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Van de Redactie  

Voor u ligt het 3e Doeblad van seizoen 
2021, 18e jaargang.   
Op pagina 4  een ‘in memoriam’ voor 
redactielid Hans Tros. Hij is vanaf de start 
van het ‘Algemeen Doeblad’ redactielid 
geweest.  
Bij de ALV van afgelopen zaterdag 31 juli 
werd door de voorzitter kort stilgestaan bij 
Hans zijn verdiensten voor de vereniging. 
Een ‘stille kracht’, op verschillende fronten, 
zo werd hij gememoreerd. 
 
In dit Doeblad de gebruikelijke rubrieken 
die u van ons gewend bent, met hier en 
daar een ‘nieuw’ artikel. De rode draad 
van de artikelen is, dat als het even kan, 
ze gelieerd zijn aan tuin en natuur. 
 
In navolging van de bestuursleden die zich 
in eerdere Doebladen aan u voorstelden, 
in dit Doeblad enkele nieuwe tuinleden die 
zich aan u voorstellen. 
‘Even voorstellen… ‘ is een nieuwe rubriek 
waar we ook volgend jaar vervolg aan 
willen geven. 
 
Dit jaar geen papieren waterbriefje meer 
in het laatste Doeblad van het seizoen, 
maar het verzoek uw waterstand vóór 
1december digitaal aan het bestuur door 
geven.  
Noteer alvast in uw (digitale) agenda: 
Opnemen van de waterstand, medio 

eind november.  
Opgave via mail: bestuur@toepad.nl  
Of een berichtje sturen via het mobiele 
nummer van de penningmeester: 
0651301092 ovv uw tuinnummer.   
Met dank voor uw medewerking! 

En… misschien kunt u eens overwegen 
ook redactielid te worden. Onze werkwijze 
blinkt uit in eenvoud. Aan vergaderen 
doen we niet! Gezellig een keer op de 
koffie bij elkaar of op de borrel kan 
natuurlijk altijd.  
Het gaat verder als volgt: 3x per jaar 
ontvangt u een ‘wake-up-call mail’ van de 
eindredactie. Te weten begin maart, begin 
mei en begin juli. Mogelijk heeft u in de 
tussentijd al wat kopij verzameld wat u 
geschikt vindt voor het Doeblad. U zendt 
uw kopij naar de eindredactie, die de kopij 
ordent, het Doeblad samenstelt en deze 
naar Printzaak Zomerland (PrintPlus) 
zendt. De eindredactie haalt de geprinte 
versies op. Vervolgens worden ze geseald 
en uitgedeeld. Et voilá! 
In principe verschijnt het Doeblad de 
eerste vrijdag in april, juni en augustus, 
maar dat had u mogelijk zelf al 
opgemerkt. 
Mocht u interesse hebben, een mailtje 
naar doeblad@toepad.nl waarin u dit 
aangeeft voldoet. Even langslopen bij Tuin 
49 kan ook. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Meerdere vacatures bij ATV Toepad. Door wie of 
wat laat u zich inspireren?   
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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.  
 
 
 
PLANNING WERKBEURTEN ATV TOEPAD 2021 
 
  GROEP 1 GROEP 2 GROEP 3 
Werkmeester Ticia Herold 

(T11) 
Jeroen Timmermans 
(T43) 

Irene Barreveld 
(T14) 

Tuinen 81 - 63 - 64 - 83 - 29 - 
54 -35 - 51 - 26 - 75 - 3 
- 25 

39 - 69 - 80 - 17 - 76 -74 
-36  - 7 - 5 - 10 - 66 - 44 

6 - 82 - 46 - 70 - 23 - 61 
-30 - 42 - 20a - 52 - 19 - 
34 

Data 28 augustus 
18 september 
9 oktober  

14 augustus 
25 september 
16 oktober  

11 september 
2 oktober  

Inhaaldata 23 oktober 2021 
30 oktober 2021 
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In memoriam Hans Tros 

 
Op vrijdag 9 juli j.l. is ons mede-tuinlid en 
mede-redactielid Hans Tros overleden. 
En zoals u direct op de foto kunt zien, hij 
was ook een musicus of misschien beter 
gezegd: met name een musicus. 
 
Wij (Wil en Kitty, tuin 49) hebben Hans, 
samen met zijn vrouw Ans, zo’n 18 jaar 
geleden op ATV Toepad leren kennen. Zij 
waren al die jaren ‘onze achterburen van 
over de sloot’. Buren waar wij heel blij 
mee zijn:  
Rustig, prettig, vriendelijk, aangenaam. 
 
