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Stukje van de voorzitter 
juni 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Het seizoen 2020 loopt voor ons allemaal 
anders dan verwacht. Daar waar ik in het 
eerste Doeblad mijn allerlaatste bijdrage 
als voorzitter dacht te schrijven, werd ik 
ingehaald door de Corona-crisis.  
Hierdoor was het niet mogelijk de 
geplande ledenvergadering te houden op 
18 april. Uitstel naar 13 juni, zoals we van 
plan waren blijkt ook niet haalbaar. 
Immers, een bijeenkomst waar maximaal 
30 personen aanwezig moge zijn, is niet 
reëel voor een vereniging met 82 leden. 
Vooralsnog ga ik ervan uit dat de ALV op 
11 juli 2020 wel doorgang kan vinden.  
 
Gelukkig mochten de volkstuincomplexen 
wel openen per 1 april en was het 
toegestaan om te slapen op de tuin. Wel 
waren er strenge regels, maar wie zich 
daaraan hield kon heerlijk genieten van 
het mooie weer in de buitenlucht op je 
eigen tuin. Weliswaar mocht je geen 
bezoek ontvangen, maar alles was beter 
dan een complete lock-down, zoals bij de 
jachthavens en vakantieparken. Gelukkig 
lijkt het ergste voorbij en mogen we zelfs 
weer beperkt bezoek ontvangen op de 
tuin. 
 
Er is veel geklust en getuinierd. De 
groencontainer was nog niet vervangen of 
hij dreigde alweer vol te raken! Ondanks 
het droge weer zien de meeste tuinen er 
prachtig uit. De natuur trekt zich niets aan 
van het virus of van de droogte. De 
merels, de koolmezen, zelfs de 
halsbandparkieten zijn weer luidruchtig 
aanwezig. Wat minder prettig is, is dat er 
ook plaagdieren op ons complex gezien 
worden. Meerdere tuinleden hebben 

bruine ratten op en in de tuinen zien 
lopen. Elders in het Doeblad staat hierover 
een stuk geschreven. Ook op onze 
website, in de mededelingenkastjes  en via 
de email zijn jullie op de hoogte gebracht. 
Alertheid en voorzichtigheid blijven 
geboden, want het zijn geen 
prettige/vriendelijke beestjes.  
Eind april kreeg het bestuur de resultaten 
van het bodemonderzoek naar lood van de 
gemeente. Ook deze resultaten zijn terug 
te vinden op de website en elders in het 
Doeblad. De resultaten van het 
oppervlaktewater en eventuele andere 
zware metalen in de bodem zijn niet 
beschikbaar. Het is niet duidelijk of die 
nog nagestuurd gaan worden. 
Wat de handhaving en controle betreft, 
lijkt het erop dat door de corona-crisis hier 
een streep is doorgehaald. Geen van de 
tuincomplexen waar wij contact mee 
onderhouden heeft controle gehad.  
 
Door de werkmeesters is nagedacht hoe 
we ons complex konden onderhouden nu 
de werkbeurten kwamen te vervallen als 
gevolg van de corona-crisis en de daarbij 
behorende regels. Via een in het leven 
geroepen mailadres 
(tuinbeurtentoepad2020@gmail.com) 
konden tuinleden aangeven dat zij een 
klus wilden uitvoeren. Veel tuinleden 
hebben zich deze weken ingezet om ons 
complex bij te houden. Veel dank hiervoor. 
De plantenbakken zijn gevuld met 
zomerbloeiers waardoor het complex weer 
een vrolijk aanzien heeft gekregen.  
Vanaf 1 juni worden de corona regels 
verder versoepeld en hopelijk kunnen we 
dan weer activiteiten gaan oppakken en 
organiseren. U wordt via de gebruikelijke 
routes op de hoogte gehouden.  
 
Ik wens iedereen een 
mooie zomer toe en 
hoop velen van u op 
11 juli bij de ALV te 
zien! 
 
Met vriendelijke groet 
Iza van Riemsdijk, 
voorzitter 
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In memoriam Bert Seip  

 
Vanuit het bestuur: 
 
Op zondag 31 mei 2020 is ons bestuurslid 
Bert Seip overleden. Hoewel we wisten dat 
hij al geruime tijd ziek was, leek het juist 
in 2018 en 2019 goed te gaan. Samen met 
Joke genoot hij volop van zijn tuin en 
vooral ook van de reizen met de camper. 
Vorig jaar heeft hij zich nog volledig 
ingezet om te zorgen dat het 
jubileumfeest van ATV Toepad vooral 
culinair een succes werd.  
Als technisch zeer onderlegd persoon en 
behept met veel kundigheid en inzicht was 
hij voor het bestuur van grote waarde. 
Vanaf 2017 was hij als bestuurslid 
betrokken bij de vele projecten die op ons 
pad kwamen. Doordat hij en Joke het hele 
seizoen op de tuin waren, kon er vaak 
beroep op hem gedaan worden.  
In december hebben we, als bestuur, nog 
het jaar afgerond en konden met z’n allen 
terugkijken op een geslaagd jubileumjaar. 
Ondanks dat hij toen al in een circuit zat 
van verder onderzoek, hoopte hij nog op 
nieuwe therapieën die hem eventueel 
zouden kunnen helpen zijn ziekte weer 
onder controle te krijgen. Het was dan ook 
een enorme schok te horen dat hij eind 
december heel erg ziek opgenomen werd 
in het ziekenhuis. In deze zware tijd liet hij 
ons weten door te willen en zullen gaan. 
Het leven was voor hem nog te mooi om 
aan een afscheid te denken. Hij koos voor 
de intensieve chemo behandelingen. En 
ondanks de zwaarte van de behandeling 

zorgde het relatief goede nieuws, dat de 
behandeling aangeslagen was, ervoor dat 
hij doorging. Na de derde kuur moest hij 
een pauze inlassen. Ook omdat het 
Coronavirus extra gevaar opleverde bij zijn 
zwakke gezondheid. Slechts een enkele 
week nadat de chemo gestopt was kwam 
de ziekte in overweldigende kracht terug. 
De artsen konden niets meer voor hem 
betekenen. Op facebook nam hij afscheid 
van vrienden en bekenden. Ons laatste 
gesprek was emotioneel, maar hij was 
heel realistisch. Hij had nog zo graag in 
zijn huis op de tuin willen komen en hij 
wilde nog zo graag naar buiten. Hij wilde 
nog zo graag mensen zien en spreken. De 
corona-crisis heeft dit alles onmogelijk 
gemaakt. Op het einde was hij te moe om 
de reis naar het Toepad te maken. Hij 
heeft er alles aan gedaan om zoveel 
mogelijk uit het leven te halen. Van Joke 
hoorden we dat hij half mei ervoor koos 
om naar het hospice te gaan. Hij kon niet 
langer meer. Na ruim 2 weken verzorging 
in het hospice is Bert overleden. Door de 
corona regels is het een onwerkelijke tijd. 
We konden in gedachte bij Bert en Joke 
zijn, maar de beperkingen door de regels 
verhinderen fysieke steun en 
aanwezigheid in deze laatste fase van zijn 
leven. We wensen Joke en de naasten 
veel sterkte toe in deze moeilijke tijd. We 
hopen dat de vele mooie herinneringen 
haar zullen steunen in het verwerken van 
dit grote verdriet. De leden van ATV 
Toepad en wij, als bestuur, zullen zijn 
kundigheid en behulpzaamheid erg 
missen. 
 
Namens het bestuur 
Iza van Riemsdijk, voorzitter 
3 juni 2020 
 
 
Vanuit de Redactie: 
 
Bert, hij is niet meer. Deze week hoorden 
wij het droevige nieuws dat hij op 31 mei 
is overleden.  
Vele jaren van prettige samenwerking 
binnen de redactie van het Doeblad zijn 
verleden tijd geworden. 
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We gedenken zijn vriendelijke en rustige 
aanwezigheid tijdens redactie 
bijeenkomsten. Zijn verhalen! Bert was 
een echte verhalenverteller. 
Vele artikelen en vele puzzels (en de  
oplossingen!) droeg hij aan voor het 
Doeblad. 
Toen de smartphone voor de andere leden 
van de redactie nog een ‘ver van mijn bed 
show’ was kon Bert al vogelgeluiden en 
andere zaken uit zijn mobiele telefoon 
‘toveren’. Bert hield van dit soort ‘gadges’. 
Zo werden wij ook een stukje 
meegenomen in nieuwe ontwikkelingen. 
 
