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25 maart 2021 
Bijdrage van de voorzitter 

 

“Lastige tijden” 
 
Het seizoen staat weer voor de deur. Een 
jaar geleden rond deze tijd konden we ons 
niet voorstellen welke onzekerheden en 
beperkingen corona allemaal met zich zou 
brengen. Een jaar later zijn er nog steeds 
veel onzekerheden en beperkingen. 
Enkele tuinleden raakten besmet en 
werden ziek, voor zover ik weet zijn de 
meeste van hen inmiddels redelijk 
opgeknapt. Enkele oudere tuinleden zijn 
intussen gevaccineerd (1e prik), sommige 
hebben daar last van, sommige niet. 

Door corona konden we slechts beperkt op 
de tuin zijn. De kantine ging dicht en er 
waren nauwelijks activiteiten (tevens 
nauwelijks inkomsten voor onze 
vereniging). Het onderhoud van het 
complex kwam in het gedrang, net als de 
tuinbeurten. 
Uiteindelijk een (hernieuwde) lockdown, 
een avondklok doch ondanks dat 
toenemende besmettingen.  
In hoeverre het einde nu in zicht is, ook 
daarover bestaat onzekerheid.  
We proberen zo goed als het kan (telkens) 
ons aan te passen.   
 
Eind september en begin december 
werden we opgeschrikt door een reeks 
van inbraken en diefstallen op ons 
complex. Veel schade en met name 
elektronica, apparatuur en gereedschap 
zijn gestolen. De daders van de tweede 
serie inbraken konden worden gepakt.  
Een van hen komt voor de rechter op 15 
april a.s.  
 

Volgens de politie zijn met name Oost-
Europese bendes de laatste tijd actief.    
Enkele tuinleden die al lang lid zijn, keken 
er niet van op. Volgens Truus was het de 
afgelopen 50 jaar al de 15e keer dat het is 
gebeurd. Ze had eind september haar 
koperen bel en ander koper buiten 
toevallig net meegenomen naar huis.  
Koper is een gewilde buit, zelfs de koperen 
waterleidingen werden in het verleden 
gejat, de criminelen kwamen op het park 
als het ijs van de sloten dik genoeg was. 
Om zo goed mogelijke verzekerd te 
blijven, zijn diverse maatregelen in gang 
gezet. Het slot van het toegangshek wordt 
vernieuwd (dat moest toch al want het slot 
zat er volgens Herman al zo’n 30 tot 40 
jaar in). Met de verhuurder van ons 
tuincomplex (het SViN) wordt daarnaast 
gesproken om het toegangshek te 
voorzien van een overklimbeveiliging 
(spikes/puntenkam; iets zoals op het hek 
van Kweeklust). Verder is het de bedoeling 
om het hekwerk tussen het toegangshek 
en de sloten te verbeteren/vernieuwen.   
Het cameratoezicht wordt 
verbeterd/vernieuwd. Aan het alarm van 
het verenigingsgebouw wordt eveneens 
gewerkt. 
 
Onzekerheid voor ons tuincomplex is er 
ook in verband met de nieuwe 
oeververbinding van De Esch met 
Rotterdam-Zuid alsmede in verband met 
de (wilde) woningbouwplannen van 
wethouder Kurvers op langere termijn. 
Voor ons tuincomplex is (voorlopig) nog 
niets beslist. 
Samen met het bestuur van Kweeklust zijn 
wij toekomstgericht actief onder meer in 
de Klankbordgroep Oeverbindingen, 
waarin wij uiteraard opkomen voor de 
belangen van onze tuinverenigingen en 
leden.  
Sinds de zomer van vorig jaar zijn er 4 
(digitale) bijeenkomsten van de 
Klankbordgroep geweest. In deze periode 
(de zogenaamde 1e fase) zijn er voor de 
oeververbinding – die er zeker komt – veel 
alternatieven/varianten ontworpen en 
besproken, 11 voor een brugverbinding en 
5 voor een tunnelverbinding. 
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Belangrijk is dat op basis van alle 
huidige informatie geen van de 16 
alternatieven ons complex (direct) zal 
raken. Hoewel ik niet zonder zorgen ben. 
Het simpel doortrekken van de Kralingse 
Zoom en de Nesserdijk naar Zuid vallen 
mogelijk af vanwege nautische bezwaren 
(het scheepvaartverkeer in de bocht van 
de Maas).  
Een paar andere alternatieven lijken de 
sportvelden van Leonidas, naastgelegen 
voetbalvelden en Kweeklust te raken.  
 

De Joodse begraafplaats en ons complex 
blijven vooralsnog buiten schot. De graven 
van onze buren hebben zogenoemd 
eeuwige grafrust. In de Klankbordgroep 
wordt de begraafplaats gezien als een 
dwangpunt (voor verkeersstromen die er 
omheen moeten).     

 
Fase 1 van het overleg in de 
Klankbordgroep wordt nu afgerond. Fase 2 
start in april/mei van dit jaar. Daarin zal 
worden toegewerkt naar 4 kansrijke 
alternatieven (3 voor een brug en 1 voor 
een tunnel) met als doel uiteindelijk de 
selectie van 1 voorkeursvariant in het 
voorjaar van 2022. Kweeklust en wij doen 
weer mee in de Klankbordgroep in fase 2. 
De plannen van Kurvers omvatten 40.000 
tot 50.000 woningen die in 2040 moeten 
zijn gebouwd. Zo’n 25.000 in de 
zogenaamde “Van Nelle-knoop”, circa 
18.000 woningen op Zuid en 5.000 tot 
12.000 in de “Alexander-knoop” die van 
Terbregge naar De Esch loopt (de 
woningbouwplannen voor het Rivium 
tellen hierin mee). Nu al is bekend dat het 
voortbestaan van het complex van 
tuinvereniging “De Venhoeve” in gevaar is, 
dat zou ook zo zijn met sportvereniging 
Victoria hoewel dat thans minder duidelijk 
is.  

Gelukkig zijn er lichtpunten. De lente 
staat voor de deur. Gisteren en vandaag is 
het best lekker in de zon, in de tuin.  
Op 1 april is gebruik van het complex en 
de tuinen waaronder slapen weer 
mogelijk, met inachtneming van de 
gebruikelijke coronaregels.  
Vandaag of morgen is tractor terug, 
vervanging (met een dure nieuwe) bleek 
niet nodig. Het vertrouwde ding is 
gereviseerd, de banden zijn vervangen 
evenals de accu. 
De schade als gevolg van de verschillende 
inbraken is naar tevredenheid van de 
meeste tuinleden geregeld, het 
schilderwerk zal in april/mei worden 
opgepakt.  
Als je aan de beurt bent en wilt, word je 
gevaccineerd. Het lijkt erop dat de meeste 
vaccins bescherming bieden tegen de 
verschillende mutaties van het 
coronavirus. Er is goede hoop dat het 
leven vanaf de zomer weer een beetje 
normaal wordt, dat geldt dan ook voor ons 
tuinleven.  
 
Over de tuinwinkel, verenigingsactiviteiten, 
tuinbeurten, (gewijzigde) coronaregels 
e.d. worden jullie apart geïnformeerd.  
Namens het bestuur wens ik jullie allen de 
komende tijd in ieder geval zoveel 
mogelijk tuinplezier. Blijf oppassen en de 
regels in acht nemen.    
 
Arnold Stendahl        
          
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
 
WIST JE DAT?  
 
Honingbijen bezoeken voor het vullen van 
één potje honing van 450 gram ongeveer 
4,5 miljoen bloemen.  
Hiervoor hebben de bijen in totaal zo’n 
40.000 kilometer afgelegd.  
Dat is evenveel als de omtrek van de 
aarde!  
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Even voorstellen…  
           Bijdrage van een bestuurslid 

 

Beste tuinleden,  

Ik ben Max Krancher (62 jaar) en sinds juli 
2020 medebestuurslid, ik heb 2 volwassen 
zonen en woon samen met Sherida. 
Na 42 jaar voornamelijk als internationaal 
sales manager te hebben gewerkt, is er 
door Covid-19 en diens enorme negatieve 
invloed op het bedrijf waarvoor ik de 
laatste 26 jaar heb gewerkt, een 
vroegtijdig einde aan mijn carrière 
gekomen. Om die reden heb ik de laatste 
tijd veel meer tijd op de tuin en het park 
kunnen doorbrengen en hulp verleend 
waar het nodig was.  
  