Al snel gingen we samen aan de slag, ook 
Joke en Bert Seip (i.m.) erbij, om het 
Tuinblaadje (wat we omdoopten tot: 
Algemeen Doeblad), nieuw leven in te 
blazen. 
Bert en Hans waren ook een tijdlang 
hardloop maatjes. 

Wat het Doeblad betreft, Hans was een 
trouwe leveraar van kopij. Hoewel al 
ernstig ziek heeft hij voor het juni nummer 
van dit jaar nog ‘gewoon’ kopij 
aangeleverd. Naast enkele artikelen 
stuurde hij ook vaak een apart bestand, 
waarin verschillende losse plaatjes, 
tegelwijsheden, cartoons en creatieve 
tuinideeën stonden. Hans had humor.  
In het artikel ‘Museum van Hans’, 
verderop in dit Doeblad, treft u een kleine 
selectie van de vele, vele plaatjes die hij in 
de loop der jaren heeft aangeleverd. 
 
Een herinnering om te koesteren is de 
Coronadate die wij vorig jaar met Ans en 
Hans hadden. We maakten er melding van 
in het Doeblad van juni 2020. 
Want hoe spreek je af met elkaar als de 
Corona maatregelen in volle gang zijn? Zo 
dus! We zijn niet voor niets elkaars 
achterburen van ‘over de sloot’! 

 
We hebben buiten ATV Toepad ook op 
andere plekken en op andere momenten 
herinneringen gemaakt samen met Ans en 
Hans. Juist ook de laatste 2 jaren hadden 
we steeds meer contact. We zijn blij dat 
we tot steun hebben kunnen zijn en Ans 
nog steeds kunnen steunen, waar 
mogelijk.  
 
Ans en Hans, we spreken hun namen 
eigenlijk altijd in één adem uit. Ze waren 
ook altijd samen en ze deden veel samen.  
Hans we gaan je missen! 
 
Kitty en Wil  
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Ans en Hans onze ‘achterburen van over de sloot’.  
 

Ans en Hans, hoornspelers bij verschillende 
orkesten en ensembles. We zijn blij verschillende 
van hun optredens te mogen hebben bijgewoond. 

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

Tuinieren in augustus & september 
Bijdrage van Wil 

 
Wie wat bewaart… 
Vind je het leuk om zelf planten op te 
kweken vanuit zaad? Dan is augustus het 
goede moment om zaden te verzamelen. 
Heel veel planten dragen nu namelijk rijpe 
zaden, zoals de klokjesbloem, de toorts, 
de sleutelbloem en de steenanjer. Laat de 
zaden drogen en bewaar ze – bij voorkeur 
in zuurvrije papieren zakjes – op een 

droge koele plek. Dan kan je volgend 
voorjaar de tuin in om ze te planten.  
 
Afknippen van uitgebloeide bloemen 
De bloemen van sommige planten zijn nu 
al uitgebloeid. Als u deze uitgebloeide 
bloemen regelmatig verwijdert, zult u zien 
dat de planten veel beter bloeien. Bij 
sommige soorten, zoals lupine, 
ridderspoor, Geum, Alyssum en Alchemilla 
is onder gunstige omstandigheden een 
tweede bloei of nabloei mogelijk. Dat geldt 
ook voor vaste plant Lathyrus. Dan kan je  
nog langer genieten van geur en kleur in 
uw tuin. 
 

 
 
Hagen knippen 
In augustus snelgroeiende hagen, zoals 
liguster en leylandii-hagen nog een keer 
knippen. Liever niet later in het jaar. De 
scheuten die na de knipbeurt aan de 
planten groeien, moeten nog voor de 
winter af kunnen rijpen. 
 
Madonnalelie, herfstkrokussen en 
herfsttijloos planten 
Augustus is rusttijd, dus planttijd voor 
madonnalelies (Lilium candidum). Ook de 
knollen van herfsttijloos (Colchicum) en in 
de herfst bloeiende krokussen (bijv. 
Crocus kotschyanus, roze bloemen, en C. 
speciosus, lila) moeten in augustus de 
grond in. Plant Colchicum 10 cm diep, 
Crocus 6 cm diep. 
 