Ook buiten het redactielid zijn zijn er 
mooie herinneringen. De gesprekken op 
het tuinpad.  
Bert die in de kantine een wedstrijd van 
het Nederlands elftal kijkt. Hee, waar is 
Bert? Alleen zijn oranje muts ligt nog maar 
op zijn stoel… .  
Het spel is inderdaad niet om aan te zien. 
Ze staan op verlies. 
Hadden we een klus in of om ons 
tuinhuis? Bert was altijd bereid om te 
helpen en mee te denken hoe een en 
ander op te lossen. 
  
Joke, wij wensen je heel veel sterkte met 
het verlies van Bert.  
 
Bert, bedankt voor alles! Rust zacht. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Redactie Doeblad: 
Hans en Ans (erelid) 
Wil en Kitty 
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Beste tuinleden 
 
Zoals jullie elders in het Doeblad kunnen lezen (en anders via de email) worden vanaf 13 
juni aanstaande de werkbeurten weer hervat. Uiteraard met in achtneming van de Corona 
maatregelen. 
In overleg met Margreet Mol, onze kantine coördinator, zal eveneens vanaf 13 juni 
aanstaande getracht worden de kantine op gezette tijden (vrijdagavond en zaterdagavond) 
weer open te stellen voor de leden. 
 
Ook hier uiteraard met in achtneming van de corona maatregelen: 
* 1,5 meter afstand regel 
* niet meer dan 30 personen in de ruimte 
*  geen toegang als je klachten hebt die duiden op Covid-19 infectie: koorts, hoesten, 

diarree 
* geen toegang als iemand uit je gezin dergelijke klachten heeft 
 
En belangrijk is natuurlijk dat er barvrijwilligers zijn die de bardiensten kunnen en willen 
draaien. 
 
Margreet zal eveneens proberen, binnen de gestelde corona-regels, de activiteiten weer op 
te starten. Alleen indien het mogelijk en verantwoord is. De activiteiten zullen in de 
mededelingen kastjes aangekondigd worden. 
 
Het bestuur zal, in overleg met de winkelverkopers, trachten de tuinwinkel  vanaf 13 juni 
weer op zaterdagochtend open te stellen. Ook dit zal via de mededelingen kastjes 
aangekondigd worden. 
 
Alles valt of staat bij de inzet van alle leden. Let op elkaar. Hou je aan de regels en wees 
alert op klachten. Neem geen onnodige risico’s. 
Alleen dan zal het lukken om met elkaar een mooi seizoen te krijgen!!! 
 

 
Het bestuur 
3 juni 2020 
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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.  
 
 
 
 
Milieu Centraal  
                                  Bijdrage van Wil  
 
Jaarlijks besproeien we onze tuin met 1.100 
liter drinkwater. Dat kan gemakkelijk minder! 
Door je planten maar 1x per week water te 
geven maak je je planten dubbelfit: sterke 
wortels én geen last van plagen. 
 
Kijk voor meer tips om water te besparen in 
de tuin: 
 
https://bit.ly/mc-water 
 



9 

 

De Corona-crisis en de volkstuin       
                
In februari 2020 werd Nederland 
opgeschrikt door de aanwezigheid van een 
zeer agressief virus dat jonge, maar vooral 
oude mensen ernstig ziek kan maken. Na 
aanvankelijk een wat afwachtende 
houding komt het op zondag 15 maart tot 
een “intelligente lockdown”. 

 
Scholen, restaurants, musea, theaters en 
andere openbare gelegenheden worden 
gesloten. Bijeenkomsten worden verboden 
en iedereen wordt ten sterkste 
aangeraden om zoveel mogelijk thuis te 
blijven en indien mogelijk thuis te werken. 
In de weken die erop volgen komen er 
angstaanjagende berichten over mogelijke 
tekorten aan intensive care bedden, 
waardoor selectie van patienten moet 
plaatsvinden. 
In het licht van deze ernstige situatie, 
waren de maatregelen die door de 
Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 
afgekondigd werden voor de 
volkstuincomplexen, redelijk mild. De 
complexen mochten open blijven, mits 
men zich hield aan de voorgeschreven 
regels. Het was niet voor iedereen 
makkelijk om zich hieraan te houden. 
Vooral omdat de regels voor de 
volkstuinen strenger waren, wat betreft 
bezoekregeling, dan voor de thuissituatie. 
Het bestuur heeft getracht alle tuinleden 
te blijven motiveren om zich aan die 
strenge regels te houden. Dit is gelukkig 
grotendeels gelukt. En er gloort weer licht. 
Half mei kondigde de regering 
versoepeling van de regels per 1 juni 2020 
aan. Ook voor de volkstuinen werd een 
versoepeling per 21 mei (Hemelvaartsdag) 
van kracht. Vanaf die tijd mag iemand 
maximaal 3 personen op zijn/haar tuin 

ontvangen. Per 1 juni 2020 mogen er weer 
bijeenkomsten van maximaal 30 personen 
plaatsvinden. Echter, bij alle 
versoepelingen van de regels blijft het 
verplicht 1,5 meter afstand onderling te 
houden. 
In het licht hiervan beraadt het bestuur 
zich, samen met de werkmeesters en 
andere betrokkenen, erop om geleidelijk 
aan een aantal activiteiten, zoals de 
werkbeurten, de kantine opening, 
bestuursvergaderingen, weer op te 
starten. Hiervoor zullen we maatregelen 
moeten treffen om ons aan de regels die 
gelden, te blijven voldoen. Uiteraard zullen 
deze activiteiten bijtijds aan de leden 
gemeld worden. Voorlopig kan iedereen 
genieten op de tuin met inachtneming van 
de regels!!! 
 
Iza van Riemsdijk, voorzitter  
 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
 

In Corona tijd Corona proof op de ‘thee met een 

taartje’ bij elkaar! �������	�������	 

Tuin 4 en Tuin 49 
 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 

Ratten-grapje  
 
“Hebt u ratten?”, vraagt een oude man in 
een dierenwinkel. “Nee, ratten verkopen 
we niet. Maar wat wilt u met ratten?” wil 
de verkoper weten. “Nou ik heb een 
huurovereenkomst getekend en daarin 
staat dat ik de woning bij vertrek in 
dezelfde staat moet achterlaten zoals ik ze  
gekregen heb.”   …………….. ! 
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Rattenoverlast ATV Toepad 
23 mei 2020    Bijdrage van het Bestuur 

 

De laatste tijd krijgt het bestuur meldingen van verschillende tuinleden dat er meer en meer 

overlast is van ratten op ons complex. Dit is geen nieuw probleem. Ook vorig jaar waren er al 

diverse tuinleden die regelmatig ratten op hun tuin zagen lopen. 

Nu staat Rotterdam bekend om zijn ratten. Door de aanwezige waterpartijen en oude riolen 

is het leefklimaat voor de rat in Rotterdam ideaal.  Maar ratten zijn, behalve knaagdieren 

ook plaagdieren. Zij kunnen schade veroorzaken door hun knaaggedrag aan kabels en 

isolatiemateriaal. Ook kunnen zij dragers zijn van bijvoorbeeld de ziekte van Weil of 

paratyfus. We zijn ze dan ook liever kwijt dan rijk. 

Op de website van de gemeente Rotterdam (www.rotterdam.nl) staat een goed overzicht 

wat het stadsbeleid is ten aanzien van rattenoverlast. Ook staan er tips en adviezen wat 

jezelf kunt doen tegen ratten kunt doen.  

• Laat geen voedsel in en om uw woning slingeren 

• Strooi geen brood voor de vogels, daar komen ook ratten op af 

• Gooi geen eten of etensresten op straat 

• Zet geen afval los naast de huisvuilcontainer 

• Meld rattenoverlast bij de gemeente (zie hieronder) 

Melding van rattenoverlast aan de gemeente kan als volgt: 

Bel bij ratten in huis of tuin het algemene telefoonnummer van de gemeente Rotterdam 

14010 (lokaal tarief).  

Ratten op straat kunt u ook melden via de website rotterdam.nl/plaagdierbeheersing of 

via Buiten-Beter-app. Na elke melding wordt onderzoek gedaan. 

Voor particulieren is het verboden om rattengif te gebruiken. 

Het bestuur heeft 

melding van de 

rattenoverlast gedaan 

aan onze beheerder 

(SViN).  