Samen met mijn vriendin Sherida heb ik 
tuin 57 waar wij graag vertoeven en als 
beginnelingen leren hoe een tuin te 
onderhouden. Dat is best nog een 
uitdaging maar wel ontzettend leuk en 
veel kennis is bij de medetuinleden 
aanwezig waarvan wij dan ook graag 

gebruik maken����  
Daarnaast is Sherida als vrijwilliger ook 
actief voor de vereniging en zet zich in bij 
allerlei activiteiten. Helaas was het vorig 
jaar vanwege Covid-19 en de regelgeving 
erg rustig. Hopelijk gaan dit jaar al deze 
gezellige activiteiten weer in volle glorie 
verder. 
  
Mede namens Sherida wens ik u allen een 
prachtig tuinseizoen toe met veel zon en 
sociale warmte! 
 
Hartelijke groet, 
Max  

Informatie tuinbeurten  
Bijdrage van Bestuur 

 
Voor de tuinbeurten starten we - mede op 
voorstel van de werkmeesters - het 
seizoen met tijdsverdeling, zodat we niet 
allemaal tegelijk gereedschappen komen 
halen en niet tegelijk aan het werk gaan.  
De tuinbeurten, die op zaterdagochtenden 
vanaf 10.00 uur plaatsvinden gaan in 
tweetallen en dan elke 3 minuten een 
volgend koppel. (zoiets als in de winkels). 
 
De data van de tuinbeurten als ook de 
werkindeling worden binnenkort bekend 
gemaakt! 
 
De klussen worden goed uitgespreid over 
het complex, eveneens in tweetallen. 
Afsluiten met koffie buiten of binnen met 
voldoende afstand. Sjaan (Tuin 56) heeft 
aangegeven de koffie bij de werkbeurten 
te willen verzorgen. De werkindeling volgt 
spoedig. 
 
Verder beraad het bestuur zich op een 
aantal maatregelen om meer mensen voor 
de werkbeurten te vinden, zoals het 
loslaten van de maximum leeftijd en het 
laten deelnemen door de partners van de 
tuinleden. Alternatief is om bijvoorbeeld 
een vaste onderhoudsploeg te vormen 
naar voorbeeld van de regeling bij 
Kweeklust. Het bestuur komt hierop terug 
(via de ALV). 

 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 
 
 
De stilte der natuur is vol geluiden 
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  Prijslijst tuinwinkel vanaf 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.  
 
 

 
De tuinwinkel is open vanaf zaterdag 3 
april van 10.00 uur – 11.00 uur. 
 
De gebruikelijke coronaregels dienen in 
acht genomen te worden. 
. 
Betalen kan uitsluitend nog per 
pin/bank. 
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Even voorstellen…  
Bijdrage van een bestuurslid 

 
Beste tuinvrienden 

Ik ben Joost Oskam, 43 jaar en tuinlid 
sinds 2018. Dat jaar werd mijn dochter 
geboren en ik had al snel door dat het fijn 
is om dan een plek te hebben waar je de 
ruimte hebt en lekker kan genieten van 
het buiten zijn. Het huisje wat toen 
beschikbaar was moest veel aan gebeuren 
en ook de tuin was niet zoals ik ‘m graag 
zie. Ik ben een echte amateur dus ik doe 
maar wat, ik rommel lekker aan en 
langzaam wordt ik wat wijzer. Ik ben nog 
niet zo ver dat ik echt aan het tuinieren 
ben, en dat zal nog wel even duren ook 
.....dus voorlopig blijf ik jaloers op de vele 
mooie tuinen op het complex.  
  
Ik heb een vrij druk bestaan en moet mijn 
aandacht verdelen tussen werk, mijn 
dochter, mijn vriendin en het mooier 
maken en onderhouden van mijn huisje en 
tuin. Toch heb ik ja gezegd tegen een rol 
in het bestuur. Ik heb het naar mijn zin op 
het complex en probeer op deze manier 
mijn steentje bij te dragen. We zijn nu een 
aantal maanden onderweg en langzaam 
raken we beter op elkaar ingespeeld. Ik 
denk dat de moeilijkheid zit in het 
afwegen van de verschillende wensen en 
belangen, en ik hoop dat we jullie niet 
zullen teleurstellen.  
  
Mocht er toch iets zijn, spreek me gerust 
aan en dan kijken we samen wat we er 
aan kunnen doen. Ook in 2021 hoop ik 
veel tijd te kunnen doorbrengen op het 

complex en mijn tuintje nog gezelliger en 
mooier te maken, dan dat het al is.  
 
Happy gardening 
Gr 
Joost 

 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
 
N.B: Zie voor het Doeblad in kleur 
www.atvtoepad.nl 
 
Na het uitdelen van de papieren versie 
kunt u de digitale gekleurde versie binnen 
een week op de website vinden. 
 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

 
Stoeptegels 
 
Er zijn door Joost Oskam (tuin 50) aardig 
wat stoeptegels van 30x30 opgeslagen bij 
de zandopslag, naast de tuinwinkel.  
Hij wil er van af dus als iemand er 
behoefte aan heeft, neem er gerust wat  
mee. Dit kan tijdens de openingstijden van 
de tuinwinkel. 
Dit geldt ook voor de tegels van 40x60 
waarvan er ook een aantal liggen. 
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Taxatie van de tuinen op ATV 
Toepad 
Rotterdam, 17 maart 2021 

     Bijdrage van Iza van Riemsdijk 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
Vanuit het bestuur ontving de 
taxatiecommissie het verzoek om aan te 
geven hoe de taxatie-procedure van de 
tuinen op ATV Toepad verloopt en hoe 
een verkoopprijs tot stand komt. 
 
Indien een lid overweegt zijn/haar tuin 
van de hand te doen, meldt hij/zij dit 
schriftelijk aan het bestuur. In het 
Huishoudelijk Reglement van ATV Toepad 
staat beschreven dat het bestuur, nadat zij 
een schriftelijk verzoek van een tuinlid 
heeft ontvangen, de taxatiecommissie de 
opdracht geeft een tuin met opstallen te 
taxeren (artikel 31 lid 2g). De leden zijn 
verplicht de taxatie te laten uitvoeren door 
de taxatiecommissie van ATV Toepad.  
Het vaststellen van het taxatiebedrag bij 
de verkoop van een tuinhuis met overige 
opstallen en tuininrichting geschiedt door 
tenminste drie leden van de 
taxatiecommissie. De taxatieprijs is de 
maximum prijs die de verkoper mag 
vragen bij de verkoop. 
De gemiddelde taxatiewaarde/verkoopprijs 
is in de laatste zes jaar aanzienlijk 
gestegen. Dit komt doordat de laatste 
jaren meer recent gebouwde tuinhuizen 
getaxeerd/verkocht zijn. Ook is het 
interieur van de oudere huisjes meer 
gemoderniseerd en verbeterd, zoals 
gebruik van dubbel glas, betere 
dakbedekking en betere isolatie en luxer 
sanitair. 

Taxatiecommissie: 

Op dit moment bestaat de 
taxatiecommissie van ATV Toepad uit vijf 
leden. De leden van de taxatiecommissie 
worden benoemd door het bestuur. Er 
wordt gestreefd naar een samenstelling 
van leden met diverse expertise, zoals 
bouwkundige ervaring, ervaring op gebied 
van elektra en ervaring op het gebied van 
bomen en planten. De leden van de 
taxatiecommissie hebben diverse 
taxatiecursussen gevolgd. Deze cursussen 
werden/worden verzorgd door de 
Rotterdamse Bond van Volkstuinders 
(RBvV, tot 2018), Algemeen Verbond van 
Volkstuinverenigingen in Nederland 
(AVVN) en door Steunpunt Volkstuinen 
Rotterdam (SVR, in voorbereiding). 
De taxatie kan alleen uitgevoerd worden 
indien de tuin, het tuinhuis en de 
tuininrichting voldoen aan de eisen en 
regels van de bouwcommissie. Opstallen 
waar geen bouwvergunning voor aanwezig 
is of die niet voldoen aan de bouwregels 
worden niet getaxeerd. Alleen de 
onroerende goederen (tuinhuis, broeikas, 
schuur etc.) worden getaxeerd, dus niet 
losstaand tuinmeubilair, losstaande 
plantenbakken enzovoorts. 
  