Gazon bemesten 
Als het gras goed groeit, blijft het blad 
sappig en is het gazon goed te maaien. Je 
kan nu nog een keer gazonmest geven. 
Geef daarna alleen nog speciale 
stikstofvrije najaarsmest. Het gras moet 
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voor de winter kunnen afrijpen om beter 
tegen vorst bestand te zijn. 
 
De tuin in september 
We nemen al een beetje afscheid van de 
zomer. Toch is de tuin in deze tijd van het 
jaar nog prachtig, met bloeiende 
siergewassen en prachtige 
nazomerbloeiers als herfstaster, Sedum en 
herfstanemoon. De sierappel hangt vol 
met vruchten, net als de lijsterbes en 
Hypericum. Er is dus genoeg te genieten 
in de nazomertuin. 
 
Lekker nazomeren 
Van je bloeiende hortensia’s kan nog 
langer door wat bloemtakken af te snijden 
en ze te laten drogen. Zet ze in een vaas 
en geef ze eenmalig een bodempje water. 
De bloemen verdrogen dan vanzelf en 
vertonen een scala aan kleuren. Zo 
vormen ze een fraaie decoratie in huis. 
 
Decoratieve zaaddozen 
Bij vaste planten die mooie zaaddozen 
vormen, liever de uitgebloeide stengels 
niet afknippen. Laat bijvoorbeeld de 
stengel met zaaddozen van Papaver 
oriëntale staan om van de winter van te 
genieten. Andere bloemzaden zijn weer 
een traktatie voor tuinvogels. 
 

 
Geef druiventrossen zon 
Zorg dat de druiventrossen voldoende zon 
krijgen om te rijpen. Haal er wat blad 
boven weg. Snoei lange uitlopers ook 
alvast tot op een paar ‘ogen’ terug. Maar 
blijf zeker tien centimeter uit de buurt van 
druiventrossen, want gesnoeide ranken 
kunnen gemakkelijk zo ver indrogen. 
Oogst de druiven met een stukje hout aan 
de trossteel. Als je de tros even bewaart, 

blijft de smaak beter. Ook lekker om zelf 
wijn van te maken! 

 
 
Oleander snoeien 
Het is het handigst om oleanders (Nerium 
oleander) flink te snoeien als ze de 
winterberging in gaan. Voordeel is dat zo 
veel ziekteverwekkers worden afgevoerd 
 
Vaste planten nu planten 
Als je nu vaste planten in de grond zet (in 
pot gekweekt kan dat overigens het hele 
jaar door) moet je weten hoe ze zich 
ontwikkelen om ze op de juiste onderlinge 
afstand te kunnen planten. Uniformiteit is 
er niet. Grond, standplaats, vocht en 
bezonning hebben grote invloed. Een 
vuistregel voor lage vaste planten is dat ze 
op 20 à 25 centimeter onderlinge afstand 
worden geplant. Er wordt bij die groep 
vaak uitgegaan van 11 planten per 
vierkante meter. Bij middelhoge is de 
plantafstand 35 à 40 cm en bij hoge 
soorten hangt het vooral van de groeivorm 
af. Groeien ze breed uit of vormen ze veel 
overhangend blad, geef ze dan minstens 
een vierkante meter ruimte per stuk. 
 
Vaste planten delen 
Vaste planten moeten na een bepaalde 
periode (vaak drie à vier jaar) worden 
opgerooid en gedeeld om jong te blijven 
en rijk te blijven bloeien. Bij soorten die 
heel vroeg in het jaar bloeien en 
verouderingsverschijnselen gaan vertonen, 
is het goed om dat in september te doen. 
Dan hebben ze alle tijd om zich voor hun 
bloeiperiode te herstellen. 
 
(Ver)planten van coniferen 
September is een uitstekende maand om 
coniferen te planten. Ze kunnen dan nog 
voor de winter goed beworteld zijn en 
krijgen geen problemen met hun 
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‘ademhaling’ en vochtvoorziening. 
Hetzelfde geldt voor andere 
groenblijvende gewassen die met kluit 
worden geleverd. Schubconiferen zoals 
Thuja, Chamaecyparis, × Cupressocyparis 
leylandii geven over het algemeen minder 
problemen dan naaldconiferen (Picea, 
Pinus, Abies). De laatste hebben soms een 
verankerende penwortel die het 
verplanten bemoeilijkt. Bij nieuwe planten 
van de kweker dan hoef je daar niet bang 
voor te zijn. De kweker zorgt voor een 
compacte kluitvorm. 
 
