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voor de zekerheid heeft de redactie een
mail naar Naturalis in Leiden gestuurd.
Toch even checken of het allemaal ‘echt
waar’ is wat er in het artikel staat of dat
we hier te maken hebben met een stukje
zogenaamd ‘nepnieuws’.
Bij het ter perse gaan van dit Doeblad was
er nog geen antwoord van Naturalis.
Wordt vervolgd.

Van de Redactie
Hier alweer het 3e en laatste Doeblad van
dit seizoen.
Zoals gebruikelijk treft u in dit Doeblad het
zogenaamde ‘waterbriefje’ aan. Hiermee
kunt u in de maand november (dat duurt
nog even… ) aan het bestuur de stand van
uw watermeter opgeven.
Even uitknippen en bewaren s.v.p.
N.B: Mocht het opgeven van de
waterstand tegen die tijd anders
georganiseerd worden dan hoort u dit
nog.

Verder belangrijk om hier te melden dat
de Activiteiten agenda ‘onder voorbehoud’
is. Zie artikel hieronder en de
Activiteitenkalender elders in dit blad.
Nog een fijne zomermaand gewenst!
En voor daarna alvast een kleurrijke
herfst!

Inmiddels, tussen dit Doeblad en de vorige
uitgave, heeft er een grote
bestuurswisseling plaatsgevonden. Er is
een nieuwe voorzitter, een nieuwe
penningmeester en er zijn 2 nieuwe
bestuursleden gekozen. Alleen de
secretaris is dezelfde gebleven.
Iza van Riemsdijk heeft de
voorzittershamer overgegeven aan Arnold
Stendahl.

Graag tot volgend jaar!
N.B: Zie voor het Doeblad in kleur
www.atvtoepad.nl

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

Corona maatregelen en
Activiteiten ATV Toepad
Bijdrage van Margreet Mol

Met betrekking tot de Activiteiten op ATV
Toepad is samen met het bestuur besloten
om per ‘grote activiteit’ te bekijken of deze
wel of niet door kan gaan.
Het uitgangspunt hierbij is: de gezondheid
van tuinleden of gasten niet in gevaar
willen brengen.

De oude en de nieuwe voorzitter na afloop van de
ALV op 11 juli 2020

In dit Doeblad stelt de nieuwe
penningmeester zich nader aan u voor.
Verder een variatie aan artikelen over
plant en dier en vallen er een paar nieuwe
‘Groene Uitjes’ te beleven.
Ook een artikel met de naam ‘Rotterdamse
weetjes’. In dit artikel uiteraard een paar
‘weetjes’ en een kleine quiz met
Rotterdamse woorden en uitdrukkingen.
En dat een volkstuin hebben ‘gezond’ is
wist u natuurlijk al lang. Zie het artikel
hierover verderop in het Doeblad.

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.Ra, ra wat is dit? Het antwoord vindt u
elders in dit Doeblad.

Wat betreft het artikel over een
pissebedfossiel van 245 miljoen jaar oud;
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Prijslijst tuinwinkel per 15 juni 2020
Gasfles, per fles

voor leden

€

23,20

Gasfles, per fles

voor derden

€

25,70

Zand los

platte wagen – 500 liter

€

17,80

Zand los

kruiwagen – 80 liter

€

2,90

Tuin-/opvulgrond los

platte wagen – 500 liter

€

18,50

Tuin-/opvulgrond los

kruiwagen – 80 liter

€

3,00

Potgrond

per zak – 40 ltr

€

3,60

Tuinaarde

per zak – 40 ltr

€

2,00

Tuinaarde

per 4 zakken

€

7,20

Turfmolmbaal/ geperst

per zak – 150 ltr

€

11,00

Turfstrooisel 40 ltr

per zak – 40 ltr

€

4,00

Koemestkorrels

per zak – 5 kg

€

4,60

Kalkkorrels

per zak – 5 kg

€

4,20

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.

LET OP! S.v.p. Bewaren!
Formulier Watermeterstand
------------------------------------------------------------------------------------------------Formulier Watermeterstand ( meterstand in m3, achter de komma dus
niet nodig)
Naam: …………
Tuinnummer: …
Meterstand: …..
Datum: ……………..
Inleveren vóór 1 december 2020 in de brievenbus bij ingang
complex
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Verder telen wij biologische groenten in de
tuin, nooit gedacht dat ik zoveel lol
daaraan zou beleven
.
Als penningmeester ga ik zo goed als
mogelijk op de centjes van de leden
passen en op deze manier zorgen voor
een zinvolle bijdrage aan het bestuur van
ATV Toepad.