Taxatie tuinhuis, opstallen en 
tuininrichting: 

Het tuinhuis wordt getaxeerd op basis van 
bouwmateriaal (hout, steen, kunststof) en 
staat van onderhoud (uitstekend, goed, 
matig, slecht, slooprijp).  
Daarnaast wordt de aanwezigheid van een 
betonnen fundering in de taxatieprijs 
meegenomen. 
Aanwezigheid van bepaalde afwerking, 
bijvoorbeeld dubbele beglazing, 
hardhouten kozijnen en dergelijke wordt 
meegewogen bij de waardebepaling. 
Het interieur van het tuinhuis wordt ook 
getaxeerd. Hierbij speelt de aanwezigheid 
van sanitair, douche, keuken een rol, 
alsmede de mate van afwerking van de 
vloer en de binnenwanden. 
Dit resulteert in een taxatieprijs voor het 
tuinhuis (A). 
Losse onderdelen, zoals meubilair, ijskast, 
losstaande kasten, geiser, et cetera 
worden niet opgenomen in de taxatieprijs.  
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De tuininrichting wordt getaxeerd op 
aanwezigheid van bomen, struiken en 
vaste planten. Ook tuinschermen, 
pergola’s, tuinhek(ken) en bestrating 
(toegestaan is maximaal 20% van gehele 
tuinoppervlakte) worden getaxeerd. 
Losstaande items, zoals bloembakken en 
tuinmeubilair, worden niet meegenomen in 
de taxatie.  
De overige opstallen (schuur, broeikas, 
gasflessenkastje) worden getaxeerd op 
basis van bouwmateriaal en staat van 
onderhoud. Deze prijs van de overige 
opstallen wordt bij de taxatieprijs van de 
tuininrichting opgeteld. 
Bij het vaststellen van de taxatiewaarde 
wordt de staat van onderhoud van de tuin 
meegenomen. Dit geeft de taxatieprijs van 
de tuininrichting (B). 
 
De uiteindelijke taxatieprijs wordt bepaald  
door optelling van A + B. 

 
Sporadisch wordt een extra bedrag aan de 
taxatieprijs toegevoegd, bijvoorbeeld als 
de tuin en/of tuinhuis in uitzonderlijke 
goede staat verkeert. Anderzijds wordt, 
eveneens sporadisch, een bedrag van de 
taxatieprijs afgetrokken indien de tuin, 
tuinhuis en/of tuininrichting in een 
uitzonderlijke slechte staat van onderhoud 
verkeert. 
 
De taxatiecommissie brengt de verkoper 
op de hoogte van de taxatieprijs en geeft 
de verkoper een samenvatting van het 
taxatierapport met eventueel zaken, die 
volgens de commissie, conform de 
richtlijnen aangepast dienen te worden. 
De coördinator van de verkoop zorgt voor 
contact tussen de verkoper en de 
potentiële koper. Dit is de eerstvolgende 
die als kandidaat- lid op de wachtlijst 

staat. Als koper en verkoper 
overeenstemming bereikt hebben, stelt de 
koper de coördinator op de hoogte. Er 
wordt door de coördinator een afspraak 
gemaakt voor de overdracht van de tuin. 
Dit vindt plaats in de kantine in 
aanwezigheid van de penningmeester. 
 
Van de taxatie wordt een uitgebreid 
verslag gemaakt dat aan het bestuur 
wordt gegeven. Het taxatierapport wordt 
bij alle andere aanwezige documenten van 
de betreffende tuin bewaard. 
 
Indien het lid niet eens is met de 
vastgestelde taxatieprijs dan kan het lid 
binnen één maand na de taxatie een 
tegentaxatie laten verrichten door de 
taxatiecommissie van het Algemeen 
Verbond van Volkstuinen in Nederland 
(AVVN). De kosten van deze tegentaxatie 
zijn voor rekening van de eigenaar. De 
uitspraak van deze taxatiecommissie is 
bindend, ook indien de waarde lager wordt 
vastgesteld. 

 
 
-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 
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8 acties om insecten te 
helpen.                Bijdrage van Hans 

Recent onderzoek bevestigt de 
deprimerende ernst van de 
insectensterfte wereldwijd. Met 
onvoorstelbare impact op vogels, 
vleermuizen, vissen, bloeiende 
planten en… mensen. Gelukkig 
hoeven we niet af te wachten tot 
iemand anders het oplost, want 
iedereen die wil, kan zelf insecten 
écht helpen met acht simpele acties. 
 
Hoe staat u tegenover insecten? Eng met 
kriebelpoten en slaat u ze plat? Irritant als 
ze de roos leegzuigen of erger, u steken? 
Neutraal, maar totaal overbodig in uw 
leven? Of kunt u ook genieten van zo’n 
vernuftige mierensnelweg, een dikke 
hommel op een krokus of een glimmend 
blauw juffertje dat totaal onverwacht langs 
helikoptert? Hoe dan ook, ze horen erbij 
en hebben een sleutelrol te vervullen op 
aarde en bij ons eigen voortbestaan. 

Kijk zo'n hommel nou met zijn wollige 
vachtje, je hoort hem bijna tevreden 
zoemen. 
Als prooi zijn insecten cruciaal voor de 
overleving van het merendeel van alle 
vogels, vleermuizen en zoetwatervissen. 
Net zo essentieel zijn ze voor de meeste 
bloeiende planten. Die zijn voor hun 
bestuiving en dus voortplanting afhankelijk 
van insecten. En ook wij kunnen met onze  

 

 

 

 

 

landbouw niet zonder deze 
‘ecosysteemdienst’. 

Los van de vraag naar ‘nut’, hebben 
insecten natuurlijk hun eigen 
bestaansrecht. Wie zich erin verdiept ziet 
hun voor ons wonderlijke schoonheid in 
vele verschillende verschijningsvormen en 
verbazingwekkend rare en complexe 
manieren van leven. 

De meest onverwachte vogels eten ook 
insecten, zoals deze boomvalk, of 
steenuilen! 

Samen tegen insectensterfte 

In een speciaal themanummer van 
PNAS over de deprimerende omvang en 
ernst van insectensterfte, staat ook een 
opbeurend opiniestuk over hoe we 
insecten kunnen helpen. Niet onze 
regering, de internationale gemeenschap, 
boeren of mensen die rijk zijn geworden in 
de insecticidenindustrie (die óók allemaal 
aan de bak moeten, want veranderingen 
in de landbouw op grote schaal zijn 
nodig), maar wij, zelf kunnen alvast de 

doorslag geven. 

Dan moeten we 
ook zoveel 
mogelijk mensen 
daarvan 
overtuigen. Kort 
samengevat: vijf 
simpele acties om 
meer en beter 
leefgebied voor 
insecten te maken 
en drie acties om 
zoveel mogelijk 
mensen te 
overtuigen dat ook 
te doen. 
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Stop op 10 procent van uw grasveld met 
maaien de insecten en vogels zijn al 
geholpen. 

1. Gras voor insecten 

Insecten hebben maar weinig ruimte nodig 
om te overleven. Dus als u op een klein 
stukje van uw grasveld (pakweg 10 
procent) stopt met maaien en het 
ongestoord laat groeien, helpt u ze enorm. 
Laat groeien wat uit zichzelf opkomt, laat 
blaadjes en fruit liggen en maai en snoei 
niet of zo min mogelijk, want insecten 
gebruiken alle mogelijke oude en nieuwe 
delen van de plant. Durft u het experiment 
aan? Zien wat er gebeurt in de loop der 
jaren? 

Dit natuurgras is leefgebied voor insecten 
én helpt ze om van tuin naar tuin door het 
landschap te bewegen. Voordeel voor u: 
minder maaien en minder water, kalk en 
kunstmest nodig. 