Bomen verplanten met ruime kluit 
Wanneer je een boom wil verplanten, als 
vuistregel aanhouden dat de kluit tien 
maal de doorsnee van de stam moet 
hebben. 
 
Fuchsia’s overhouden 
Geef de planten deze maand nog een keer 
kalirijke/stikstofarme mest. Geef de 
planten twee weken voordat ze naar hun 
winterplek gaan, minder water. Vervolgens 
flink snoeien. Laat zo’n twintig centimeter 
van de takken over en haal ook al het blad 
eraf. Daarna kunnen ze naar hun 
overwinteringsplek (een koele ruimte waar 
de temperatuur zo’n. 5 °C moet zijn. In 
het licht zal zich weer blad vormen. Geef 
naar behoefte water en controleer 
regelmatig op aantastingen. 
 

 
Pioenen verplanten 
Pioenen of pioenrozen gaan pas rijk 
bloeien nadat ze drie à vier jaar op 
dezelfde plek hebben gestaan. Als ze over 
voldoende voedsel kunnen beschikken, 
zullen ze daarna nog vele jaren rijk 
bloeien, maar er komt een moment dat de 
bloei minder wordt. Rooi de planten dan in 
september, verdeel de wortels in stukken 
en gebruik alleen de buitenste delen met 

elk meerdere ogen (scheuten) om 
opnieuw in te planten. Plant in voedzame, 
iets vochtige grond en op een zonnige 
plek. Plant de delen zo dat ze net enkele 
centimeters onder het grondoppervlak 
zitten. 
 
Stoppen met meststof 
Geef planten nu geen voeding meer. Ze 
moeten zich kunnen voorbereiden op de 
winter. 
 
Kale plekjes in gazon 
Gras zaaien kan in het najaar best tussen 
half augustus en half oktober gebeuren. 
Hierbij denken we ook aan het inzaaien 
van kale plekjes in het gazon. 
 
Slakken 
Het vochtige en koelere weer in 
september is ideaal voor naaktslakken die 
nog massaler naar de (moes)tuin afzakken 
om er zich tegoed te doen aan de malse 
bladeren van sla en andere gewassen. De 
slijmsporen die ze achterlaten vormen ook 
broeinesten van bacteriën. Slakken paren 
in het voorjaar en najaar. Een slak kan 
honderden eitjes leggen die na enkele 
weken uitkomen. De jonge slakjes zijn na 
amper twee maand volwassen en kunnen 
dan op hun beurt voor eieren zorgen. 
Probeer er zoveel als mogelijk weg te 
vangen zodat ze geen plaag kunnen 
vormen het komende jaar. 
Met een slakkenval met bier erin vang je 

tot 15 slakken per nacht. Proost! 

 
 

 
 
 
 
Openingstijden tuinwinkel 
Zaterdagen van 11.00 uur – 12.00 uur. 
 

Betalen kan uitsluitend nog 
per pin/bank.  
 

 
De gebruikelijke coronaregels dienen in 
acht genomen te worden. 
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‘Even voorstellen… .‘  
           Bijdrage van Peter Otto 

Ruimschoots langer dan 50 jaar geleden 
geboren en getogen Delfshavenaren. 
We hebben elkaar ontmoet op het werk. 
Ik was chauffeur bij een kleine 
staalgroothandel in Rotterdam Noord en 
Marlies kwam daar werken in klantrelaties, 
boekhouding en dagelijkse leiding. Het 
was voor mij liefde op het eerste gezicht 
en voor Marlies een paar maanden later 
ook.  
Helaas vond de eigenaar van die tent het 
niet gewenst dat het personeel innige 
omgang had met elkaar dus hebben we er 
voor gekozen onze biezen te pakken. 
Vanaf dat moment –we waren nog geen 
30- maakten we werk van onze carrière, 
ook omdat onze kinderwens niet vervuld 
bleek te kunnen worden.  
We hebben het heel aardig gedaan, ik in 
de wondere wereld van het vervoer en 
Marlies eerst in de scheepsproviandering 
en later in werving en selectie. Mooie 
tijden naar het schijnt maar de stress en 
de lange uren wogen, nu we er op 
terugkijken, lang niet op tegen de grote 
verdiensten. 
Na een jaar of 25 hebben we ervoor 
gekozen om een privé leven te beginnen. 
Ik werd weer chauffeur en Marlies 
secretaresse. Weg stress en eindelijk 