Even voorstellen…
Bijdrage van de nieuwe penningmeester

Gerard Bergshoeff, 52 jaar, getrouwd met
Ria en Vader van Sanne en Tjeerd. Wij
zitten op tuin 33 en proberen onze tuin op
een duurzame manier te onderhouden.
Ik ben zelf een bankier in ruste en doe nu
wat projecten zo links en rechts als ZZP’er.

Groet Gerard
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Nederland heeft er 1,6 miljoen
bomen bij, en dat is nog maar
het begin
Bijdrage van Kitty

Na jaren waarin er meer bos verdween
dan erbij kwam, is Nederland begonnen
aan een inhaalslag. Staatsbosbeheer heeft
afgelopen winter bijna 1,6 miljoen bomen
geplant (1.597.934, om precies te zijn),
ongeveer twee keer zoveel als in
voorgaande jaren.
Het is het startpunt van een massale
boomplantactie in de komende tien jaar.
In totaal moeten er in die periode ruim
honderd miljoen bomen bij komen in
Nederland.
De bomen worden niet alleen geplant door
Staatsbosbeheer, maar ook door
provincies en andere organisaties. De
belangrijkste reden voor de aanplant is het
veranderende klimaat. Bomen gebruiken
CO2 om te groeien en daarom worden ze
als onderdeel van klimaatbeleid gezien.
Naast Nederlandse boomsoorten worden
her en der buitenlandse boomsoorten
geplant, omdat die beter bestand zijn
tegen aanhoudende droogte en de
verwachte klimaatverandering.
Twee miljoen bomen per jaar
De winter is traditiegetrouw het beste
plantseizoen. Het gaat niet uitsluitend om
nieuw bos: een deel van de aanplant
vervangt ziek bos of wordt geplant bij
regulier bosonderhoud.
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De walnootboom, tot nu toe alleen
gebruikt in tuinen en parken, wordt voor
het eerst ook in bossen geplant.
Hieraan ging onderzoek vooraf. "We willen
altijd eerst zeker weten of een nieuwe
soort niet gaat woekeren. Pas dan nemen
we ze op in het plantprogramma.

En dit dan 2.000 000 x per jaar

Volgens Harrie Hekhuis van
Staatsbosbeheer ging het afgelopen winter
om 70 hectare nieuw bos. Voor komende
winter staat 200 hectare op het
programma: een gebied van twee
vierkante kilometer. Daarna wordt elk jaar
500 hectare nieuw bos bijgeplant, ruim
twee miljoen bomen per jaar. Uiteindelijk
wil Staatsbosbeheer 5000 hectare nieuw
bos neerzetten.

Ook willen we weten of ze goed tegen
klimaatverandering kunnen, want bomen
die we nu planten staan er de komende
honderd jaar."

Daarnaast heeft ook het ministerie van
Landbouw, Natuur en Visserij grote
plannen. Uit een eerdere publicatie dit jaar
blijkt dat er de komende tien jaar wordt
gestreefd naar in totaal 37.000 hectare
nieuw bos. Dat is een groter oppervlak
dan de gemeente Rotterdam.

Inhaalslag

Iedere Nederlander gaat dit merken'
Het gaat om zoveel bos, dat elke provincie
ermee aan de slag moet. "Iedere
Nederlander gaat hier hopelijk iets van
merken, bijvoorbeeld in de vorm van meer
bossen om in te wandelen", zegt Hekhuis.
Maar ook al zal de kritiek op het kappen
van bos mogelijk verstommen, het
massale planten zal vermoedelijk weer
nieuwe discussies oproepen. Bijvoorbeeld
over het gebruik van ruimte.

Met het nieuwe beleid komt er een einde
aan een periode waarin er meer bos
verdween dan erbij kwam.
Hekhuis: "Nederland moet een inhaalslag
maken. Niet alleen vanwege het klimaat
en de biodiversiteit, maar ook omdat we
tijdens de coronacrisis nog meer dan
anders hebben gemerkt hoezeer de
bevolking het bos waardeert."

Exoten in het bos
De introductie van nieuwe soorten ligt
gevoelig en moet zorgvuldig gebeuren,
zegt Hekhuis. "We werken daarbij vooral
met Europese soorten, zoals de Noorse
esdoorn uit Midden-Europa. Ook de
elsbes, een 'broertje' van de Nederlandse
lijsterbes, is een boom uit zuidelijker
streken die beter tegen droogte kan.