Oranjetipjes leggen vaak eitjes op 
pinksterbloemen. Veel insecten 
specialiseren in één/enkele inheemse 
planten. 

2. Inheemse planten 

Er zijn uitzonderingen, maar meestal 
hebben insecten meer aan inheemse, 
wilde soorten in de tuin dan aan 
uitheemse soorten. In de loop van 
miljoenen jaren evolutie hebben planten 
en insecten die samen in een gebied 
voorkwamen, een sterke ecologische band 
ontwikkeld. Soms kunnen ze niet zonder 
elkaar. Voordeel voor u: inheemse planten 
zijn ingesteld op ons klimaat, dus hebben 
weinig onderhoud nodig. Hoe u eraan 

komt? Google op ‘inheemse of wilde 
planten kopen’. 

3. Gebruik geen gif! 

Het lijkt een open deur, maar: gebruik 
geen gif in de tuin! Het doodt niet alleen 
de luizen en slakken of waar u zich dan 
ook aan stoort, maar álle insecten! Ook de 
dagpauwogen, lieveheersbeestjes, bijen 
en andere lievelingen. Er zijn echt prima 
gifvrije alternatieven en veel mensen 
gebruiken het gif alleen omdat de tuin er 
dan wat mooier uitziet. Niet omdat ze voor 
hun eten of inkomen ervan afhankelijk 
zijn. Stop ermee en durf het ook eens op 
vriendelijke manier ter sprake te brengen 
bij iemand in de straat die lustig staat te 
spuiten. Een zaadje planten. 

Doe tuinverlichting en deurlampen uit als 
u ze niet nodig heeft en voorkom daarmee 
dat nachtvlinders sterven. 

4. Overbodig licht kan uit 

Insecten die ’s nachts actief zijn, zoals 
nachtvlinders, worden aangetrokken door 
kunstlicht. Hun instinct blijft ze erheen 
dwingen en ze sterven door uitputting, of 
omdat ze een makkelijke prooi zijn voor 
vleermuizen. Hun aantallen gaan dan ook 
nog harder achteruit dan die van 
dagvlinders. Het is voor u waarschijnlijk 
een kleine moeite om tuinverlichting en 
deurlampen uit te doen als u ze niet nodig 
heeft. Doe dat alstublieft, of gebruik een 
sensor, waardoor de lamp alleen brandt 
als u in de buurt komt. 

5. Biologisch afbreekbare zeep 
voor auto’s en ramen 

Bij het wassen van auto’s en ramen, spoelt 
er veel zeep in het milieu, met daarin 
stoffen die schadelijk zijn voor insecten. 
Bijvoorbeeld ammoniak, zware metalen, 
stikstof en koolwaterstoffen. Dat is niet 
nodig, gebruik gewoon water uit de 
regenton (weinig kalk, dus glimmende 
ramen) of biologische afbreekbare zeep. 

Hoe mooi alleen al de vleugels van een 
lieveheersbeestje! Gebruik de gratis 
beelden voor uw sociale media. 
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6. Werk aan het imago van 
insecten 

Insecten hebben een slecht imago, we 
horen vaak alleen van ze als ze plagen 
vormen, of in griezelfilms de boel onveilig 
maken. U kunt dat imago helpen 
verbeteren met uw eigen sociale media. 
Denk aan ‘insect van de week’ of ‘de 
insecten uit mijn tuin’ enzovoort. Slaat 
altijd aan en fantastische insectenbeelden 
zijn gratis te vinden bij beeldbanken 
zoals pixabay.com, unsplash.com, flickr.co
m, commons.wikimedia.org en freenaturei
mages.eu. 

7. Voorkom insecten-angst bij 
kinderen 

Het eerste wilde dier dat een klein kind 
ziet is meestal een insect. Als een 
volwassene het kind dan angst aanpraat, 
blijft die emotie vaak hangen. Als kinderen 
daarentegen op jonge leeftijd snappen wat 
insecten waarom doen en er géén angst 
voor ontwikkelen, is dat een levenslang 
geschenk.  

De Vlinderstichting heeft zelfs een 
kweekpakket voor echte vlinders in de 
klas. 
Heeft u (klein)kinderen? Geef in overleg 
met de leerkracht dan eens een 
insectenlesje op school. Tip 

de Vlinderstichting heeft mooi 
lesmateriaal, zelfs een kweekpakket voor 
echte vlinders in de klas. Of maak met 
zo’n klas of met vriendjes, vriendinnetjes 
of buurtkindjes een ’s zomers 
wandelingetje en kijk onder bloempotten. 

Vertel dat een bij alleen steekt uit 
doodsangst als ze op haar gaan zitten, hoe 
mieren samenwerken en luizen houden, 
dat pissebedden oerdieren zijn en zich net 
als gordeldieren oprollen, dat 
lieveheersbeestjes knalrood zijn omdat 
vogels dan goed kunnen onthouden hoe 
vies ze zijn (zing Lief Lieveheersbeestje uit 
Sesamstraat) en meer van dat soort 
weetjes. Kinderen zijn daar dol op. Heeft u 
die kennis niet paraat? Leen dan het boek 

 ‘Insectenrijk’ van Aglaia Bouma bij de 
bieb, of kijk op de site van Kenniscentrum 
Insecten EIS. 

Help het beleid vormgeven voor 
gemeenteparken en openbaar groen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://www.vogelbescherming.nl/actueel/
bericht/8-acties-om-insecten-te-
helpen?utm_source=VDmrt21&utm_mediu
m=e-mail&utm_campaign=VDmrt21 
 



13 
 

GOUDHAAN 
                             Bijdrage van Hans 
 

Goldcrest, Regulus regulus - 
Goudhanen (Regulidae) 

Afgelopen winter op ATV Toepad 
gespot! 

De goudhaan is Europa’s kleinste 
vogel. Van snavel tot staartpunt 
meet hij slechts 8,5 cm, en ze 
wegen vaak niet meer dan 5 gram! 
Het is een zangvogel die vooral te 
vinden is in naaldbossen met 
lariksen en sparren. Ook al komen er grote 
aantallen goudhaantjes voor in ons land, 
ze worden in de broedtijd niet vaak 
gezien. Ze leven namelijk vooral in de 
toppen van naaldbomen. Hun 
aanwezigheid wordt meestal verraden 
door hun liedje of roepjes van hoge tonen: 
"zrie-zrie-zrie". Door de hoge tonen zijn ze 
helaas minder goed te horen voor oudere 
mensen waarbij het gehoor wat achteruit 
is gegaan. Ze leven in groepjes en trekken 
vaak op met mezen. Goudhaantjes kunnen 
ontzettend tam zijn en vooral in de trektijd 
als er duizenden in ons land neerstrijken, 
zijn ze zo met voedsel zoeken bezig dat je 
ze soms bijna aan kunt raken. 

HERKENNING 

Klein, mosgroen vogeltje met een 
opvallende gele kruinstreep met zwarte 
zijbanen. Wat ook opvalt, is het zwarte 
kraaloog in een witgrijs gezicht. Ze vliegen 
vaak rusteloos door het (naald)bos, af en 
toe stil hangend. Het mannetje kenmerkt 
zich door een duidelijke felle oranje veeg 
in de gele kruinstreep. 

GELUID 

Zeer hoge tonen, die soms niet echt 
opvallen. Als je ze eenmaal (her)kent, 
hoor je het veel vaker. Zang een hoge,  

 

 

herhalende serie op- en neergaande tonen 
(4-6 keer), vaak eindigend met een korte 
triller. Roep een ijl en hoog "zrie-zrie-zrie". 

 

 

 

 

Man  

 

 

 

 

 

 

 

Vrouw  

 

 

 



Nestkasten in soorten en maten
Bijna alle holenbroeders stellen specifieke eisen aan hun nestkast. 
Al was het maar de maat van het vlieggat. Hierbij een overzicht 
van de diverse nestkastmodellen met de binnenmaten in centime-
ters en ideale ophanghoogte.

Koolmees
Ophanghoogte: 
2-3 meter
Twee kool-
meeskasten
minimaal 10
meter uit elkaar
hangen.

Pimpelmees 
Ophanghoogte: 
2-3 meter
Afstand mini-
maal 3 meter
van koolmees-
kast.