gelegenheid om te zoeken naar zinvolle 
invulling van onze eigen tijd.  
Inmiddels woonden we in een groot huis 
in Rotterdam West met inpandige 
werkplaats en een tuin van 200 m². Daar 
hebben we een aantal jaren aan 
motorfietsen gesleuteld en ijzeren 
meubeltjes en dergelijke gemaakt. Die tuin 
was groot maar keek op het Noordoosten 
dus daar groeiden vooral varens. 
Bovendien vraagt zo’n eigen huis van 
meer dan 100 jaar oud veel aandacht en 
weer een reparatie of een nieuw dak 
trekken een behoorlijke wissel op je 
gemoedsrust. Toen ik ook nog fysiek werd 
afgekeurd en de hypotheek dus wel erg 
hoog werd, ging de kogel door de kerk en 
verkochten we de boel en huurden we een 
klein flatje op de Esch. Vrij van gedoe en 
als er lekkage is bellen we de huisbaas. 
Toen we een keer bij de chinees daar een 
prak Babi Pangang gingen halen kwamen 
we onze oude buren tegen. Die hadden 
een volkstuin bij Kweeklust en nodigden 
ons uit om eens te komen kijken wat dat 
nou helemaal voorstelt. Mijn ouders 
hadden vroeger een tuin in Hoogvliet 
gehad dus ik wist er iets van. Vooral ook 
omdat er aardig wat bomen gerooid 
moesten worden en de  beschoeiing 
vernieuwd moest worden. Marlies moest 
er niet aan denken tot ze het complex van 
de buren betrad en bijna geen woord 
meer kon uitbrengen. Ze had geen idee 
gehad hoe geweldig een tuintje kan zijn 
en was direct om. Dat was 2018. 
Een korte zoektocht volgde. In de Spaanse 
polder is een complex en bij st Franciscus 
zijn er een paar maar die zijn ver van huis 
en er is veel drukte omheen. We kwamen 
uit op ATV Toepad. Nu had ik Marlies er 
op gewezen dat je een tuintje wilt zo dicht 
mogelijk bij de ingang in verband met 
aan- en afvoer en zo ver mogelijk bij de 
snelweg vandaan vanwege het geraas. 
Dus toen tuin 29 beschikbaar bleek won 
haar enthousiasme het van mijn 
realiteitszin. Veel verder van de 
groencontainer kom je niet en veel dichter 
bij de snelweg ook niet. Bovendien was 
het geen tuin maar een jungle.  
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Onze eerste gereedschappen om te kopen 
–vrijwel alles wat we hadden was verkocht 
op Marktplaats- waren een Zwitsers 
kapmes, een pikhouweel, een boerenkrik 
en een landhak. Een koevoet van 1 meter 
50 hadden we nog. 
Die eerste winter zijn we zeker 8 keer met 
een volle aanhanger naar de stort 
gereden. Er hadden vóór ons tuinders 
gezeten die stuk voor stuk een andere 
mening hadden over hoe je een tuintje 
moet inrichten. Er was geen andere optie 
dan het hele veld leeg te maken en 
opnieuw te beginnen. Als voorbeeld zagen 
we bij de eerste bezichtiging 6 
achtvormige bloembakken verspreid op 
het terreintje liggen en hebben we er 
uiteindelijk 19 gevonden. Sommige zaten 
meer dan een halve meter onder de 
grond. De hoeveelheid stenen en tegels 
die we diep hebben uitgegraven is genoeg 
voor twee tuinen. Ons achterveld was zo’n 
rommel dat de achterburen een schutting 
hadden geplaatst om er maar niet op te 
hoeven kijken. Dat was dus ons eerste 

project, achteraan beginnen is sowieso 
slim. Overigens pas nadat we zo veel 
mogelijk loopruimte hadden gekapt en de 
hele waterleiding hadden vernieuwd die 
zorgvuldig was kapotgevroren.  