Het advies aan de 

tuinleden is om ook zelf 

melding bij de gemeente 

te doen.  
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Groene uitjes in coronatijd

     
Juni en juli 2020 
 

Bijdrage van Wil 

 
Iedere Zaterdag R’damse Munt 
De stadskruidentuin Rotterdamse Munt 
opent weer de deuren op de zaterdag. 
Ondanks dat het terras zaterdag nog niet 
open kan, is de tuin wel open. Je kan er 
wandelen en genieten van de stadsnatuur, 
of planten kopen voor je eigen pluktuin 
thuis. Je kan ook al knippen en plukken 
van de muntbedden. Uiteraard helemaal 
op veilige afstand van elkaar! 
Tijd 15-18.00 uur. Locatie: Rosestraat 200, 
Rotterdam-Zuid 
 

 
 
Iedere Zaterdag 1,5 meter Oogst! 
De Rotterdamse Oogstmarkt is een 
wekelijkse boerenmarkt. Een sfeervolle 
markt waar het doen van de lokale 
boodschappen, gezellige ontmoetingen en 
de feestelijke picknick naadloos in elkaar 
overgaan. Dé plek voor superverse en 
smaakvolle producten, voor een eerlijke 
prijs en rechtstreeks van de makers. Hun 
verhalen (en het recept van de 
buurvrouw) krijg je er gratis bij. Oogst 
smakelijk! Tijd 10-17 uur. Locatie: 
Noordplein 
 

Zaterdag 13 en zondag 14 juni 2020 
Zomer-Planten markt Arboretum 
Trompenburg 
Plantenmarkt op afstand! Als eerste 
evenement na de heropening van de tuin, 
is de Plantenmarkt wat intiemer en kleiner 
van opzet. Een aantal van de trouwe 
standhouders zijn weer van de partij. 
Vanzelfsprekend wordt er rekening 
gehouden met de veiligheid van bezoekers 
en de standhouders. Kosten, uitsluitend 
online: dagkaart € 9,75 of online: gratis 
met Rotterdampas / Museumkaart. Tijden: 
13 & 14 juni 09.00 uur – 17.00 uur. 
 
Do it yourself groene uitjes: 
Groene recreatiegebieden in en om 
Rotterdam: Kijk op 
https://www.rotterdam.nl/vrije-
tijd/recreatie/ 
 
Ga eens wandelend of fietsend langs leuke 
plekjes in de stad of de natuur en maak 
een mooie fotoreportage. 
 
Bloemen plukken: pluk de mooiste 
bloemetjes uit je tuin of het veld en zet 
die in een vaasje bij iemand die je lief 
vindt voor de deur. 
 
Download een speurkaart van bijv. 
Staatsbosbeheer en ga het bos of 
dichtstbijzijnde park in om te speuren naar 
sporen, plantjes en beestjes. 
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Toelichting bodemonderzoek 
m.b.t. hoeveelheid lood in bodem  

 
Info vanuit gemeente Rotterdam in brief 
aan het Bestuur  

 
In 2019 is er door de gemeente onderzoek 
gedaan naar de aanwezigheid van lood in 
de bodems van Rotterdamse volks- en 
nutstuincomplexen. Ook de bodem van 
ATV Toepad 55 is onderzocht. 
 
Waarom is het bodemonderzoek 

gedaan?  
De aanleiding van dit bodemonderzoek is 
de aangescherpte bodemnormeringen. 
Rotterdam is een van de steden in 
Nederland waar lood in de bodem zit. In 
de stad stonden vroeger bedrijven die met 
lood werkten. Op verschillende plekken is 
de bodem vervuild met lood. 
Om het lood in de bodem goed in kaart te 
brengen, heeft de gemeente op 
verschillende plekken in de stad 
bodemonderzoeken gedaan. Daarbij is ook 
aandacht gegeven aan de grond in volks- 
en nutstuinen. De reden daarvan is dat 
mensen lood kunnen binnenkrijgen via 
gekweekte groente en fruit. 
 
Wat is onderzocht?  
Op elk tuincomplex is een kleine 
hoeveelheden grond verzameld. Deze 
‘bodemmonsters’ zijn geanalyseerd. Het 
bodemonderzoek is nu afgerond. De 
gemiddelde ‘bodemloodkwaliteit’ van elk 
tuincomplex is onderzocht. Op elk 
tuincomplex is gekeken naar de bodem 
per tien tuinen (vak). In elk vak is één 
analysemonster genomen. Het resultaat 
van alle vakken is het gemiddelde van het 
gehele tuincomplex. 
 
Resultaat  

Uit het onderzoek blijkt dat de 
(gemiddelde) bodemloodkwaliteit van uw 
volkstuincomplex =                                                 
134 mg/kg. Dit betekent dat de grond op 
uw tuincomplex een matige hoeveelheid 
lood bevat. 
 
 

 

Wat is het advies?  

De bodemloodkwaliteit van de grond van 
uw tuincomplex is matig. Aan de 
gebruikers en bezoekers van uw 
tuincomplex willen wij graag expliciet een 
aantal adviezen onder de aandacht 
brengen. Denk daarbij aan het wassen van 
de handen na het tuinieren of na 
speelactiviteiten, maar ook het telen in 
bakken of in een schone laag grond wordt 
met klem aangeraden.  
Een flyer met aanvullende tips vindt u 
elders in dit Doeblad. Ook op de website 
van atv Toepad is de flyer terug te lezen. 
Als de adviezen goed worden opgevolgd 
dan is het gebruik van de complexen 
veilig. 
 
Wilt u meer weten?  
Meer informatie over lood in de bodem 
vindt u op de website van gemeente 
Rotterdam: www.rotterdam.nl/letoplood. 
 
Heeft u vragen over het onderzoek? Neem 
dan contact op met het Ingenieursbureau 
van de gemeente Rotterdam. Het 
telefoonnummer is 010 - 489 30 00. U 
kunt ook een e-mail sturen naar: 
loodSO@Rotterdam.nl. 
 
Heeft u vragen over de invloed van lood 
op uw gezondheid? Bel dan met GGD 
RotterdamRijnmond: 010 - 433 98 94. 
 
Loodverdeling ATV Toepad  
De gemiddelde hoeveelheid lood op atv 
Toepad is 134 mg/kg. 
De laagste waarde die op ons complex 
gemeten is is 86 mg./kg. Dit stukje grond 
ligt direct bij de ingang van het complex 
aan de westzijde. 
De hoogste waarde die gemeten is is  
170 mg./kg en komt voor in 2 
meetvakken. 
160 mg./kg komt ook in 2 vakken voor. 
140 mg./kg komt in 3 vakken voor. 
110 mg./kg - 98 mg./kg en 97 mg./kg 
komen ieder in 1 vak voor.  
 
Op de plattegrond op de volgende 
bladzijde en op de site van atv Toepad 
kunt u zien in welk ‘loodvak’ uw tuin zich 
bevindt. 
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De sloot hoort erbij!  

      Bijdrage van Hans 

 
Dat wist ik. Bij de tuin hoort het 
onderhoud van aangrenzende sloot. 
Een half deel van de sloot dient door 
het tuin lid te worden bijgehouden en 
te worden schoongehouden van 
kroos, wier en waterplanten. 
 
Maar hoe en wanneer moet je dit nou 
doen? 
Veel informatie kunnen vinden in een 
brochure die tot stand is gekomen in 
samenwerking met Hoogheemraadschap 
van Rijnland, tuinvereniging OTV en 
Roomburg.  
 
Het valt op dat er zeer veel tijd en energie 
aan een tuin besteed wordt. Dure planten 
worden gezaaid, geplant en vertroeteld tot 
ze een waar sieraad zijn voor de tuin. De 
mooiste tuinen, ware paradijsjes kom je 
tegen op onze volkstuincomplexen. De 
planten staan in goede grond, worden 
bemest en krijgen voldoende water om te 
groeien. Schoon en gezond water voor de 
planten komt als regen uit de lucht, of uit 
de sloot. Is het dan niet raar dat we 
meestal zo weinig tijd en energie besteden 
aan onze sloten? De sloot zorgt ervoor dat 
het te veel aan water kan worden 
afgevoerd en hebben we tekort aan water, 
dan kunnen we dat uit de sloot scheppen 
of pompen. Als de sloot goed wordt 
onderhouden dan levert dat ook een 
betere waterkwaliteit op voor de planten. 
In ieder geval veel beter dan kostbaar 
drinkwater. Het probleem met onze sloten 
is als je buurman hem niet onderhoud 
hebben andere tuinders er last van. Vaak 
weet men ook niet hoe men een sloot 
goed moet onderhouden, of vind men het 
te zwaar werk. 
Deze brochure is bedoeld om aandacht te 
vragen voor het slootonderhoud en uit te 
leggen hoe je het onderhoud op een zo 
gemakkelijk mogelijke manier kan doen. 
Daarnaast kan de sloot en oever 
een heel mooi onderdeel 
uitmaken van je tuin, met de 
mooiste planten, bloemen en 
dieren. 