Ringmus
Ophanghoogte: 
2-3 meter
Hang meer-
dere kasten bij
elkaar. Mussen
houden van
gezelligheid.

Boomkruiper
Ophanghoogte: 
1,5-3 meter.
De boomkruiper 
heeft het liefst 
een ongeverfde, 
verweerde kast die 
zonder ophanglat pal tegen een 

boomstam zit bevestigd. Wordt ook gebruikt als winterslaap-
plaats.

Spreeuw
Ophanghoogte: 
2-5 meter
Traditioneel
broeden
spreeuwen
onder de
dakpannen, maar bij nieuwbouw-

huizen lukt dat meestal niet. Er zijn ook ouderwetse spreeuwen-
potten in de handel van aardewerk, die men tegen de gevel kan 
hangen.

Huismus
Ophanghoogte: meer dan 2 meter
Hang 
de nest-
kast bij 
voorkeur 
tegen een 
gebouw. 



Bonte vliegenvanger
Ophanghoogte: 
minimaal 2 
meter 
Deze vliegen-
vanger arriveert 
laat in de lente. 

Grauwe vliegenvanger 
Rechthoekig 
vlieggat
Ophanghoogte: 
hoger dan 2 
meter. In de 
vrije natuur redt 
de grauwe vlie-

genvanger zich goed, maar op een erf is een kast zeer welkom.

Gekraagde roodstaart
Vlieggat ovaal 
Ophanghoogte: 
2-3 meter.
De roodstaart
broedt in allerlei
holtes, maar ook
graag in een nestkast.

Zwarte roodstaart 
Ophanghoogte: 
boven 2 meter
De zwarte 
roodstaart vindt 
zijn nestgele-
genheid in gebouwen, ruines en 
steenhopen. Er zijn ook stenen 

nestkasten in de handel die ingemetseld kunnen worden.

Steenuil

De nestkast is een langgerekte 
vierkante pijp. Ophanghoogte: 
1,5-10 meter. Vóór in de pijp een 
tussenschot met vlieggat (7 cm) 

aanbrengen. De uil zit graag in het donker. Horizontaal bevesti-
gen aan een schuur, hoogstamfruitboom of knotwilg.

Torenvalk

Rechthoekig vlieggat 
Ophanghoogte: minimaal 4 meter met vrij uitzicht voor de valk. 
De bodem bedekken met wat stro.
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Plantaardigheden 

Over de plant als klok en de 

bloemenklok (Linnaeus)                       
                         
                                     Bijdrage, Ans & Hans 

Bloemenhorloge: Carl van Linné ontdekte 
dat sommige bloemen zich altijd op 
hetzelfde tijdstip openden en / of sloten. 
Hij noemde ze de 'Aequinoctales'. Hij 
publiceerde zijn 'Horologium flore' in de 
'Philosophica botanica' (1751). Hieronder 
de lijst die daarin werd gepubliceerd (maar 
met de huidige namen ipv de originele, 
want zijn plantensystematiek was toen 
nog niet gepubliceerd.) 

• Tragopogon pratensis - Morgenster 
o bloeit van 3.uur tot 

onbekend tijdstip 
• Leontodon hispidus - Ruige 

leeuwetand, Ruige leeuwentand 
o bloeit van 4.uur  tot 

onbekend tijdstip 
• Helminthotheca echioides - 

o bloeit van 4.00 tot 5.00 uur 
• Cichorium intybus - Cichorei 

(Wilde) 
o bloeit van 4 tot 5 uur 

• Crepis tectorum - Smal streepzaad 
o bloeit van 4 tot 5 a.m. 

• Reichardia tingitana - 
o bloeit van 6 tot 10 uur. 

• Sonchus oleraceus - Gewone 
melkdistel 

o bloeit van 5  tot 12 uur. 
• Taraxacum officinale - 

Paardenbloem (Gewone) 
o bloeit van 5 . tot 8-9 uur. 

• Crepis alpina - 
o bloeit van 5. tot 11 uur. 

• Tragopogon hybridus - 
o bloeit van 5  tot 11 uurr 

• Rhagadiolus edulis - 
o bloeit van 5 tot 10 uur 

• Lapsana chondrilloides - 
o bloeit van 5  tot onbekend 

tijdstip 
• Convolvulus tricolor - 

o bloeit van 5  tot onbekend 
tijdstip 

• Hypochaeris maculata - Gevlekt 
biggenkruid 

o bloeit van 6 tot.16.00-17.00 
uur. 

• Hieracium umbellatum - 
Schermhavikskruid 

o bloeit van 6 tot 17.00 uur. 
• Hieracium murorum - 

Muurhavikskruid 
o bloeit van 6 tot 14.00 uur. 

• Crepis rubra - Rose streepzaad 
o bloeit van 6. tot 13.00-

14.00. 
• Sonchus arvensis - Akker-

melkdistel 
o bloeit van 6 tot onbekend 

tijdstip 
• Sonchus palustris - 

Moerasmelkdistel 
o bloeit van 7  tot 14.00 uur 

• Leontodon autumnale - Vertakte 
leeuwentand 

o bloeit van 7. tot 13.00 uur. 
• Hieracium sabaudum - 

Boshavikskruid 
o bloeit van 7 tot 13.00-14.00 

uur 
• Cicerbita alpina - 

o bloeit van 7 tot 12 uur. 
• Lactuca sativa - Sla 

o bloeit van 7 tot 10 uur 
• Calendula pluvialis - Kaapse 

goudsbloem, Satijnbloem 
o bloeit van 7 tot 13.00-14.00 

uur 
• Nymphaea alba - Witte waterlelie 

o bloeit van 7 tot 17.00 uur. 
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• Anthericum ramosum - Vertakte 
graslelie 

o bloeit van 7 tot onbekend 
tijdstip 

• Hypochaeris achyrophorus - 
o bloeit van 7-8 tot  

• Hedypnois rhagadioloides subsp. 
cretica - 

o bloeit van 7-8 uur tot 14.00 
uur. 

• Trichodiadema babrata - 
o bloeit van 7-8  tot 14.00 

• Hieracium pilosella - Muizenoor 
o bloeit van 8 tot onbekend 

tijdstip 
• Anagallis arvensis - Rood 

guichelheil 
o bloeit van 8 tot onbekend 

tijdstip 
• Petrorhagia prolifera - Slanke 

mantelanjer 
o bloeit van 8 tot 13.00.. 

• Hypochaeris glabra - Glad 
biggenkruid 

o bloeit van 9 tot 13.00. 
• Malva caroliniana - 

o bloeit van 9-10 tot 13.00. 
• Spergularia rubra - Rode 

schijnspurrie 
• bloeit van 9-10 tot 14.00-15.--

Mesembryanthemum crystallinum - 
Brakslaai, IJskruid 

o 9-10 15.00-14.00  
• Cryophytum nodiflorum - 

o bloeit van 10-11 tot 15.00 
• Calendula officinalis - Goudsbloem 

(Tuin-) 
o bloeit van onbekend tijdstip 

tot 15.00. 
• Hieracium aurantiacum - Oranje 

havikskruid 
o bloeit van onbekend tijdstip 

tot 15.00-16.00. 
• Anthericium ramosum - 

o bloeit van onbekend tijdstip 
tot 15.00-16.00. 

• Alyssum alyssoides - Bleek 
schildzaad 

o bloeit van onbekend tijdstip 
tot 16.00. 

• Papaver nudicaule - IJslandse 
papaver 

o bloeit van onbekend tijdstip 
tot 19.00. 

• Hemerocallis lilioasphodelus - Gele 
daglelie 

o bloeit van onbekend tijdstip 
tot 19.00-20.00 

L. Regniers 

Dag/nachtritme 

   Een van de belangrijkste ritmen waarop 
het leven op aarde is ingesteld, is de 
afwisseling tussen dag en nacht. Dag- en 
nachtlengte spelen hierbij een grote rol. 

   Planten zijn ideale lichtvangers. Dat 
doen ze met hun bladgroen (preciezer: 
met een pigment, fytochroom). 
Fytochroom verandert van vorm wanneer 
er licht op valt en het verandert weer 
terug in het donker. 