 
Frezen, spitten, egaliseren, een 
verwaarloosde boom rooien en gras zaaien 
is snel gezegd. Toch was een paar kilo 
gewichtsverlies later ons achterveld 
inderdaad klaar om in te gaan liggen. 
De 19 bloembakken zijn gepromoveerd tot 
kruidentuin voor woekeraars zoals Munt 
en Lavas. U kunt ze herkennen, als u langs 
loopt, als een fel blauw geschilderd half 
muurtje wat we inmiddels het Bouillonblok 
zijn gaan noemen want we drinken thee 
van de Munt, gebruiken de Salie voor door 
de boter en de Lavas doet het heel goed 
in de jus en in de soep. We eten dus al 
van onze tuin! 
Ook de rechter border is al een eind op 
streek met 6 grote Hortensia’s, 3 Scimia’s 
en een Azalea die alles in zich heeft om 
over een paar jaar manshoog te worden. 
Inmiddels zijn we bijna zo ver dat de 
pergola opgericht kan worden. We hadden 
een aantal druivenplanten gevonden en 
hebben er drie kunnen redden. Het kan 
niet anders dan dat we een volledig over-
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de-top pergola zouden maken om de 
planten tegenop te laten groeien. Die 
pergola moet natuurlijk wel in een 
verhoogde bak met zelfgekozen grond om 
een ‘terroir’ op maat te maken. Dat klinkt 
nu wel wat overdreven maar misschien 
heeft u mij al eens gesproken en weet u 
inmiddels dat ik me zelf niet eenvoudig 
weet af te remmen.  

Maakt u zich geen zorgen, ik reageer goed 
op correctie en die volle karren duwen 
Marlies en ik zelf het lange, lange pad wel 
op. 
Er is nog een heel aantal projecten die we 
willen aangaan voordat we gaan zitten. 
Vooral het huisje behoeft aardig reparatie 
en dat is vanaf dit najaar aan de beurt. 
We hebben voor daarna nog veel meer 
grote plannen dus u bent nog niet van ons 
af. 
Over u gesproken. We hebben in dat 
eventjes dat we lid van de vereniging zijn, 
gemerkt dat we bijna alles kunnen vragen 
en er heel veel tuinders zijn die aardig 
verstand van zaken hebben. We worden 

ook maar zelden uitgelachen of 
gedeclassificeerd als we naar de bekende 
weg lijken te vragen. Natuurlijk kan je niet 
met iedereen een klik hebben maar over 
het algemeen hangt er een prettige sfeer, 
zeker in vergelijk met de andere tuinclubs 
waar we hebben gekeken. Het is onze 
ambitie om deze sfeer te behouden en, als 
dat al mogelijk is, verder te verhogen.  
Komt u rustig eens langs.  
 
Marlies en Peter, tuin 29 
 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
 

Ga op zomervakantie in 
Trompenburg 

Bijdrage van Kitty 

 
De zomervakantie is in volle gang. Met 
meer verblijven in eigen land en recreëren 
in eigen stad. Om deze ‘vakantievierders’ 
toch het échte vakantiegevoel te geven, is 
de tuin van Rotterdam, Trompenburg 
Tuinen & Arboretum, omgetoverd tot een 
heuse vakantiebestemming. Onder de 
noemer ‘Ga op zomervakantie in 
Trompenburg’ worden er tientallen 
activiteiten en evenementen 
georganiseerd. 
 

Voor jong en oud 
Tot en met eind augustus is er bijna 
iedere dag iets te beleven in de tuin. Zo 
kunnen kinderen onder meer deelnemen 
aan speurtochten door de tuin, 
zaadbommen maken en bijenhotels 
bouwen. Daarnaast zijn er workshops 
papier maken en schilderen met klei.  

Voor de volwassenen is er een groot 
aantal (zondag)wandelingen met gids 
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uitgestippeld en is er een heus ‘hoorspel’ 
genaamd BomenTijd ontwikkeld.  
En met Cabaret Botanique strijkt een 
‘zomerfeest’ neer in de tuin. Met jongleurs, 
cabaret en illusionisten. 
 
Groen, groener groenst 
Naast al deze activiteiten is de tuin zelf 
natuurlijk ook een mooie 
zomerbestemming. Met 8 hectare groen is 
Trompenburg een botanische tuin van 
wereldformaat. Een plek waar het hele 
jaar door van alles te zien en te beleven is. 
Wandel door eeuwenoud groen en geniet 
op verschillende plekken van een lekker 
drankje of een heerlijke lunch. 
 
Op een steenworp 
afstand van ATV 
Toepad. Naast het 
Excelsior terrein. 
 