Waarom moet ik de sloot 
onderhouden? 
Het hoogheemraadschap ziet er op toe dat 
de sloten in ons gebied goed blijven 
functioneren. Het doel daarbij is om het 
water schoon te houden en te zorgen voor 
voldoende doorstroming en berging 
(ruimte voor water bijvoorbeeld tijdens 
hevige neerslag). Het hoofdwatersysteem 
(belangrijke watergangen en sloten voor 
de afvoer van water) onderhoud het 
hoogheemraadschap zelf (veelal 
machinaal). De overige (kleinere, minder 
belangrijke) watergangen moet de 
eigenaar/gebruiker zelf onderhouden. Een 
(volks)tuinder moet zijn sloot dus zelf 
onderhouden. 
Wanneer je een sloot zijn gang laat gaan 
zal het uit zichzelf uiteindelijk dichtgroeien. 
Dit wordt het natuurlijke proces van 
verlanding genoemd. Waar eerst water 
was, ontstaan waterplanten, deze sterven 
af en dalen neer op de bodem als bagger, 
wordt moeras en als je maar lang genoeg 
wacht wordt het moeras weer land. 
Een gezonde sloot heeft zuurstof nodig. 
Voor de vissen, planten en andere levende 
organismen, maar ook voor het verwerken 
van afgestorven waterplanten en 
boombladeren op de bodem; het 
rottingsproces. De resten van het 
rottingsproces blijven op de bodem achter 
en vormen de sliblaag, oftewel de bagger.  
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Als er weinig water in de sloot staat, is de 
zuurstof snel op. De vissen, planten en 
andere levende organismen kunnen er niet 
meer leven. De kwaliteit van het water 
gaat dan snel achteruit. Voor een gezond 
slootmilieu is het dus belangrijk dat er 
voldoende water in de sloot aanwezig is. 
Dat wil niet zeggen dat je continue het 
hele jaar door planten uit de sloot moet 
verwijderen. Zeker in het voorjaar zijn 
deze juist nodig om zuurstof aan te 
maken. 
 
Wanneer moet ik de sloot 
onderhouden? 
In verband met de Flora- en Faunawet 
mag u geen onderhoud uitvoeren van 15 
maart tot 1 juni. U kunt uw onderhoud 
uitvoeren met een voorkeur voor de 
maanden september en oktober, maar 
voor 1 november. Belangrijk hierbij is dat 
u het leven (waterplanten, dieren) in de 
sloot zoveel mogelijk ontziet. Dus ga niet 
enorm woelen, doe een deel van de sloot 
en het andere deel later. Zo geeft u de 
dieren een mogelijkheid om te vluchten. 
Laat u niet weerhouden om deels 
beschermde planten als de Zwanenbloem 
(butomis umbellatus) na 1 oktober te 
verwijderen als het zich heeft vermeerderd 
en de waterdoorstroming belemmerd. Het 
gaat erom dat de natuurlijke populatie aan 
planten en dieren zich weer snel kan 
herstellen. 
 
Wanneer is een sloot goed 
onderhouden?  
– De sloot is vrij van drijfvuil of afval; 
– De sloot staat niet te vol met 
waterplanten en heeft niet te veel planten 
langs de oevers. 

– Verwijder overhangend groen. 
– De bomen, planten en takken boven het 
wateroppervlak zijn (op)gesnoeid. 
Praktische tips: 
– Kroos; regelmatig wat kroos uit de sloot 
scheppen kan geen kwaad. U verbeterd 
daarmee de lichtval op de bodem en de 
zuurstof uitwisseling. Hierdoor verbeterd u 
het milieu in de sloot en mag het hele 
jaar. 
– Plantenafval; gooi geen afval, gras of 
plantenresten in de sloot, dit zakt naar de 
bodem en aan het einde van het jaar moet 
u het als bagger er zelf weer uithalen. 
Voer het slootafval af of composteer het, 
leg het niet permanent op de slootkant. 
– Riet; (Phragmites australis) kunt u beter 
verwijderen uit uw sloot. Het is een erg 
mooie en bij een sloot horende plant, 
maar is eigenlijk alleen machinaal in toom 
te houden. Het wortelpakket is erg lastig 
te verwijderen. 
– Kweekgras; gras die over het water een 
sloot kan overwoekeren. Schep het eruit 
en doe het niet op de composthoop, maar 
in de GFT container. 
 
Welk gereedschap kan ik gebruiken? 
Het onderhoud aan een sloot is zwaar 
werk. Er bestaat speciaal ouderwets  
gereedschap dat door de boeren al velen 
eeuwen wordt gebruikt als Krooshaak en 
baggerbeugel, die kun je in een gewoon 
tuicentrum niet vinden. Maar een 
(blad)hark of drieklauw gaat ook. 
Oude kleren en laarzen zijn altijd handig 
bij zo’n klusje. Volgens mij is de vereniging 
ook in het bezit van een waad pak, nog 
van onze oude buurtjes. 
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Hervatting werkbeurten op het complex 
 
De verruiming van de coronamaatregelen maakt het mogelijk om de werkbeurten op het complex te 
hervatten: op zaterdag 13 juni aanstaande zal de eerste officiële werkbeurt van het tuinseizoen 2020 
zijn. 
 
Hierbij gelden de volgende afspraken: 
• 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).  
 

Werkmeesters en bestuur 
 
 

  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 27 juni 
25 juli 
5 september 
3 oktober 

4 juli 
8 augustus 
12 september 
10 oktober 

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 een ruil ook altijd door aan de werkmeester(s). 
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Botanical chalking  
Bijdrage van Wil 

 
Doe jij al aan ‘botanical chalking’? Met krijt 
de naam bij een stoepplantje schrijven is 
in Engeland en Frankrijk al een ware 
trend! 
 
Gewapend met krijt ga je de straat op, om 
de namen bij stoepplantjes te schrijven. 
Stoepplantjes groeien in de spleten van 
paden en muren in steden en dorpen. Het 
benoemen van wilde planten met krijt is 
begonnen in Frankrijk, en is nu ook een 
trend aan het worden in de rest van 
Europa.  
Met ‘Botanical Chalking’ benadruk je niet 
alleen het belang van deze onderdrukte 
plantjes, maar vergroot je het bewustzijn 
van de aanwezigheid, kennis en respect 
van deze wilde planten op trottoirs. Kun jij 
alle stoepplantjes al benoemen die er 
groeien in je buurt?   
 

Stoepplantjes. 
In een stad van alleen maar steen, zonder 
groen, wordt het in de zomer erg heet. 
Regenwater kan niet goed weglopen en 
insecten vinden er weinig te eten. Het is 
fijn als mensen tuinen maken maar de 
wilde plantjes, die vanzelf in de stad 
groeien, zijn minstens even belangrijk voor 
de afkoeling en de biodiversiteit. Jammer 
genoeg vinden de meeste mensen het erg 
slordig staan, al dat ‘onkruid’ dat zomaar 
vanzelf groeit.  Maar wat groeit er 
eigenlijk, is het waar dat daar allerlei 
beestjes van leven, kunnen die 
stoepplantjes goed tegen het 
veranderende klimaat?  
De Hortus Leiden doet onderzoek naar 
stoepplantjes. Help je ze ook mee? 

Botanical Chalking  
Met stoepkrijt kun je aandacht vestigen op 
wilde bloemen en planten in stedelijke 
gebieden, en het is nog leuk en leerzaam 
om te doen ook. Ga op pad met krijt en 
probeer de stoepplantjes te determineren. 
Je kan een app, of een natuurgids 
gebruiken, om je te helpen bij het 
determineren. Welke soorten planten 
groeien bij jou voor de deur, en in je 
buurt? Maak een foto van alle plantjes die 
je hebt gedetermineerd, en zet ze online 
op sociale media, met o.a. de tags: 
#stoepplantjes #morethanweeds 
#botanicalchalking 
 
Zie het als een uitnodiging om een stukje 
stoep te onderzoeken, en je te 
verwonderen over de natuur die al die tijd 
al onder je voeten groeide. Voor een 
koelere stad en voor meer dierenleven om 
je heen is het van groot belang dat je 
deze plantjes laat groeien op plekken waar 
ze niet in de weg staan. 
 

Tips 
• Je kan de plantjes determineren 

met behup van een app op je 
telefoon. Zo is ObsIdentify een 
handige app om al die mooie 
stoepplantjes te determineren. 