   De verhouding tussen de 'licht'- en 
'donkervorm' stuurt veel tijd- of periode 
gebonden bewegingen in planten, zoals de 
bloei. 

   Nu blijkt dat vooral de lengte van de 
nacht telt. Als een lange nacht (in de 
winter) wordt onderbroken met een korte 
lichtperiode, gaan veel najaarsbloeiers 
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bloeien. Kwekers maken hier gebruik van 
om het hele jaar door bloemen te hebben. 

Nut van ritme 

   Bijna altijd zorgen bloemen voor de 
voortplanting van planten. 

   Daarbij zijn insecten nodig voor de 
bestuiving. Het aantrekken van bestuivers 
gaat het beste wanneer de bloemen de 
hele dag zo aantrekkelijk mogelijk zijn. 

   Toch gebeurt dat niet zo vaak. Zelfs 
planten die hun bloemen de hele dag open 
hebben, worden maar gedurende een deel 
of delen van de dag bezocht. De bloemen 
blijken namelijk maar op bepaalde tijden 
nectar te maken. 

   Een reden hiervoor is dat bestuivers 
anders door het grote aanbod van 

bloemen geen goede keuze meer kunnen 
maken. 

   Bestuiving werkt alleen als stuifmeel van 
een bloem op de stamper van een bloem 
van dezelfde soort terechtkomt. 

   Daarom heeft iedere plant er voordeel 
van als bestuivers een tijdje achter elkaar 
bloemen van één soort bezoeken. 

   Voor bestuivers geldt hetzelfde. Na één 
bezoek weet een insect ongeveer waar in 
de bloem nectar te halen is. Door 
voortdurend op dezelfde bloemen te 

vliegen, kan het insect heel effectief 
nectar verzamelen. 

   Nu kost het maken van nectar de plant 
tijd en energie. 

   Als de nectar na enige tijd op is, duurt 
het weer even voordat de voorraad is 
aangevuld. Bezoekende insecten worden 
dus teleurgesteld. Ze stoppen dan snel 
met het bezoeken van die bloemen en 
gaan op zoek naar vervangers. En het hele 
spel begint weer van voren af aan. 

   Dit verschijnsel wordt 'bloemfixatie' 
genoemd. Bij bloemfixatie spelen geur en 
kleur van de bloemen een rol. Daarbij 
schijnt kleur (bij bijen tenminste) het 
snelst te werken, terwijl geur langer wordt 
onthouden. 

   Het is zelfs zo dat bijen een 
tijdgebonden geurgeheugen hebbe. Om 
10 uur 's ochtends herkennen ze de geur 
van Rood guichelheil (Anagallis arvensis 
subsp. arvensis) wel, om 3 uur 's middags 
niet meer. 

   De volgende morgen vliegen ze weer 
feilloos af op de geur van Rood 
guichelheil! 

Enkele bloeiers en hun tijden 

 Sommige planten hebben een naam die 
hun 'openingstijden' aangeeft. Zo wordt 

• de Nachtschone (Mirabilis jalapa) 
ook wel Vieruurbloem genoemd 

• de Gele morgenster (Tragopogon 
pratensis subsp. pratensis) is alleen 
's ochtends open. 

• De Middelste 
teunisbloem (Oenothera biennis), 
die na 7 uur 's avonds opengaat, 
heeft vanwege deze eigenschap 
verschillende volksnamen 
gekregen: nachtkeers, nachtpitjes, 
van-een-nacht,  nachtschone, 
nachtkaars, leliën-
vierentwintiguursbloem 
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• Wilde 
cichorei (Cichorium 
intybus) opent zich 
tussen ongeveer 6 
en 7 uur in de 
morgen, geurt dan 
ook, stopt met 
geuren omstreeks 
het middaguur en 
sluit haar bloemen 
(waarna ze 
verwelken) om circa 
3 uur ’s middags 

 
Geurritme 

   Het openen van de bloemen maakt de 
weg vrij voor insecten. Het hoeft niet te 
betekenen dat de bloem dan ook iets te 
bieden heeft. 

• Het Harig wilgenroosje (Epilobium 
hirsutum) heeft haar bloemen lang 
open, maar geurt vooral rond 1 uur 
in de middag. 

• Ook Rode klaver (Trifolium 
pratense) en Marjolein (Origanum 
vulgare) zijn dan te ruiken. 

• De bloemen van Wilde 
kamperfoelie (Lonicera 
periclymenum) zijn bekend 
vanwege hun avondgeur. 

Bloemenklok 

   Het is met al deze voorbeelden, en met 
andere bloemen, mogelijk om een klok te 
maken. Door de planten goed te kiezen, is 
er altijd wel een soort die zijn bloemen 
opent of sluit en zo de tijd aangeeft. 

   Het is dan wel nodig om de klok op tijd 
te zetten, en daar kleven de nodige 
problemen aan! 

   Veel kennis over de plant als klok komt 
uit de literatuur. 

    

 

  Stel: iemand heeft ergens een tijd 
opgeschreven over de bloeitijd van Rood 
guichelheil (opent om 10 uur 's morgens), 
dan hebben we hier een probleem. 

   Is dat wel zo? Ten eerste dienen we ons 
af te vragen waar die plant stond: vooral 
de breedtegraad maakt een groot verschil 
doordat daarmee de daglengte verandert, 
en daglengte is van invloed op de 
levensprocessen van planten. 

   Ook het klimaat ter plaatse maakt uit: 
op een warme plek zijn planten vroeger 
dan op een onbeschutte koude 
standplaats. 

   Daarnaast moeten we ons afvragen of 
het zomertijd is of niet. 

Ontwerp 

   Deze beperkingen in aanmerking 
nemend, is het zeker mogelijk een 
bloemenklok te maken. 

   Een bekend voorbeeld is de bloemenklok 
die door Carl von Linné (Carolus Linnaeus) 
werd ontworpen. 

https://plantaardigheden.nl/aardig/aardighe
den/bloemenklok.htm 
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Bomen vertellen verhalen  
         Bijdrage van Kitty 

 
SBNL Natuurfonds heeft sinds 2018 het 
initiatief genomen om ervoor te zorgen dat 
verhalen achter Nederlandse bomen 
bekendheid krijgen.  
Bomen vertellen ons verhalen. Verhalen 
om gedeeld en steeds weer opnieuw 
verteld te worden. Door de plek waar ze 
staan zijn bomen stille getuigen van 
menselijke emoties en verhalen ‘groot en 
klein.’  
 
De Boom van het Jaar verkiezing draait 
om markante bomen met een bijzonder 
verhaal. Het kan gaan om een historisch 
verhaal of om een boom met een 
bijzondere maatschappelijke waarde voor 
een dorp of stad. De boom die een 
natuurramp overleefde of die bijvoorbeeld 
op het schoolplein generaties scholieren 
aan zich voorbij zag trekken. De boom 
waaronder al sinds mensenheugenis altijd 
het dorpsfeest plaatsvindt. Bomen 
vertolken een emotionele waarde. Zij 
vertellen ons verhalen die het waard zijn 
gedeeld en herinnerd te worden. 
 
De Moeierboom te Etten-Leur, Noord-
Brabant, is in 2020 eerste geworden en 
doet daarom dit jaar mee aan de Europese 
verkiezing: Tree of the Year!  

 
De Moeierboom werd omstreeks 1675 
geplant en is nu dus rond de 345 jaar oud.  
Het is een grootbladige Zomerlinde (Tilia 
platyphyllos Scop.). 
De boom staat in het centrum van Etten-
Leur.  

Het verhaal vertelt…  
 
Dat de naam moeier (= moeder) aangeeft 
dat het de oudste boom op de Markt is. 
Een andere verklaring voor de naam is dat 
uit de stam scheuten schieten, waarvan 
jonge bomen worden gekweekt. 
Sommigen zijn ervan overtuigd dat de 
boom Vincent van Gogh inspireerde tot 
een tekening tijdens zijn verblijf in 1881. 
 
Voor 2021 staat een nieuwe verkiezing 
gepland. Vanaf 5 april  tot 20 mei 2021 

kan iedereen een boom nomineren, als 
individu, familie, vereniging, bedrijf of 
gemeente, etc.  
 