Bron: NOS nieuws,
Staatsbosbeheer
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Vrij toegankelijk. Tuin is open woensdag
t/m zondag: 12.00-18.00 uur. Locatie:
Rosestraat 200, Rotterdam-Zuid

Groene uitjes

Zaterdag 8 en zondag 9 augustus
2020 “Vier de Zomer” markt
Arboretum Trompenburg
Gezellige plantenmarkt met kinderactiviteiten. En het terras Perenhof is open
voor koffie, thee, gebak etc. Vergeet niet
ook een wandeling te maken door de
tuinen! Kosten: dagkaart online € 9,75 of
gratis met Rotterdampas / Museumkaart.
Tijden: 10.00 uur – 17.00 uur. Tot 12 uur
reserveren tijdslot voor binnenkomst. Na
12 uur zijn de tijdsloten vrij.

Augustus en september 2020
Bijdrage van Wil

Iedere Zaterdag R’damse Oogst!
De Rotterdamse Oogstmarkt is een
wekelijkse boerenmarkt. Dé plek voor
superverse en smaakvolle producten, voor
een eerlijke prijs en rechtstreeks van de
makers. Oogst smakelijk! Tijd
zomerrooster 9-16 uur. Locatie:
Noordplein

Hele maand september 2020
Rotterdamse Parkenmaand
De maand september staat bol van
wandelingen, tochten, workshops en
kleine evenementjes in of vanuit de mooie
parken in onze stad.
Het programma groeit aan op de website
www.parkenmaand.nl Sommigen zijn
gratis, enkelen voor een bijdrage. De
meeste activiteiten worden georganiseerd
door de parkvrijwilligers maar ook de
Rotterdamse boswachters doen weer mee
met een aantal mooie rondleidingen door
‘hun’ park. Het aantal deelnemers is
vanwege de coronamaat-regelen beperkt
dus wees er snel bij.

Woendagavonden Stadsboerderij
Natuurtalent Zomerse
woensdagavonden
Om optimaal van deze mooie tuin te
kunnen genieten blijft de tuin op de
woensdagen wat langer open. Vanaf 16
uur wordt de BBQ aangestoken en klinken
er tropische klanken over de tuin, verzorgd
door DJ Nico. Om 20 uur eindigt de avond.
Iedereen is welkom. Inschrijven is niet
nodig. Vanaf de BBQ wordt een daghap
geserveerd voor de liefhebbers.
Tijd zomerse avonden: 16-20 uur.
Openingstijd woensdag t/m zondag 10-17
uur. Veldkersweg 50, Rotterdam

Vóór 30 september 2020 duizend
geveltuinen aanleggen
Oké, Oké, klinkt leuk, maar mag dat wel?
Jazeker, je mag tot op 45 cm uit je gevel
een geveltuin aanleggen, zoals ook te
lezen is op de gemeente website.
Hoe doe je mee? Kijk hiervoor op de
website www.1000geveltuinen.nl

Zondagen 9, 16 en 23 augustus en 6
en 20 september en op 4 en 25
oktober 2020 R’damse Munt
Terrastifal om 15 uur
In de stadskruidentuin Rotterdamse Munt
kan je wandelen en genieten van de
stadsnatuur, of planten kopen voor je
eigen pluktuin thuis. En op de genoemde
zondagen is er een optreden vanaf 15 uur.
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Werkbeurten
Dit tuinseizoen zijn de werkbeurten op het complex, als gevolg van coronamaatregelen, later dan
gebruikelijk gestart. De eerste officiële werkbeurt was op 13 juni j.l. Hieronder nogmaals de afspraken
die gelden met betrekking tot de werkbeurten:
•
•
•
•
•

De werkbeurten worden opgepakt volgens het oorspronkelijke schema (zie hieronder).
Bij de werkbeurten houden we de 1,5-meterregel in acht.
Ruilen mag, maar altijd MÉT iemand, zodat de werkgroepen gelijk in aantal blijven. Geef een
eventuele ruil altijd door aan de werkmeester(s).
Ieder tuinlid (jonger dan 70 jaar) wordt geacht dit seizoen (minimaal) vijf werkbeurten te doen.
Tuinleden die de afgelopen weken al werkzaamheden op het complex hebben gedaan (reeds
bekend bij de werkmeesters), zullen worden gecompenseerd.

Tuinleden die het vanwege besmettingsgevaar bezwaarlijk vinden om op dit moment al mee te
doen aan de werkbeurten, kunnen dit aangeven bij de werkmeesters en hun werkbeurt(en) in overleg
op een ander moment inhalen.
De werkmeesters zijn te bereiken via: tuinbeurtentoepad2020@gmail.com; u kunt natuurlijk ook
gewoon even bij ze langslopen op tuin 11 (Ticia), tuin 14 (Irene) of tuin 43 (Jeroen).

