjes en door 
het een beetje rommelig te houden, kom je 
al een heel eind. Dieren houden van groen 
en verstoppen zich graag tussen bladeren 
en oude takken. De natuur zorgt voor 
zichzelf en dat kan ook in de tuin in veel 
gevallen. Als jij te veel gaat opruimen, 
maak je het voor de vogels minder 
aantrekkelijk om jouw tuin te bezoeken. 
Tussen afgevallen bladeren zijn vaak 
insecten te vinden als jij ze niet meteen 
verwijdert. Ook uitgebreide bloemen 
hebben vaak zaden gevormd die het 
hoofdvoedsel vormen van veel kleine 
vogels. Het is dus voor hen prettig als jij 
de bloemen niet meteen verwijderd. Ook 
nestmateriaal is een belangrijke reden om 
een tuin te bezoeken. Bewaar de takken 
op een takkenril, zo noemen we een soort 
wal van opeengestapelde takken. Vogels 
kunnen hier dan halen wat zij nodig 
denken te hebben. Zeker als je 
nestkastjes plaatst moet er ook genoeg 
materiaal voorhanden zijn in de nabije 
omgeving.  



 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Bestuiving en kruisbestuiving 
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               Voor de kinderen 
          Bijdrage van Kitty 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Maak je eigen puzzel 

-Maak een eigen tekening dwars door alle puzzelstukjes heen en kleur de tekening in. 
-Knip de puzzelplaat als één geheel uit en plak op een stuk (niet al te dik) karton of steviger papier. 
-Knip alle puzzelstukjes los. Dat is wel een geduldwerkje, hoor! 

-En leg vervolgens je eigen puzzel!      Succes en veel plezier! 
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.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
 
 
 
 
 

 
 
 

LEGE RUIMTE VOOR ZELF-PUZZEL-MAKEN  
ZIE ANDERE ZIJDE VAN DEZE BLADZIJDE 
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Voor de kinderen   Kleurenfeest! 
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Tuin  -  Tegeltjes  -  Teksten  
Bijdrage van Hans  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Spreukenboom!                 Leuk idee om zelf te maken!  
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Kleuren voor wie dat wil! 

 