 
 
Honingerdijk 86 
(beneden) 
3062 NX Rotterdam 
Tel: 010 – 233 01 66 
E-mail: tuin@trompenburg.nl  
 
www.trompenburg.nl  
 
 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 
 

 
Boekenworm  
          Bijdrage van Wil 

 
Volkstuinverhalen. Over het groene 
stadsleven.’ Suzanne de Boer, Marieke de 
Geus, 2020, KNNV Uitgeverij, ISBN 
9789050117401, 192 blz. € 21,95  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Een liefdesverklaring aan de natuur in het 
algemeen en aan volkstuinen in het 
bijzonder. 
De wachtlijsten voor een lapje grond 
worden steeds langer. Waarom?  
 
Volkstuinders Suzanne de Boer en Marieke 
de Geus schreven een boek over het 
‘volkstuingevoel’ en het belang ervan voor 
de natuur. 
 
Hieronder het artikel in Trouw hierover 
door Paul Q de Vries van 24 mei 2020: 
 
Volkstuinen zijn populairder dan ooit. 
Gevraagd naar een verklaring voor die 
stijgende populariteit, valt niet direct het 
woord ‘tuinieren’. “Even weg van alle 
prikkels”, zegt Suzanne de Boer. “De druk 
van alles. In het groen zijn is 
ontspannend. Hier is geen haast.” 
“Als iemand mij hier belt met een vraag 
over mijn werk, weet ik vaak het antwoord 
niet eens”, zegt Marieke de Geus. “Omdat 
ik hier zo in een andere wereld ben. Zodra 
ik de tuin op fiets, voelt het als vakantie. 
Ik ga in de zomer sowieso niet meer op 
vakantie, dan is het veel te fijn om hier te 
zijn.” 
 
Uiteindelijk wordt er natuurlijk wel 
getuinierd. Hun boek ‘Volkstuinverhalen’ 
staat vol tips hoe je het beste snoeit, 
sproeit en zaait, en bevat recepten voor 
bietensoep en plantengier en instructies 
hoe je zelf een wormenhotel kunt maken. 
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Maar het opvallendst zijn de portretten 
van medetuinders. 
 
Uit alle windstreken 
Dat blijkt een divers gezelschap. Zo 
hebben twee mannen in Den Helder een 
tuin vol aquaria met zeelten en 
stekelbaarsjes, en telen ze groente op 
vissenmest. Een kweekster in Dordrecht 
was vroeger manager en noteert nu alles 
wat ze zaait of stekt in een Excel-bestand. 
En in Amsterdam-Zuidoost vertrouwt een 
planter op een biologisch-dynamische 
maankalender om te bepalen wanneer 
welk gewas de grond in gaat. 
Je kunt daarom niet van ‘een subcultuur’ 
van volkstuinders spreken. De Boer: “Daar 
zijn de tuinders te verschillend voor, ze 
komen ook uit alle windstreken. Bij 
tuinvereniging Ons Buiten in Leiden telden 
we mensen uit twintig verschillende 
landen.” 
 
Klopt het beeld van de sociale controle op 
volkstuinen nog wel; de buurman die op je 
schouder tikt als je het gras in je tuintje te 
lang laat groeien? “Dat hangt een beetje 
af van waar je tuiniert”, zegt De Boer. “Op 
sommige parken is er elke maand controle 
door de groencommissie. Je kunt zelfs een 
boete krijgen als je de heg niet bijhoudt.” 
“Dan moet je het wel bont maken hoor”, 
reageert De Geus. “Toen ik begon, was ik 
ook een echte prosecco-tuinder. Het ging 
mij vooral om blote voeten in het gras en 
gezellig mensen laten langskomen. 
Inmiddels sta ik ook gewoon elke dag 
gebukt met mijn handen in de aarde.” 
 
Gewilde bouwlocatie 
Een ander kenmerk van volkstuinen is dat 
ze vaak aan de rafelranden van steden 
liggen; ingeklemd tussen snelwegen en 
spoorlijnen. Op Amstelglorie in 
Amsterdam, waar de twee auteurs hun 
groene paradijsjes hebben, hoor je de 
vogels fluiten, maar ook de ringweg A10 
razen. “Volgens de plannen had het hier 
nu helemaal volgebouwd moeten zijn”, 
zegt De Boer. “Steden breiden alsmaar uit 
en projectontwikkelaars azen op de grond 
van de volkstuinen. Maar een actie om dit 