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

5 september
3 oktober

8 augustus
12 september
10 oktober

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 een ruil ook
altijd door aan de werkmeester(s).
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Activiteitenoverzicht
ATV Toepad 2020

Let op! Onder voorbehoud! i.v.m. mogelijke Corona maatregelen
Datum

Activiteit

Zaterdag
13 juni
Vrijdag
19 juni
Zaterdag
20 juni
Vrijdag
26 juni
Zaterdag
27 juni

Kantine open vanaf 20.00 uur

Vrijdag
3 juli
Zaterdag
4 juli
Zaterdag
11 juli
Vrijdag
17 juli
Zaterdag
18 juli
Woensdag
22 juli
Zaterdag
25 juli

Kantine open vanaf 20.00 uur

Kantine open vanaf 20.00 uur
Kantine open vanaf 20.00 uur
Kantine open vanaf 20.00 uur
Kantine open vanaf 20.00 uur
Juli

Kantine open vanaf 20.00 uur
Algemene ledenvergadering vanaf 14.00 uur
Kantine open vanaf 20.00 uur
Invulling is vrij
Start schoolvakantie
Kantine open vanaf 20.00 uur
Kidsclub van 14.00 uur tot 16.00 uur
Hollandse meezing avond vanaf 20.00 uur
Augustus

Zaterdag
1 augustus
Woensdag
5 augustus
Vrijdag
7 augustus
Zaterdag
8 augustus
Vrijdag
14 augustus
Zaterdag
15 augustus
Zaterdag
22 augustus
Woensdag
26 augustus
Zaterdag
29 augustus
Zaterdag
5 september
Zaterdag
12 september
Zondag
4 oktober
Zondag
13 december

Bingo vanaf 19.30 uur
Kidsclub van 14.00 uur tot 16.00 uur
Kantine open vanaf 20.00 uur
Rommelmarkt vanaf 12.00 uur
Kantine open vanaf 20.00 uur
Bingo vanaf 19.30 uur
Kantine open vanaf 20.00 uur
Kidsclub van 14.00 uur met aansluitend eten en drinken als afsluiting zomervakantie
Barbecue voor tuinleden/inschrijven € 12.50 p.p.
Vanaf 18.00 uur
September
Kantine open van 15.00 uur tot 17.00 uur
Bingo vanaf 19.30 uur
Oktober
Afsluiting tuinseizoen om 14.00 uur High Thea
Voor tuinleden
December
Kerstbingo vanaf 14.00 uur

u een beknopte beschrijving met
stapsgewijze illustraties voor het zaaien,
planten, verzorgen en oogsten. Daarnaast
krijgt u veel biologische tips om zelf zaad
of plantgoed te verzamelen, insecten te
verjagen, grondbedekking aan te brengen,
tuinafval te composteren...
Kortom, alle geheimen voor een geslaagde
moestuin, zonder chemische
bestrijdingsmiddelen!

Boekenworm
Bijdrage van Kitty

Titel:
ABC van de Bio Groentetuin

Titel:
Wildplukken, De Buitenkeuken

Auteur: Rosenn Le Page
Illustrator: Michel Sinier
Vertaling: Lesley Verlinden
1e Druk maart 2011
192 pagina's
Uitgever: Deltas

Auteur: Leoniek Bontje, Yvet Noordermeer
1e Druk maart 2018
256 pagina’s
Uitgever: Terra
EAN 9789089897664

EAN 9789044729030

Samenvatting

Samenvatting
Groenten kweken op een natuurlijke
manier - stap voor stap uitgelegd

Leer de meest voorkomende eetbare wilde
planten te herkennen en te gebruiken met
Wildplukken in de hand. De Buitenkeuken
neemt je in dit boek mee op plukdagen
door het hele jaar. Met de oogst van een
plukdag bereid je de heerlijkste gerechten.
Beschrijvingen van meer dan 60 planten
om te plukken, de medicinale werking per
plant, tips en veel recepten.