Een vakjury kiest uit alle aanmeldingen 
één boom per provincie.  
Deze 12 genomineerden worden  
26 augustus 2021 bekend gemaakt via 
www.deboomvanhetjaar.nl  
  
In de periode vanaf 30 augustus 2021 

tot 18 oktober 2021, 12.00 uur kan 
een ieder stemmen op zijn/haar favoriete 
boom. 20 oktober 2021 wordt de 

winnaar bekend gemaakt. 
 
Bron: SBNL Natuurfonds 
 
-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 
 
TONGBREKER 
 
‘Hé, kleine krekel’, zei de kraai kras, 
‘moet jij niet naar de kleine 
kleuterkrekelklas?’ 
‘Nee’, zei Klaas de Krekel, ‘vanmorgen las 
ik in de krant dat de kleine 
kleuterkrekelklas is afgebrand. 
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Boekenworm    
          Bijdrage van Wil 

 
Auteur:   Romke van de Kaa 
Uitgever: Atlas Contact 
1e Druk:   1 juli 2020  
Pagina's:  208 
Prijs:       € 21,99 
Nederlands Paperback 9789045042084 
   
Samenvatting 

In "De onderwereld van de tuin' verdiept 
Romke van de Kaa zich in de 
ondergrondse gemeenschap van larven, 
wormen, schimmels, bacteriën, amoeben 
en geleedpotigen. Dat die gemeenschap 
bestaat zal niemand verrassen, maar dat 
alle aanwezigen in die microkosmos druk 
met elkaar communiceren is ronduit 
verbazingwekkend. Werkend in de tuin 

vang je een glimp op van deze verborgen 
gemeenschap, maar het blijft lastig om er 
volledig in door te dringen. En toch – 
terwijl je met je handen in de grond zit, 
kom je tot nieuwe inzichten en met de 
geur van verse aarde in je neus begin je 
te beseffen dat er onder je voeten 
misschien nog wel meer tuin is dan 
daarboven. Sterker nog: zonder dat 
wemelende leven onder het maaiveld zou 
plantengroei überhaupt niet mogelijk zijn.  
 
Zie ook filmpje op YouTube over dit boek: 
https://youtu.be/1dKXUh1oZhA 
 

 
Auteur:   Romke van de Kaa 
Uitgever: Atlas Contact 
1e Druk:   6 oktober 2018 
Pagina’s:  256 
Prijs:       €15,- 
Nederlands Paperback 9789046706923  
 
Samenvatting 

In ‘Alles kan wachten’ biedt Romke van de 
Kaa verfrissende relativering voor 
tuinliefhebbers. Tuinieren, vindt hij, hoort 
een genoegen te zijn en geen 
vermoeiende strijd. Want hoewel de 
tuinbladen ons allerlei klussen voorhouden 
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die juist ’s winters geklaard kunnen 
worden, is het nergens voor nodig om 
hartje winter met verkleumde vingers de 
hosta’s te scheuren, hoe nuttig dat ook 
moge zijn. Alles kan wachten. 
 
Over de auteur 

Romke van de Kaa is kweker en freelance 
publicist. Sinds 1984 schrijft hij zijn 
weerbarstige columns in het bekende 
tijdschrift Onze eigen tuin. Hij verzorgt 
radio- en televisieprogramma's voor 
regionale omroepen en schrijft voor een 
groot aantal provinciale dagbladen. Ook 
schreef hij schreef ‘Buiten de Perken’, 
‘Tuinieren gaat niet over rozen’ en ‘De 
getemde wildernis’. Samen met Paul 
Geerts maakt hij elk jaar de 
Tuinscheurkalender. 
 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
 

Maak een  
“groene snoepmuur” 

          Bijdrage van Hans 
 

Eet u elke dag boerenkool? Nee toch 
zeker. Ook voor vogels is een gevarieerd 
menu heel belangrijk. Het leuke is dat je 
zelfs in een kleine tuin toch veel variatie 
kunt creëren.  
Zet bijvoorbeeld tegen een schuur of 
schutting over een lengte van een paar 
meter wat klimplanten en bes dragende 
planten door elkaar heen en bied zo een 
mini driesterrenrestaurant aan!  

Of maak een ‘groene snoepmuur’ van 
braam, kamperfoelie, hondsroos en 
framboos. Omdat deze struiken op 
verschillende tijden vruchten dragen, is er 
steeds weer een ander menu beschikbaar. 
U geniet dan voortdurend van 
pimpelmezen, groenlingen, zanglijsters en 
vele andere vogels die langskomen om te  

 
kijken of er weer iets van hun gading bij 
is. Kies daarbij een plek met bij voorkeur 
veel zon, want dat komt de rijping van uw 
vogelfruit ten goede.  
En … vergeet niet om af en toe ook zelf 
even van de bramen en frambozen te 
snoepen! 
 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
 

Stofbad  
               Bijdrage van Hans 

 

Huismussen nemen graag een stofbad. Ze 
rollen in wat stof of zand, gooien dit over 
zich heen, wrijven er hun verenkleed mee 
in en schudden alles vervolgens weer van 
zich af. Door zo’n stofbad wordt 
overmatige stuitklierolie van de veren 
verwijderd, zodat die niet te vet worden.  
Baden in het stof helpt ook om schadelijke 
parasieten, zoals luizen en mijten, kwijt te 
raken. 
 
Dus doe de vogels een plezier en zet ook 
eens een stofbadje in uw tuin – een laagje 
droog zand in een bakje volstaat. Het is 
een geweldig gezicht om vogels te zien 
badderen in het stof.  
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Kies daarom een plek die u vanuit huis 
goed kunt zien en die tegelijkertijd een 
vluchtroute biedt voor de vogels als er 
gevaar dreigt in de vorm van een kat of 
sperwer. 
 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
 

Bollenstreek!  
           Bijdrage van Kitty 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wat is nou leuker dan in het voorjaar je 
eigen Keukenhof of Poldertuin (zie 
verderop in dit Doeblad) in je volkstuin 
gecreëerd te hebben?  

Aan het begin van onze volkstuincarrière, 
alweer 20 jaar geleden, hebben we eens 
80 tulpenbollen gepoot. Het resultaat? 
Bedroevend! Als er destijds één is 
opgekomen is het veel! 
 
Enfin, 19 jaar later, najaar 2020, trokken 
wij de stoute schoenen weer aan. Immers 
de bollen die wij het jaar ervoor in een 
grote plastic ‘mand’ hadden gepoot deden 
het fantastisch! De plek die we bedacht 
hadden was de verhoogde groentebak aan 
de slootkant. Ook leuk voor de 
achterburen, zo dachten wij, hebben zij in 
het voorjaar een kleurrijk uitzicht.  
Helaas, het is weer helemaal misgegaan!  
 
Na ijverig 
tientallen 
bollen poten 
troffen we 
enkele dagen 
later een zeer 
slordige en 
hobbelige 
groentebak 
aan. De bollen 
zijn op enkele 
sneeuwklokjes 
na allemaal 
uitgegraven!  
 
Welk diertje zou dat op zijn geweten 
hebben? Een rat?! Als u het weet wij 
horen het graag. Als u soortgelijke 
ervaringen hebt horen wij het ook graag! 

 

Ons rest de zakjes waar de bollen 
ingezeten hebben. Wat een bollenstreek, 
zeg! 
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          Bijdrage van Kitty 
 
Het is voor de derde keer dat een 
Nederlandse boom deelneemt aan de 
verkiezing ‘Tree of the Year’.  
Deze verkiezing wordt al sinds 2011 
georganiseerd door de Environmental 
Partnership Association. 
Nooit eerder behaalde een Nederlandse 
boom zoveel stemmen bij de verkiezing als 
de Moeierboom dit jaar. De 345 jaar oude 
linde op de Markt in Etten-Leur sleepte 
maar liefst 34.244 stemmen in de wacht 
en eindigde hiermee op de zesde plaats. 
 
De winnaar van 2021 is:  de Millennium 
Steeneik van Lecina Spanje, provincie 
Aragón. De boom behaalde 104.264 
stemmen.  

Bron: www.treeoftheyear.org  
 

 
Of toch niet?  
 