• Zet de foto’s online op social media 
en tag ze met  #stoepplantjes 
#botanicalchalking 
#morethanweeds 

• Je kan de letters met krijt zo mooi 
mogelijk schrijven en er meteen 
een waar straatkunstwerk van 
maken. 

• In the Guardian verscheen een 
artikel over Botanical Chalking: ‘Not 
just weeds’: how rebel botanists 
are using graffiti to name forgotten 
flora 

• Kijk eens op de onderzoekspagina 
van Stoepplantjes van de Hortus 
Leiden: 
https://www.hortusleiden.nl/onder
wijs/stoepplantjes-1 

• Lees hier meer over More than 
Weeds, het engelse initiatief : 
https://morethanweeds.co.uk/ 
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3e Oeververbinding Noord-Zuid 
(De Esch-Feijenoord)  
        
Vorig jaar is besloten dat er een 3e 
oeververbinding komt tussen onze wijk De 
Esch en Feijenoord. Naar verwachting 
duurt het minimaal 10 jaar voordat de 
plannen zijn uitgevoerd. Hoe de 
verbinding eruit gaat zien, waar precies en 
hoe de verbindingswegen zullen lopen is 
nog onduidelijk.  

 
Wat betreft de verbinding zijn alle opties 
open. Een tunnel of brug. Voor alle 
verkeer, voor openbaar vervoer of voor 
fietsers en voetgangers.   
Blijkens de 1e planmatige 
tekeningen/schetsen zou men kunnen 
afleiden dat ons park gespaard blijft, maar 
dat is lang niet zeker. 
 
De 3e oeververbinding is voorts onderdeel 
van een Meerjarenprogramma 
Infrastructuur, Ruimte en Transport 
(“MIRT”) van de regio Rotterdam. Volgens 
de MIRT bestaat er een relatie tussen de 
oeververbinding en de in Rotterdam te 
realiseren woningbouw in de loop naar het 
jaar 2040 (gesproken wordt over minimaal 
18.000 woningen).  
 

Op 30 november 2017 heeft de 
gemeenteraad het beheerkader 
volkstuinen Rotterdam vastgesteld. 
Daarmee zijn de kaders vastgelegd 
waarbinnen ruim 5.000 tuinders op 130 
hectare grond hun hobby kunnen 
uitoefenen. In de regio Rotterdam in circa 
40 verenigingen op zo’n 40 complexen. 
Alle volkstuincomplexen worden verhuurd 
aan de stichting Volkstuinen in Nederland 
(“SVIN”). SVIN heeft als huurder per 
complex onderhuurovereenkomsten 
gesloten met de verenigingen. Het 
lidmaatschap van de vereniging geeft de 
volkstuinders recht op gebruik van de 
grond.  
 
De gemeente werkt met een 
omgevingsvisie aan een beeld van de 
groei van de stad, waarbij wordt gezocht 
naar nieuwe bouwlocaties. Om te 
voorkomen dat alle groen en recreatie 
wordt opgeofferd voor woningbouw wordt 
van meet af aan groen en recreatie 
meegenomen, aldus de wethouder Kurvers 
in zijn brief van 15 januari 2020. Er komt 
een 0-meting waarbij vanuit de gemeente 
wordt onderzocht of de bestaande 
verdeling tussen verblijfstuinen en andere 
vormen van gezamenlijk tuinieren nog 
passend is voor de toekomstige vraag en 
(ruimte)behoefte aldus Kurvers. Eerder in 
2016 en 2017 was het beleid vanuit de 
gemeente nog gericht op meer groen dan 
stenen, in het huidig tijdsbestek ligt de 
nadruk kennelijk meer op woningbouw. 
 
Begin 2020 heeft het huidige bestuur mij 
(Arnold Stendahl) gevraagd een actieve 
bijdrage te leveren aan dit onderwerp 
namens de vereniging. Zodoende mocht ik 
deelnemen aan de bijeenkomst van het 
Targetteam op 23 januari jl. Aan het 
Targetteam nemen ongeveer 20 
tuincomplexen deel, om de gezamenlijke 
belangen zoveel mogelijk te dienen.  
Dit heeft concreet geleid tot het volgende.  
De gemeente heeft haar omgevingsvisie in 
verband met de 3e oeververbinding 
neergelegd in een notitie Reikwijdte en 
Detailniveau Oeververbinding Regio 
Rotterdam van 9 januari 2020. In de 
eerste helft van februari is door de drie 
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tuinverenigingen in de Esch ter zake een 
zogenaamde zienswijze neergelegd (de 
tekst van dit stuk wordt apart in dit 
nummer van het Doeblad opgenomen, ik 
verwijs u daarnaar). Het is nu aan de 
gemeente om hierop te reageren in een 
zogenaamde Nota van Antwoord.   
 
Door Corona zijn er in tussentijd geen 
vergaderingen van het Targetteam 
geweest en ook de raads- en 
commissievergaderingen op gemeentelijk 
niveau lopen achter. Niettemin lopen 
zaken door. Door de gemeente zijn 3 
moties aangenomen omtrent het thema 
ecologie en natuurinclusief bouwen. 
Verder is de zogenaamde publieke functie 
van stadsecoloog in ere hersteld.  
 
Wij werken nauw samen met ATV 
Kweeklust (die dreiging voelt van Leonidas 
en de schaatsbaan) en met VTV Nut en 
Genoegen (wier complex blijkens de 
concept plannen in het toegangsgebied 
van de 3e oeververbinding ligt). Komende 
week zijn de secretaris van Kweeklust en 
ik in overleg met de adviseur 
omgevingsmanagement MIRT-verkenning 
oeververbinding Rotterdam. 
 
Wordt vervolgd. 
 
Arnold Stendahl 
Rotterdam, 1 juni 2020  
 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
 

Onkruid als Helpende Hand  
Bijdrage van Wil 

 
Hoe het met de bodem gesteld is, kan je 
afleiden aan welke onkruiden erop 
groeien. 
 
Heermoes is een signaalplant voor arme 
gronden. Heermoes groeit op arme 
gronden. Wanneer je heermoes in je tuin 
hebt, dan heeft de grond tekorten. 
Heermoes kan groeien aangezien hij met 
zijn meters lange wortels de mineralen 
diep uit de bodem kan halen. Heermoes 
zorgt er op de zeer lange termijn voor dat 
de grond terug vruchtbaar wordt doordat 

hij mineralen uit de diepe bodem kan 
halen.  
 
Wil je geen heermoes in je tuin? Zorg dan 
dat je bodem perfect in balans is, 
heermoes komt enkel voor wanneer je 
bodem niet in balans is. 
Tegen heermoes helpt b.v. lavameel 
strooien, 1 a 2 keer per jaar. Het jaar er 
op zal er dan veel minder heermoes 
groeien. Wat ook helpt is het afgetrokken 
stuk heermoes gewoon ter plaatste te 
laten liggen. De plant gaat verdorren en 
uiteenvallen, de opgenomen mineralen 
gaan in de bodem terecht komen en zo 
stilaan de tekorten aanvullen. 
 
Dus samenvattend: Is de grond uit balans, 
dan groeit er een welbepaald kruid 
volgens de onbalans van de bodem. 
Wanneer deze onbalans is hersteld, dan 
verdwijnt het welbepaalde “on”kruid. Heel 
simpel. Heb je bv. veel paardenbloemen 
(te weinig calcium in de bodem), veel 
klaver in uw gazon (te weinig stikstof), 
veel madeliefjes (arme bodem),… 
 
Indicators voor stikstofarme grond 
klaversoorten (Trifolium spp.)       
Witte klaver 
wikkesoorten (Vicia spp.) 
(ruig) schapengras (Festuca ovina) 
muizenoor (Hieracium pilosella, syn. 
Pilosella officinarum) 
gewoon reukgras – toffeegras 
(Anthoxanthum odoratum) 
 
Indicators voor grond met stikstof 
klaprozen (Papaver spp.) 
echte kamille (Matricaria chamomilla)  
 
Indicators voor stikstofrijke grond 
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brandnetels (Urtica spp.) 
ereprijssoorten (Veronica spp.) 
herderstasje (Capsella bursa-pastoris) 
vogelmuur (Stellaria media) 
paardenbloem (Taraxacum officinale) 
akkerdistel (Cirsium arvense) 
kroontjeskruid (Euphorbia helioscopia) 
zevenblad (Aegopodium podagraria) 
 
Indicators voor zeer stikstofrijke 
grond 
klein kruiskruid (Senecio vulgaris) 
zwarte nachtschade (Solanum nigrum) 
kleefkruid (Galium aparine) 
rode ganzevoet (Chenopodium rubrum) 
klein kaasjeskruid (Malva neglecta) 
 