Er gaat niets boven zelfgekweekte
groenten die boordevol smaak en
vitaminen zitten, vooral als ze op een
natuurvriendelijke manier kunnen groeien!
In deze handige tuingids vindt u meer dan
40 groenten, zowel klassiekers zoals
aardappelen of tomaten, maar ook
smakelijke soorten die wat in de
vergetelheid zijn geraakt zoals oerprei,
aardpeer of zuring. Bij elke groente krijgt

Met recepten van wildplukker Leoniek
Bontje en voedingscoach Yvet
Noordermeer, fotografie Bella Thewes en
styling Kamer 465.
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Het is gezond in de volkstuin
Bijdrage van Hans

Onderzoek toont aan: het is gezond in de
volkstuin!
Volkstuinieren bevordert de lichamelijke
activiteit en heeft een positief effect op de
gezondheid en het welzijn van ouderen.
Het blijkt dat de volkstuin een bufferend
effect heeft op de negatieve gezondheid
bij het ouder worden: bij volkstuinders
neemt de gezondheid toe met het stijgen
van de leeftijd. Dit volgt uit het eerder
verschenen Vitamine G-3
onderzoeksprogramma van dr. Agnes van
den Berg van Alterra waarin de relatie
tussen gezondheid en groen centraal
staat. Nog niet eerder was onderzocht of
volkstuinieren gezonder maakt.

Oudere volkstuinders gaan minder naar de
huisarts dan de controlegroep
Oudere volkstuinders zijn meer tevreden
over hun leven
Oudere volkstuinders voelen zich minder
eenzaam.
Volkstuinparken staan al jaren ruimtelijk
onder druk, vanwege de gedachte dat hun
grond ook voor andere doeleinden als
woningbouw, bedrijvenvestiging en
verkeer gebruikt kunnen worden. In tien
jaar tijd heeft 16% van het volkstuinareaal
oftewel 750 hectare een andere
bestemming gekregen. Dit terwijl
volkstuinparken een prachtige
recreatiegelegenheid bieden voor de
gebruikers én anderen. Volkstuinders
beseffen dat zij op een bevoorrechte
plaats tuinieren en willen daar ook
anderen van laten profiteren. De meeste
tuinparken zijn dan ook overdag openbaar
voor bezoekers. Veel buurt- en
wijkbewoners worden gastvrij ontvangen
om even bij te komen van de hectiek van
alledag. Ook wordt er hard aan gewerkt
om het tuinpark een belangrijke
meerwaarde te geven via verbreding en
intensivering van de gebruiksfuncties.
Vooral ook dragen zij bij aan de
verbetering van het stadsmilieu en het
stedelijk groen. Via natuurvriendelijk
beheer en onderhoud vormen ze een oase
voor bedreigde en beschermde flora en
fauna.

Het AVVN, de landelijke organisatie voor
hobbytuinders, is verheugd over de
conclusies van het onderzoeksproject. We
weten dat volkstuinders actief zijn, vooral
ook op latere leeftijd, en we weten ook
dat volkstuinders veel sociale contacten op
de tuin en in de vereniging opdoen. Dit
objectieve onderzoek bevestigt wat ons
gezonde verstand al aannam: dat
volkstuinieren gezond is voor lijf en leden
en je jong van geest houdt.
Dit is een opsteker voor onze nimmer
aflatende strijd voor behoud en uitbreiding
van volkstuinen en volkstuinparken. Het
volksgezondheidsargument is altijd nog
wat onderbelicht geweest mede vanwege
het ontbreken van bewijzen uit
wetenschappelijk onderzoek. Maar hier
kan de overheid niet omheen. De positieve
gezondheidseffecten vormen een extra
argument voor ruimte en rechtszekerheid
voor de volkstuinen in de verstedelijkte
omgeving.
Volkstuinders bewegen meer dan de
controlegroep
De volkstuin heeft een positief effect op de
gezondheid van ouderen
Oudere volkstuinders melden minder
gezondheidsklachten dan de controlegroep

Een samenvatting van het
onderzoeksrapport kan van deze website
worden gedownload: http://www.avvn.nl.

WWW.SCHOTERTUIN.NL
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Fotosynthese

Inmiddels groeit de plant aan beide zijden
van het fiets- en wandelpad.

Giftige exotische plant
Bijdrage van Kitty

De Gifsumak is een van de giftigste
planten van Nederland en komt voor zover
bekend alleen in zulke grote aantallen voor
langs de Vangdijk bij Hemelum.
In 1919 werd de exoot uit Amerika
aangeplant, omdat het wortelstelsel de
dijk goed versterkte. Toen in de loop van
de jaren kinderen in Hemelum ziek
werden, had men nog geen idee van de
oorzaak. Pas in 1960 bleek dat het kwam
door de Gifsumak.