Lieveheersbeestjes zijn lief 

 
Lieveheersbeestjes zijn voor velen de 
knuffelberen onder de insecten, maar dat 
is slechts schijn. Het zijn immers echte 
roofdieren, die vaak erg agressief uit de 

hoek kunnen komen. Ze doen zich graag 
tegoed aan luizen, rupsen, vlindereitjes en 
– bij voedselschaarste – aan andere 
lieveheersbeestjes. 
 
Uit: Herman Boel – 666 leugens die 
iedereen gelooft 
 

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

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

Gerookte spreeuw 
Wist u dat… 
 
Spreeuwen en kauwen nemen af en toe 
ook een rookbad. Ze laten dan de rook die 
uit de schoorsteen komt langs hun veren 
gaan om zo de parasieten te verdrijven. 

 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
 
Vanaf de maan gezien zijn we allemaal 
even groot. 
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Voor de kinderen  
Bijdrage van Wil 

 
 
DOOLHOF  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

Volg de pijlen om de tuinman naar zijn 
hark te brengen 
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Merels kunnen jaren 
achter elkaar in 
dezelfde tuin wonen. 
Zo hebt u uw eigen tuinmerel! 
Weet u hoe oud een merel 
eigenlijk kan worden? 

      
  Bijdrage van Hans 

 
De oudste merel in Europa is 
gevonden in Duitsland. Deze 
merel was ooit geringd, zodat 
bekend was hoe lang de vogel heeft 
geleefd: ruim 23 jaar. 
In Nederland is de oudste merel ten 
minste 17 jaar geworden. Deze merel 
werd geringd op 12 juli 2002, toen hij al 
een paar maanden oud was. Hij is op 1 juli 
2019 helaas dood gevonden. 
 
De gemiddelde leeftijd van merels ligt veel 
lager dan deze maximale leeftijd. 
Gemiddeld ligt die tussen de drie en drie-
en-een half jaar. 
 
Bij de Nationale Tuinvogeltelling van 
januari 2019 was het spannend om te zien 
hoe het met de merel zou gaan. Een 
aantal jaren gingen de aantallen van deze 
prachtige zanger namelijk sterk achteruit. 
Dit kwam onder meer door het Usutu-
virus, ook bekend als de merel-ziekte. De 
uitslagen van de tellingen uit 2019 en 
2020 lieten zien dat de merel zich iets 
hersteld heeft ten opzichte van vorig jaar. 
Bij de Tuinvogeltelling van 2021 eindigde 
de merel op de vierde plaats, een plaats 
hoger dan in 2002.   
 
Voor een sterke populatie die het virus kan 
weerstaan, kan de merel alle hulp 
gebruiken. Ook u kunt eenvoudig helpen. 
Merels zijn bijvoorbeeld dol op appels, dus 
leg wat restjes fruit in de tuin of op uw 
balkon. Met een rommelhoekje en een 
stukje gras in uw tuin helpt u ze ook bij 
het zoeken naar eten. Merels broeden in 
dichte struiken en klimplanten, plant 
bijvoorbeeld een klimop tegen de  

 

schutting aan. Meer tips over wat u in uw 
tuin kunt doen, vindt u op Mijn Vogeltuin 
van de Vogelbescherming. 
 
Wilt u meer weten over merels en andere 
tuinvogels? Dan is de gratis online 
beginnerscursus Tuinvogels in Nederland 
misschien iets voor u. 

 

 

 

 

Online Vogelgids  

https://www.vogelbescherming.nl/ontdek-
vogels/kennis-over-vogels/vogelgids 

Gratis cursus 

https://www.vogelbescherming.nl/ontdek-
vogels/kennis-over-vogels/online-
vogelcursussen/cursus-tuinvogels-in-
nederland/?code=DN092317 

MijnVogeltuin 

https://www.vogelbescherming.nl/mijn-
vogeltuin 
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De tuin als plaats delict:  

Hoe maakt u uw tuinhuis meer 

inbraak werend?  
Bijdrage van Wil 

In de winter wordt uw tuinhuis vaak 
nauwelijks gebruikt. Deze factor kan 
inbraak in de hand werken. Hieronder wat 
tips hoe u uw tuin en uw spullen wat beter 
kunt beschermen tegen diefstal. 
 
Basisinformatie over de veiligheid in 
de tuin 
U kunt ook door zeer eenvoudige middelen 
te gebruiken minder kans te lopen op 
inbraken. De eerste indruk speelt hierbij 
een doorslaggevende rol. 
 
Breng geen rijkdom over 
Laat de overvaller zien dat er hier niets te 
halen valt. Voor de dief, hoe meer luxe hij 
ziet, hoe succesvoller zijn uitstapje zal zijn. 
 
Laat geen waardevolle spullen achter 
in het tuinhuisje 
Waardevolle spullen kunt u beter niet in 
de winter in het tuinhuis achterlaten. 
Tuinhuisdieven zijn niet kieskeurig en 
nemen alles mee wat ze kunnen 
doorverkopen. Vooral populair zijn 
gereedschappen, luxe goederen, 
huiselektronica, meubilair en edel- en non-
ferrometalen. De aanwezigheid van een 
satellietantenne geeft ook een indicatie 
voor een mogelijk aanwezig luxe artikel. 
 
Veiligheidsmaatregelen openlijk 
bevestigen 

Hoewel duidelijke welvaart dieven 
aantrekt, ontmoedigen duidelijke 
veiligheidsmaatregelen dieven ook. Hoe 
meer en duidelijker uw veiligheid zijn, hoe 
minder inbrekers uw woning zullen 
proberen te betreden. 

Laat geen voorwerpen in de tuin 
liggen. 
Laat geen gereedschappen in de tuin 
liggen. Vaak dient de ene of andere schop 
die in het bloembed vergeten wordt als 
hulpmiddel bij inbraak.  
 
De weg naar de tuin 
De inbraakmaatregelen beginnen bij de 
eigendomsgrens. Wat geschikt is voor 
bescherming van de privacy kan een 
indringer in zijn voordeel interpreteren. 
Gebruik daarom geen dichte hagen als 
omheining.  
 
Meer verlichting voor een veilige tuin 
Een bewegingsmelder met automatische 
verlichting kan ook afschrikken. Inbrekers 
worden niet graag in het licht gezet.  
 
Tuinnummer 
Bij een inbraak moet het huis/tuinnummer 
leesbaar zijn, zodat de politie of 
brandweer u in geval van nood snel kan 
vinden. 
 
Fotografeer uw meubels 
Het is ook nuttig om de meubels te 
fotograferen en om markeringen, zoals 
kleine badges, op verborgen plaatsen te 
plaatsen. Dit stelt de politie in staat om uw 
meubilair beter toe te wijzen in geval van 
inbraak en, idealiter, te lokaliseren. 
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De Poldertuin         Bijdrage van Kitty 

Een Weetje van iets verder weg… 

 

In de poldertuin kun je alles 
 

 Lopen door een open bos  
Ruiken met je vleugels los 

Filosoferen bij een perk met druiven 
Met losse haren wuiven 
Vechten met een specht 
Schaken met een hyacint 

Dansen als een tulp 
Lachen zonder tranen 

Daar 
Waar je vrijheid vindt 

 
Bovenstaande werd geschreven door Marga van der Meer. 

 
De Poldertuin, ook wel klein Keukenhof genoemd, bevindt 
zich in Anna Paulowna, in Noord-Holland. Mocht u een 
dezer jaren in het voorjaar in de buurt zijn is het echt een 
aanrader!  
 

De Poldertuin is een park met voorjaarsbloeiers (hyacinten, 
narcissen, tulpen, bijzondere bol- en knolgewassen). De 
bloembollen zijn beschikbaar gesteld door 
bloembollenkwekers uit de regio. Een groep vrijwilligers 
zorgt ervoor, met behulp van gemeente Hollands Kroon, 
dat er ieder jaar een mooie tuin te bewonderen is. Vanaf 
half maart tot half mei staat de tuin in bloei en is de tuin 
op z’n mooist. De tuin is het hele jaar geopend. De 
toegang is gratis. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ingang Poldertuin,  
Molenvaart 2, 1761 AJ Anna Pauwlowna 
 
www.bezoekhollandskroon.nl  
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