Indicators voor kaliumrijke grond 
bijvoet (Artemisia vulgaris) 
wilde averuit (Artemisia campestris) 
slaapbol (Papaver somniferum) 
rode klaver (Trifolium pratense) 
gewone duivenkervel (Fumaria officinalis)  
 
Indicators voor arme grond 
reigersbek (Erodium cicutairum) 
klaproos (Papaver spp.) 
veldzuring (Rumex acetosa) 
 
Indicators voor slechte 
bodemstructuur 
akkerwinde (Convolvulus arvensis) 
 
kweek(gras) (Elytrigia repens, syn. 
Agropyron repens) 

 
 

varkensgras (Polygonum aviculare) 

Indicators voor rijke (vruchtbare) 
grond 
gewone berenkaluw (Heracleum 
sphondylium) 
brandnetels (Urtica spp.) 
herderstasje (Capsella bursa-pastoris) 
fluitekruid (Anthriscus sylvestris) 
paardenbloem (Taraxacum officinale) 
 
Indicators voor goede 
bodemstructuur 
kleine brandnetel (Urtica urens) 
paarse dovenetel (Lamium purpureum) 
 
Indicators voor dichtgeslagen grond 
zilverschoon (Potentilla anserina) 
kruipende boterbloem (Ranunculus 
repens) 
grote weegbree (Plantago major) 

ridderzuring (Rumex obtusifolius) 
akkerdistel (Cirsium arvense) 
 
Indicators voor licht zure grond 
veldzuring (Rumex acetosa) 
madeliefjes (Bellis perennis) 
viooltjes (Viola spp.) 
klaprozen (Papaver spp.) 
varkensgras (Polygonum aviculare) 
paardestaarten (Equisetum spp.) 
 
Indicators voor zeer zure grond 
vijfvingerkruid (Potentilla reptans) 
havikskruid (Hieracium aurantiacum)  
paardestaarten (Equisetum spp.) 
knoopkruid (Centaurea jacea) 
grote centaurie (Centaurea scabiosa) 
korenbloem (Centaurea cyanus) 
 
Voor wie zich afvraagt hoe de grote en de 
kleine brandnetel uit elkaar te houden: de 
kleine wordt ca. een halve meter hoog, 
terwijl de grote de twee meter wel kan 
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halen. Vaak is de kleine lichter groen van 
kleur en de grote brandnetel vormt hele 
groepen planten d.m.v. ondergrondse 
uitlopers, zodat je als je aan één stengel 
begint te trekken, er vaak een hele groep 
mee uit de grond trekt, terwijl de kleine 
een penwortel ontwikkelt waarop 
individuele planten staan. 
 
Meer dan 1 omstandigheid 
Uiteraard is bovenstaande opsomming 
sterk versimpeld en verre van volledig. 
Bovendien is het niet zo dat onkruiden 
maar 1 enkele factor aangeven. Met 
andere woorden; een soort die van 
stikstofrijke grond houdt, wil misschien 
ook vochtige, dichtgeslagen en zure grond 
en een vrije standplaats (veel zon/wind). 
Of juist een bodem die humusrijk, tamelijk 
neutraal en tamelijk beschut 
(halfschaduw/luw) is. Waardoor je op 
sommige plekken combinaties van 
onkruiden tegenkomt die je elders weer 
niet aantreft, afhankelijk van aan welke 
behoeften ter plekke wordt voldaan.  
 
Daarom moet je nooit van de 
aanwezigheid van 1 soort uitgaan om 
definitieve conclusies te trekken; het zijn 
de combinaties die veelzeggend zijn. 
En hoe pas je die informatie nou 
zinvol toe op je tuin en je teelten? 
Nou, wanneer je een plek hebt waar volop 
brandnetel, zevenblad en vogelmuur 
groeien is het dus niet zo’n goed idee om 
eens flink te gaan bemesten. Aan de 
andere kant zou dat op een plek waar veel 
klaver en schapengras groeien wellicht 
geen slecht idee zijn. 
 

Wil je blauwe bessen planten (die om zure 
grond vragen) en je hebt een geschikte 
hoek in je tuin waar volop schapenzuring, 
viooltjes en klaproos groeien, dan mag je 
ervan uitgaan dat de grond daarvoor 
geschikt is. 
 
Volop havikskruid, knoopkruid en 
paardestaarten in je tuin en je wilt ervan 
af? Misschien eens een beetje kalk 
strooien om de bodem wat minder zuur te 
maken en kijken wat het effect is.  
 

Dus kijk eens met andere ogen naar 
onkruid. Wanneer je beseft wat het je 
kan vertellen en je maakt er passend 
gebruik van dan kan het je niet alleen 
helpen beter te tuinieren, het kan je 
tegelijkertijd een boel frustratie schelen. 
 

Paardenbloemen maken de grond diep los, 
zijn indicatief voor een stikstofrijke, 
vruchtbare bodem en leveren pollen 
(brandstof!) voor bestuivers en veel 
natuurlijke vijanden. Toch zien de meeste 
tuinders ze liever gaan dan komen. 

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

 

Tip! 
Op de site van ATV Toepad   
http://www.toepad.nl/  staat allerlei 
informatie.  
 
Onder “Doepad, - Algemeen Doeblad” kun 
je het Doeblad als pdf vanaf 2004 (in 
kleur) bekijken.  
 

Voor de nieuwelingen bij ATVoepad:  
In Doeblad 4, seizoen 2004, 1e jaargang, 

 
bijvoorbeeld 
het verhaal 
van de dijk 
doorbraak. 
Deze 
gebeurtenis 
geeft zicht op 
onze bodem-
samen-
stelling van 
veen met 
een laag klei.   



Bestuiving en kruisbestuiving
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Boekenworm    
         Bijdrage van Kitty 

 
 
 
Titel: 
Tuinieren voor de 
geest 
 
Auteur:  
Sue Stuart-Smith 
Uitgever: 
De Bezige Bij 
1e Druk April 2020 
320 Pagina’s 
 

 
 

Samenvatting:  
Tuinieren voor de geest is niet zomaar een 
tuinboek met anekdotisch bewijs voor de 
heilzame werking van bloemen en planten, 
maar een inspirerende combinatie van 
biologie, criminologie, psychiatrie, 
antropologie en cultuurgeschiedenis. 
 
Wie in de aarde wroet, ploegt ook in het 
hoofd. In Tuinieren voor de geest 
onderzoekt psychiater Sue Stuart-Smith 
hoe tuinieren onze innerlijke wereld 
beïnvloedt. Het proces van creëren en 
verzorgen, van snoeien en bemesten heeft 
invloed op ons geestelijk welzijn, het 
vermogen tot zelfreflectie en op onze 
creativiteit. Dat blijkt ook uit resultaten 
van horticulturele therapie, waarbij 
tuinieren als remedie wordt 
voorgeschreven om uiteenlopende 
psychische problemen - van verslaving en 
depressie tot eenzaamheid en PTSS - te 
behandelen.  
Stuart-Smith baseert zich op de 
neurowetenschap en de psychoanalyse, en 
put rijkelijk uit haar eigen praktijk en uit 

het echte leven. Ze werkt al 25 jaar met 
veel liefde samen met haar man de 
beroemde tuinontwerper Tom Stuart-
Smith. Ze laat zien hoe tuinieren zich niet 
slechts beperkt tot het verzorgen van 
bloemen en planten, maar dat het helend 
kan werken en inspiratie kan bieden om 
de geest te verrijken. 
 
Fragmenten uit het boek: 

 
‘…. Ik was geïnteresseerd in de literaire 
wereld en vast van plan om me aan het 
leven van de geest te wijden. Wat mij 
betrof was tuinieren een vorm van 
huishoudelijk werk in de openlucht, en 
onkruid wieden trok me al net zomin als 
cake bakken of gordijnen wassen…  
 
…. Het drong tot me door dat het bij 
wieden, schoffelen en water geven er niet 
zozeer om gaat dat je snel klaar bent, 
maar juist om er al doende volledig bij 
betrokken te raken. Water geven is 
kalmerend – zolang je er geen haast mee 
hebt – en, vreemd genoeg, voel je je als je 
klaar bent al net zo opgefrist als de 
planten zelf… 
 
…. Planten opkweken uit zaad was het 
grootste genoegen dat ik destijds aan mijn 
tuin beleefde – en ook nu heb ik daar nog 
steeds veel plezier in. Aan zaad is op geen 
enkele manier te zien wat eruit gaat 
komen en hun omvang houdt geen 
verband met het latente leven dat ze 
bevatten.  
 