Een bericht van ver…
In het Friese dorp Hemelum is alarm
geslagen over een giftige exotische plant,
die zich flink aan het verspreiden is. Het
gaat om de Gifsumak, die uit NoordAmerika afkomstig is en daar bekend staat
onder de naam Poison Ivy. Hij
veroorzaakt bij aanraking van de bladeren
ernstige allergische reacties en is moeilijk
uit te roeien.
Dorpsbelang Hemelum zag dat de plant
zich de afgelopen jaren flink verspreidde.
De gemeente Súdwest-Fryslân heeft nu in
samenwerking met de vereniging voor
natuurbescherming It Fryske Gea
opvallende borden geplaatst om mensen
te waarschuwen voor de gevaarlijke plant
langs de Vangdijk.

Uitroeiing is bijna onmogelijk. Het
wortelstelsel heeft zich flink uitgebreid en
zit door de hele bodem. Alleen door goed
bermbeheer kan de Gifsumak in bedwang
worden gehouden. Op het moment dat
stukken van de plant elders terecht komen
kan de plant zich op die plek weer verder
verspreiden.

In de plant zit de stof urushiol. Een
krachtig allergeen dat ernstige huiduitslag
kan veroorzaken.
Deze stof zit in alle delen van de plant en
gaat zelfs door rubberen handschoenen
heen. Je krijgt er hele dikke blaren van.
De gifsumak is te vinden aan een pad
waar veel mensen fietsen en wandelen.
Het is in principe een prachtige route.

Bron: Omroep Friesland
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minutenlang bewerken door hem tegen de
tak te meppen, de vis was bijna zo lang
als de romp van de vogel. Dan wordt de
vis zo gedraaid dat de kop van de vis als
eerste in de keel van de ijsvogel verdwijnt.
De vis wordt vervolgens in zijn geheel
ingeslikt, als de vis erg groot is kan het
gebeuren dat de kop van de vis al
verteerd wordt door de sterke
maagsappen, terwijl de staart van de vis
nog een stukje buiten de snavel steekt.

Het wordt een topjaar voor de
ijsvogel
Bijdrage van Kitty

In april van dit jaar werd bovengenoemde
verwachting uitgesproken.
Heeft u al een ijsvogel gespot?

Als er ijs ligt,
kunnen
ijsvogels niet
vissen en
verhongeren
ze. Zo
komen
ijsvogels aan
hun naam.

Het volgende was te lezen in een
regionaal artikel: De ijsvogel is in
topconditie. Na - opnieuw - een zachte
winter, verwachten ecologen dat het
vogeltje met z'n felblauwe kleur en oranje
buik binnenkort overal te zien is.
"Ik denk dat we, als we van de zomer
weer worden vrijgelaten, in ieder
fatsoenlijk park met water ijsvogels
kunnen zien", zegt de Rotterdamse
stadsecoloog André de Baerdemaeker bij
Rijnmond. "En horen, natuurlijk!"

In strenge
winters zag
je ijsvogels
bij dorpen
en steden samendrommen bij een wak of
onder een brug. Maar de afgelopen winter
was er geen sprake van ijsvorming. Het
aantal broedparen is flink toegenomen,
zegt de stadsecoloog. Hij verwacht dat je
de ijsvogel zeker de komende zomer
overal tegenkomt: zeker op plekken waar
voldoende begroeiing langs de oevers te
vinden is en het diertje zich beschut voelt.

Bij een wak of onder een brug
Jarenlang was de ijsvogel zeldzaam, ook al
omdat het dier eigenlijk niet van ijs houdt.
IJsvogels leven van vis en daarvoor
moeten ze het water in. Het formaat van
de visjes die zij eten kan oplopen tot zo’n
9 à 10 cm. Alle soorten vis worden
gegeten, voorntjes, stekelbaarsjes,
gewone baarsjes, kleine snoekjes en zelfs
goudvissen uit de tuinvijver.

Mensen met goede oren
Alom aanwezig en toch blijft het opletten
geblazen. De bijnaam voor de ijsvogel is
niet voor niets de blauwe schicht. "Piep,
piep... De beste ijsvogelwaarnemers zijn
mensen met goede oren", weet De
Baerdemaeker. "Je hoort hem aankomen,
maar hij is in een flits weer voorbij."
Bron: NOS, Rijnmond (tv, radio online),
www.ijsvogels.nl
N.B: Op YouTube filmpjes te over om het
geluid van de ijsvogel te leren herkennen.
En aanwijzingen hoe en waar ijsvogels te
spotten.

Het is soms verbazingwekkend welk
formaat vis er gegeten wordt. Zo zag ik
eens een ijsvogelman een jonge meerval
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zee. Daarom vind je er dus een bijzondere
samenstelling van fossielen, die van de
zee en het land afkomen.