Bonen komen 
spectaculair snel 
op. Erg mooi zijn 
ze niet, maar je 
kunt hun brute 
kracht onmiddellijk voelen. De zaadjes van 
de tabaksplant zijn zo fijn als 
stofkorreltjes, zodat je niet eens kunt zien 
waar je ze hebt gezaaid. Het lijkt 
onwaarschijnlijk dat er ooit iets uit zal 
opkomen, laat staan dat ze je hele wolken 
vol geurige tabaksplantbloemen zullen 
opleveren, maar toch gebeurt dat…  
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…. Natuurlijk is er geen enkele manier om 
te tuinieren zonder dat er van alles 
mislukt. Telkens weer zijn er van die 
momenten waarop je vol verwachting naar 
buiten stapt en dan geconfronteerd wordt 
met de trieste restanten van prachtige 
jonge sla of hele rijen genadeloos 
kaalgevreten boerenkool.  

De gedachteloze eetgewoonten van 
slakken en konijnen kunnen machteloze 
woede opwekken. De  vasthoudendheid 
en het doorzettingsvermogen van allerlei 
soorten onkruid kunnen dodelijk 
vermoeiend zijn…  
 
…. Niet alle voldoening die je kunt 
ontlenen aan het verzorgen van planten 
heeft te maken met het scheppen van 
nieuw leven. Het mooie van destructief 
zijn in de tuin is dat dat niet alleen mag, 
maar zelfs noodzakelijk is, want als je niet 
zo nu en dan dingen stukmaakt, raakt je 
hele tuin overwoekerd. Heel veel dingen 
die je doet tijdens het tuinieren zijn 
doortrokken van agressie, zoals 
bijvoorbeeld planten snoeien, de moestuin 
stevig omspitten, slakken afslachten, 
kriebelmuggen doodslaan, kleefkruid 
uitrukken en brandnetels wieden. Je kunt 
je daar vol enthousiasme en zonder enige 
terughoudendheid op storten, want het is 
allemaal vernietigen omwille van het 
scheppen. Nadat je urenlang op zo’n 
manier in de tuin hebt gewerkt, kun je je 
lichamelijk helemaal op voelen, maar 
innerlijk toch ook weer helemaal nieuw, 
zowel gezuiverd als van nieuwe energie 
voorzien, alsof je in de loop van dat proces 
ook aan jezelf hebt gewerkt. Het is een 
soort van tuincatharsis… .’ 
 

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

Titel:  
Een natuurlijke moestuin met 
permacultuur 
Auteur: Serge Schall 
Uitgever: Centrale Uitgeverij Deltas 
1e Druk Maart 2019 
128 pagina’s 
 
Samenvatting 
En als we nu eens wat dichter bij de 
natuur zouden blijven? 
Permacultuur is een vorm van tuinieren 
waarin niets verloren gaat. Met zo weinig 
mogelijk inspanning maak je een 
natuurlijke, zuinige en zelfvoorzienende 
moestuin. Je hebt niet veel ruimte nodig 
om het uit te proberen. Een klein lapje 
grond en een paar principes en je kunt 
meteen aan de slag om je eigen 
permacultuur-moestuin op te zetten.. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Kijk waar er zon is en waar schaduw, 
ontdek luchtstromingen, de warmste 
plekjes en koelste plekjes, een lichte 
helling... 
-Weet welke grond je hebt: moet je met 
heuvelbedden werken? Hoe kun je de 
grond verbeteren en goed voeden? 
-Bespaar op water, recycle materiaal 
(compost, bodembedekking...), gebruik de 
wisselwerking tussen planten (steunende 
planten, planten met stuifmeel, 'bevriende' 
planten) om planten en dieren in harmonie 
te laten leven... 
-De meest geschikte planten voor de 
permacultuur-tuin  
-Onderhoud en ontwikkeling 
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Bijdrage van Arnold Stendahl 

 

Zienswijze tuinverenigingen in De Esch met betrekking tot de Notitie 

Reikwijdte en Detailniveau (NRD) Oeververbinding Regio Rotterdam 

(MIRT-verkenning) 
 

Rotterdam, pm februari 2020 

Amateurtuinvereniging (ATV) Kweeklust, mede namens amateurtuinvereniging (ATV) Toepad 

en amateurtuinvereniging (ATV) Nut en Genoegen, de drie tuinverenigingen die zijn gelegen in 

De Esch, gemeente Rotterdam, geven in het navolgende hun gezamenlijke zienswijze met 

betrekking tot de Notitie Reikwijdte en Detailniveau Oeververbinding Regio Rotterdam (MIRT-

verkenning), waarvan op 9 januari 2020 kennis is gegeven.  

 

Dreiging 

Gelet op de ligging van de terreinen van onze verenigingen in de polder De Esch, gemeente 

Rotterdam, is het waarschijnlijk dat de belangen van onze tuinverenigingen geraakt gaan 

worden door een eventuele oeververbinding naar Feijenoord, ongeacht de eventuele 

invulling van de "bouwstenen" van de oeververbinding die aan de orde zouden kunnen 

komen en zoals deze opgenomen zijn in de concept NRD. 

Daarnaast bestaat er volgens de MIRT een relatie tussen deze oeververbinding en de in 

Rotterdam te realiseren woningbouw in de loop naar het jaar 2040, zoals deze in de 

Strategische Verkenning Verstedelijking van de gemeente Rotterdam wordt beschreven. 

Sterker: in de concept NRD staat dat het niet onwaarschijnlijk is dat een deel van die groei tot 

2040 aan de oostkant van Rotterdam, gekoppeld is aan de nieuwe oeververbinding. Niet 

alleen de oeververbinding, maar ook deze verstedelijking bedreigt het voortbestaan van de 

volkstuinen in Rotterdam in het algemeen en in De Esch in het bijzonder.  

 

Belang van volkstuinverenigingen 

Volkstuinen zijn de groene longen van de dichtbebouwde omgeving. Het is vitaal beleefgroen 

met een grote biodiversiteit. Het gaat niet alleen om de hobby van honderden 

Rotterdammers in De Esch, maar om het belang van groen en andere voorzieningen, ook in 

een sterker verstedelijkende stad. Juist in een verdichtende stad zijn intensief beheerde 

groenvoorzieningen als volkstuinparken onmisbaar. Moderne stedenbouw ontwerpt 

volkstuinen mee als groengebieden die toegankelijk zijn voor de gebruikers en voor de 

omwonenden. Volkstuinen maken deel uit van de samenleving en bieden een sociale en 

natuurlijke meerwaarde. Volkstuinverengingen zijn gemeenschappen en zowel deze 

gemeenschappen als de volkstuinen zelf vragen lange termijn zorg. Onduidelijkheid over de 

toekomst zullen op beide een negatief effect hebben. Een stad is er niet alleen om in te 

wonen, maar vooral om in te leven. Daarvoor is toegankelijk groen nodig. Volkstuinen moeten 

beschermd worden tegen nog meer beton, steen en asfalt in plaats van er plaats voor te 

maken.  

 

Ecologisch belang 

Het gaat hier niet om Natura 2000 gebieden noch om NNN gebieden met een formele status. 

Niettemin gaat het wel om unieke en te beschermen flora en fauna. De terreinen van onze 

tuinverenigingen in combinatie met het terrein van de Joodse Begraafplaats aan het Toepad, 

bieden een thuis aan t-a44eze zeldzame en soms beschermde volgetsoorten, insecten, 
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zoogdieren, amfibieen, planten en bloemen, die direct buiten deze terreinen in de 

stadomgeving niet worden waargenomen. Er is sprake van een soortenrijkdom. Deze flora en 

fauna is voor de ecologie van De Esch van groot belang. 

 

Nota Beheerkader Volkstuinen Rotterdam 2017 

In de Nota Beheerkader Volkstuinen Rotterdam van 16 oktober 2017 onderschrijft het 

gemeentebestuur van Rotterdam het belang van volkstuinen voor Rotterdam als onderdeel 

van de groenstructuur en in het kader van de gezondheid (bewegen in het groen, sociale 

contacten/ bestrijden eenzaamheid). Volkstuinen, aldus het gemeentebestuur, zijn van belang 

in het kader van een aantrekkelijke woonstand, mede omdat steeds meer hoog- en 

middelinkomensgroepen tuinieren. De gemeente onderkent daarin een aantal in het oog 

vallende ontwikkelingen: meer aandacht voor natuurlijk, ecologisch tuinieren; meer 

bewustzijn van herkomst van voedsel en gezond biologisch en lokaal geproduceerd voedsel. 

Mensen willen weer in verbinding staan met de voedselketen. Een grotere differentiatie van 

leefstijlen op volkstuinen: bewoners uit verschillende culturen, van diverse opleidingsniveau's, 

al dan niet met kinderen, ontdekken de volkstuin. Wij delen deze zienswijze van het 

gemeentebestuur en vragen dan ook om bij de te treffen maatregelen de tuinverenigingen 

zoveel mogelijk te ontzien.  

 

Doelstellingen versus maatregelen MIRT 

In de MIRT worden vijf doelstellingen neergelegd en zes maatregelen gepresenteerd. Naar 

onze mening kunnen twijfels worden gesteld of de voorgestelde maatregelen bijdragen aan de 

realisering van de doelstellingen, waaronder het oplossen van infrastructurele knelpunten. En 

als dat al het geval is, of deze maatregelen evenredig zijn te noemen in relatie tot de schade 

die wordt veroorzaakt aan groen, natuur, welzijn en leefomgeving. 

De zogenaamde multimodale oeververbinding met mogelijkheid van autoverkeer faciliteert 

en stimuleert vervuilend (vracht)autoverkeer binnen de stadsgrenzen, hetgeen niet meer van 

deze tijd kan worden geacht. Daarnaast leidt deze optie tot bedreiging van de 

verkeersveiligheid, tot een toename van C02 en fijnstof, tot een toename van de 

geluidshinder en een potentiele schade aan groen en natuur. 

Bovendien is het de vraag of deze multimodale in voldoende behoefte voorziet, gelet op het 

feit dat door voetgangers en fietsers op dit moment slechts een zeer bescheiden gebruik 

wordt gemaakt van het veer Oude Plantage-Plekstraat die het realiseren van een vaste 

oeververbinding niet rechtvaardigt.  

 

Onderzoeksvragen 

Wij verzoeken u in het kader van de MIRT te onderzoeken (voor alle mogelijke opties): 

 In welke mate een oeververbinding Kralingen-Feijenoord zal bijdragen aan het 

oplossen van het NMCA knelpunt A16 Van Brienenoordcorridor; 

 De eventuele gevolgen van de toename van de geluidsoverlast op onze 

tuinverenigingen en 

de aldaar levende fauna; 

 De eventuele gevolgen voor de luchtkwaliteit voor onze tuinverenigingen en de aldaar 

levende fauna; 

 De eventuele gevolgen voor de waterkwaliteit en het waterpeil voor onze 

tuinverenigingen en de zich daar bevindende opstallen; 

 De eventuele gevolgen voor de leefomgeving en de leefkwaliteit; 
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 De eventuele gevolgen voor de biodiversiteit/soortenrijkdom op de terreinen van 

onze verenigingen; 

 De eventuele gevolgen van een toename van de C02 uitstoot, de stikstof-uitstoot, van 

fijnstof en voor de klimaatbestendigheid. 

Gewenst niveau van participatie 

Wij achten deelname in het Omgevingsberaad (niveau consulteren) een passend niveau van 

participatie voor onze verenigingen in het vervolg van de MIRT-verkenning. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Namens ATV Kweeklust,  

Namens ATV Toepad,  

Namens ATV Nut en Genoegen,  

 

cc 

Gebiedscommissie Kralingen-Crooswijk 

Algemeen Verbond van Volkstuinders Verenigingen in Nederland 

Bestuur VTV Tot Nut en Genoegen 

 

 
 

 

 



Fotosynthese
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Rat in de tuin! Waar?  
Bijdrage van Hans 

 
Ratten zijn slimme dieren en weten 

zich goed schuil te houden. Heb je 

een rat in de tuin gezien dan wil dat 
in ieder geval zeggen dat er in de 

buurt een rattenhol aanwezig is. 

 
Een rattennest bevindt zich in de regel 
dicht bij een voedselbron. In een 
opgeruimde tuin zal een rat minder snel 
nestelen. Ratten vinden nestmateriaal en 
beschutting op rommelige plekken waar 
veel materialen liggen. Je tuin biedt 
minder beschutting als je zorgt dat er 
geen rommel als opgestapeld materiaal 
langs gevels en schuurtjes ligt.  
Het is belangrijk dat de rat geen 
schuilplaatsen en eten heeft. 
Ratten ruiken voedsel op 300 meter 
afstand. Zorg dat ze niet bij eten kunnen. 
Sluit bijv. afvalbakken en containers goed 
af. (de klep goed dicht)  
Gooi alleen tuinafval en keukenafval op  
de composthoop. Geen gekookt eten, 
brood of vlees want dat trekt ratten aan. 
Ook (rottend) fruit en groente zijn een 
lekkernij voor ratten. Ruim het afgevallen 
fruit van bomen en struiken op. Geen 
etensafval in de groencontainer gooien. 
In het voorjaar en zomer beter geen 
vogels voeren. Ook de eendjes niet, die 
vinden zelf wel genoeg.  
Erwten, bonen en zaden voor zaaien en 
niet rechtstreeks in de grond stoppen. 
Alles wat je rechtstreeks in de grond stopt 
loopt het risico direct weer uitgegraven en 
opgegeten te worden. 
 
De voornaamste reden om ze niet in de 
tuin te willen hebben is dat ze de ziekte 
van Weil verspreiden. Een ziekte waar 
kleine kinderen, honden en katten zelfs 
aan kunnen overlijden. Mensen kunnen 
bijvoorbeeld op de moestuin geïnfecteerd 
worden via vruchten waar uitwerpselen, 
knaagsporen op zitten. Of door slootwater. 
De bacterie kan via wondjes of via de 
ogen, neus of mond in het lichaam komen. 
In Nederland komt deze ziekte zelden 
voor, maar sinds 2014 is er een toename. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Was de handen met water en zeep na 
contact met aarde of oppervlaktewater. 
Draag rubberen handschoenen. 
 
Dieren zoals huismuizen en bruine ratten 
zijn niet beschermd. Daarom mag je ze 
zelf met een toegestane val of klem 
vangen, maar het is niet verstandig. De 
val of klem moeten gecontroleerd worden. 
Dode ratten dienen opgeruimd te worden 
anders gaan ze stinken en overlast van 
vliegen bezorgen. Dat is wat je juist niet 
wilt. Gif is verboden omdat bij onjuist 
gebruik de ratten resistent tegen dat gif 
kunnen worden. Ook nuttige of 
beschermde (huis)dieren gaan eraan 
dood. Voorkomen is makkelijk, bestrijden 
is moeilijk. 
 
Hoe herken je verschil tussen rat en muis? 
Ratten kun je vooral herkennen aan grote 
keutels die achterblijven. 
Rattenkeutels zijn veel groter dan 
muizenkeutels; ongeveer 2 centimeter 
lang en 0,5 centimeter dik. 
De uitwerpselen van ratten zijn 
afgestompt en grijsbruin van kleur. 
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De bruine rat plant zich bijna het gehele 
jaar door voort als er voldoende voedsel 
is. Ze vermenigvuldigen zich elke 3 weken 
en krijgen 8 tot 12 jongen per keer. 
Natuurlijke vijanden van de ratten zijn 
katten en sommige honden (fox terriërs), 
marterachtigen en uilen. 
 

Tips om ratten te voorkomen 

1. Maak gaten (groter dan 1 cm) en 

2.  spleten van huis en schuur dicht, 

maar zorg nog wel voor voldoende 

ventilatie. Afstoppen met ijzeren 

pannensponsjes of staalwol, waar de 

ratten niet doorheen kunnen knagen. 

3. Laat geen eten rondslingeren en gooi 

4.  geen etensresten in de compost. 

5. Bewaar voedsel – ook honden-en 

kattenvoer – in afsluitbare bakken, ook 

in de of schuur. Ruim fruit op dat in de 

tuin op de grond gevallen is. 

6. Voorkom dat je ratten aantrekt als je 

tuinvogels en eenden voert. (Beter niet 

doen) 

7. Voorkom nestelmogelijkheden bij de 

opslag van bouwmateriaal of 

snoeiafval. Het maaien van 

slootkanten en andere 

bewerkingsvormen verstoren hun 

holen. 

Om te kleuren 
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Voor de kinderen   
Bijdrage van Kitty 

 
 

Welk woord staat hier? 

 
          
 

=    .  .  .  .  .  .  .  .  ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Welke lijn brengt het vogeltje en de poes  

       bij elkaar?  
Gebruik voor elke lijn een andere kleur!  

 
 

 
 

 
                                                                                                             Verbind de cijfers van 1 tot aan 47 

 
Zoek de 5 verschillen en daarna KLEUREN! 
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