Pissebed van 245 miljoen jaar
oud gevonden in Winterswijk
Bijdrage van Kitty

Wie wil kan de Gelrincola winterswijkensis
vanaf 1 juli bekijken in Naturalis
Biodiversity Center in Leiden. Volgend jaar
gaat de zoektocht naar fossielen in
Winterswijk verder. Op den duur komt er
naast de steengroeve in Winterswijk een
bezoekerscentrum, waar de belangrijkste
fossielen uit de groeve te zien zullen zijn.

Bericht van…. lang geleden.

Bron: NOS
Reconstructietekening van de Gelrincola
winterswijkensis
Universiteit Utrecht

En verder… enkele weetjes

Onderzoekers hebben in een steengroeve
in Winterswijk een fossiel ontdekt van een
pissebed dat pakweg 245 miljoen jaar oud
is. Nooit eerder werd zo'n oud
pissebedfossiel gevonden in Nederland.
Het gaat om een tot nu toe onbekende
soort, zeggen paleontologen van de
Universiteit Utrecht.
De onderzoekers hebben het fossiel
'Gelrincola winterswijkensis' genoemd,
naar de vindplaats van het fossiel.
Gelrincola verwijst naar de provincie
Gelderland, winterswijkensis naar
Winterswijk.
De vondst is volgens deskundigen extra
bijzonder, omdat fossiele pissebedden
zeldzaam zijn. Wereldwijd zijn er maar
negen soorten uit het Trias-tijdperk (circa
200 tot 250 miljoen jaar geleden) bekend.

Het nut van pissebedden
Een pissebed is een schaaldier dat van
oorsprong in de zee of zoet water leeft.
Landpissebedden hebben zich aangepast
aan een leven op het droge land. Ze
hebben nog steeds kieuwen, die ze
vochtig moeten houden. Daarom tref je
deze schaaldieren altijd in een vochtige
omgeving aan.

Nauw verwant aan krab en kreeft
In Nederlandse tuinen behoren
pissebedden tot de meest aangetroffen
bodemdieren. Maar ze leven niet alleen op
donkere plekken en onder plantenbakken
of stenen. Ongeveer de helft leeft in zee.
Ze zijn nauw verwant aan krabben en
kreeften.

Pissebedden zijn ontzettend nuttig voor
onze bodem. Dankzij hun
voedselgewoontes recyclen ze plantaardig
en dierlijk materiaal. Zo dragen ze bij aan
de koolstofkringloop en zorgen voor een
vruchtbare bodem.

Ongekende vondst
Dit is een ongekende vondst. Winterswijk
is voor wetenschappers een heel
bijzondere plek, ook in de wereld. Eerder
zijn er al de alleroudste keverresten
gevonden. Winterswijk lag vroeger aan

Wat eten pissebedden?
Pissebedden eten bij voorkeur rottend
hout en bladeren. Bij onvoldoende dood
materiaal eten pissebedden wortels van
levende planten. Bij droogte gaat de
pissebed over tot het eten van dood
dierlijk voedsel.
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nog het meest verrassend, omdat deze
soort tot nu toe alleen in middelgebergten
gevonden werd. Waarom ze nu ook in in
lager gelegen gebieden opduiken is niet
duidelijk.

Twee nieuwe bijensoorten voor
Nederland ontdekt
Bijdrage van Kitty

In korte tijd zijn in Nederland twee nieuwe
bijensoorten aangetroffen.

De vondst van de tweecellige zandbij is
beter verklaarbaar. Deze past in een
steeds langer wordend rijtje van zuidelijke
bijensoorten die in de afgelopen jaren
voor het eerst in Nederland zijn
aangetroffen. Recent gingen de
zwartpootwolbij, de roestige zandbij en
glimmende metselbij hem voor. Het ligt
volgens Nature Today voor de hand dat
het steeds warmere klimaat hier iets mee
te maken heeft.

Eind april werd de eerste tweecellige
zandbij gevonden in de Herbertusbossen
bij Heeze in Zuidoost-Brabant.

Bron: NOS, Nature Today
Tweecellige zandbij

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

Foto: Bernhard Jacobi

Enkele weken later werden in ZuidLimburg enkele exemplaren gesignaleerd
van de zwartbuikbehangersbij.

Zwartbuikbehangersbij

Een Weetje van ver…
De kracht van de Maan op water is enorm.
Eb en vloed worden geregeerd door de
maan.
In Latijns-Amerika snijden ze
palmbladeren, bijvoorbeeld gebruikt voor
daken, alleen bij Afnemende Maan van de
bomen. Dan is de sapstroom het kleinst en
zal de boom dus niet doodbloeden.
Bron:
moon calendar

Foto: Luc Knijnsberg

Beide soorten komen voor in de ons
omringende landen, maar hebben elk een
ander verspreidingsgebied.
De zwartbuikbehangersbij kwam al voor in
Duitsland en Frankrijk, maar werd daar tot
voor kort vrijwel uitsluitend boven de
vijfhonderd meter hoogte aangetroffen.
De tweecellige zandbij leeft vooral in
Noord-Afrika en in Zuid-, en MiddenEuropa. Hij komt ook in Zuid-Duitsland
voor. Kort na de Nederlandse waarneming
vond men deze soort ook voor het eerst in
België.

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.Antwoord bladzijde 3:
Een maaiermaatje.
Gekocht bij de
Welkoop. Werkt
fantastisch om
(droog) mos van de
stoeptegels te
halen!

Volgens de website Nature Today is de
ontdekking van de zwartbuikbehangersbij
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Kapoentje:
A: condoom
B: kwajongen
C: Lieveheersbeestje

Rotterdamse weetjes
Bijdrage van Wil

Uit: In de buurt, Rotterdam:

Knaapie
A: student
B: klerenhanger
C: bijdehandje

Een plantenasiel?
Niet een echte locatie waar je terecht
kunt hoor, maar een Facebookgroep:
Plantenasiel Rotterdam.
Het is een openbare groep, dus iedereen
kan zich aanmelden.
Maar wat kun je doen in de
Facebookgroep? Het kan zijn dat je geen
plek meer hebt voor je plant, maar ‘m niet
bij het vuil wilt gooien. Je kunt dan een
oproepje plaatsen of iemand je plant wil
komen ophalen. Genoeg mensen die op
zoek zijn naar een plant.
Verder kun je er al je plantvragen stellen.
Ziet je plant er een beetje uitgedroogd uit,
maar heb je geen idee hoe je hem weer
opgepept krijgt? Stel je vraag in de groep.

Groos
A: trots
B: groot
C: vies
Idee: Stekjesweggeef/ruilkast

Rotterdamse uitdrukkingen. Wie
weet de betekenis?
- Hij heb een snee in zijn neus
- Grote muil, dikke lip
- Ben je van de trap gepleurd?
- Voel eens aan je voorhoofd
- Hebbie in je nest gezeken?
- Astie huilt, huilt-ie uit één oog
- Ken je bek niet verder open?

Bij Studio Delfshaven op Watergeusstraat
53b staat een weggeefkast. Twee plankjes
daarvan worden gebruikt voor het
uitwisselen van stekjes (het onderdeel
stekjes ruilen is een initiatief van Suzanne
Streefland).

Kwis
Hoe goed is je Rotterdams?

Heel veel mensen ruilen stekjes. Elke dag
staan er nieuwe dingen in. Zij is
ondertussen ook al een tweede bieb
begonnen in de Breitnerstraat en daar
loopt het omwisselen heel goed. “Als
mensen niks te ruilen hebben, vragen we
om maximaal twee of drie stekjes mee te
nemen. Mensen die plantjes in de kast
zetten, plakken een sticker op het potje
met de naam van de plant. Dan kun je
opzoeken hoe je hem moet verzorgen,
bijvoorbeeld via de app plantnet.”

Gers
A: lelijk
B: tof
C: snel
Boterklokkie
A: een keukenklok
B: een glad gezicht
C: een duur horloge
Kroten
A: bieten
B: Crooswijkse bootjes
C: een oud Rotterdams balspel

Zou een stekjesweggeef/ruilkast niet een
leuk idee kunnen zijn voor ATV Toepad?
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Voor de kinderen
Bijdrage van Kitty

Maak je Top 3!
Waar ga je het allerliefste naar toe?
-

Naar het strand?
Naar de speeltuin?
Of naar de dierentuin?

Tekenen van punt naar punt.
Begin bij cijfer 1.
Dan naar 2, 3, 4, 5 tot aan 25!
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WOORDZOEKER
Hoeveel woorden kun jij vinden in deze wir war van letters?!

1

De levenscyclus van een plant

Tuinvogels spotten in en om je eigen tuin
Bijdrage van Wil

Voor de kinderen
en voor volwassenen die dat ook leuk vinden!
Op de kaart hieronder staan 15 verschillende vogelsoorten. Zodra je een van deze vogels
ziet in je tuin, of ergens anders op ATV Toepad, zet je een kruisje in het vakje bij die vogel.
Welke vogels zie je vaak? ………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………….
Welke vogels zijn moeilijk te vinden? ………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………..

Succes!
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