complex te behouden, leverde in een mum 
van tijd tienduizend handtekeningen op.” 
Inmiddels lijkt het gevaar in ieder geval in 
Amsterdam geweken, nu de wethouder in 
de vorige week gepresenteerde 
‘Groenvisie’ uitspreekt dat de volkstuinen 
vanwege hun ecologische waarde en hun 
belang voor de stadsbewoners moeten 
blijven. Wel moeten op de volkstuinparken 
meer voorzieningen en activiteiten komen 
en moeten ze opengesteld worden voor 
niet-leden. 
Daar zijn ze het roerend mee eens, vooral 
omdat die weg al is ingeslagen. “Er zijn 
zo’n tweehonderd volkstuincomplexen in 
Nederland en de meeste kun je gewoon 
op lopen”, zegt De Geus. “Veel mensen 
weten dat niet.” 
Bang om overspoeld te worden door 
hordes toeristen zijn ze niet. “Je kunt hier 
eigenlijk vooral wandelen en picknicken”, 
zegt De Boer. 
 

“Misschien dat er wat meer bankjes 
neergezet gaan worden.  
Er wordt op de parken al langere tijd 
gesproken om openvallende plekken op 
een andere manier in te vullen, zodat ook 
bezoekers die geen lid zijn er wat aan 
hebben.” 
 
In het boek worden al veel van zulke 
initiatieven beschreven: bomenroutes, 
kunstroutes, tentoonstellingen, 
kookworkshops en natuureducatie zoals 
wildpluklessen en insecten zoeken met 
schoolklassen. Het is de meest recente 
incarnatie van volkstuinen. 
Na de oorlog waren de meeste volkstuinen 
echte productietuinen die groente voor in 
de pan moesten opleveren. Toen werd het 
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recreëren uitgevonden en werden het ook 
siertuinen. Nu is ‘natuurlijk tuinieren’ het 
credo. “Gif is taboe en onkruid bestaat 
niet”, zegt De Geus. “Dat zijn 
signaalplanten die je iets vertellen over 
hoe het met de bodem gesteld is.” 
 
Biodiversiteit 
Volkstuincomplexen zouden volgens de 
auteurs ook een ‘kenniscentrum’ kunnen 
zijn voor de bescherming van 
biodiversiteit. “Veel tuinders planten alleen 
inheemse planten, of bloeiende planten 
voor bijen en vlinders”, zegt De Geus. “De 
biodiversiteit op de parken is vaak hoger 
dan in de omgeving, omdat er geen 
pesticiden gebruikt worden. De tuinders 
willen zo goed mogelijk voor de natuur 
zorgen. Zoals natuur ook goed voor ons 
zorgt. We weten nu toch allemaal hoe 
belangrijk groen is om verkoeling te 
brengen, om fijnstof af te vangen.” 
 
‘Koestergroen’, zo wordt het in het boek 
genoemd. “Een plek van bezinning, van 
rust”, aldus De Boer. “Er is hier een 
tuinder die bij de ggz werkt en soms met 
cliënten die depressief of angstig zijn in de 
natuur gaat wandelen. Die knappen daar 
zo van op. We snakken naar contact met 
de natuur.”                
   
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-  
 

“Even voorstellen …….” 
 
Wij zijn Ineke Kuijpers en Carla Baan en 
vanaf mei 2021 de nieuwe eigenaren van 
tuin 37.  
Wij wonen sinds 1984 samen in Rotterdam 
en komen uit de omgeving van Gouda-
Waddinxveen. 
Sinds 2004 wonen we in het centrum van 
Rotterdam op 12 hoog.  
 
Ik, Ineke ben 60 jaar en heb 20 jaar bij 
het Oogziekenhuis gewerkt waar ik nu nog 
af en toe als oproepkracht werkzaam ben. 
Ik loop twee tot driemaal per week hard, 
een rondje van 6-7 km met vrienden of bij 
sportclub Ketelbinkie. Verder vind ik 
kamperen met de caravan leuk en wandel 
nu vaak met ons hondje Soof.  

Ik, Carla ben 59 jaar en werk bij het 
Erasmus MC op het laboratorium van de 
afdeling niertransplantatie. Daar heb ik het 
na 40 jaar nog steeds naar mijn zin. 
Zwemmen in het zwembad en in de 
Kralingse- of Zevenhuizenplas probeer ik 1 
of meer keren per week te doen (een 
beetje afhankelijk van het weer). 
Tuinieren heb ik sinds we op het 
appartement wonen wel gemist en 
zodoende zijn we bij ATV Toepad terecht 
gekomen.  Het ziet er allemaal prachtig en 
mooi groen uit. Momenteel zijn we druk 
bezig om het huisje en de tuin wat meer 
naar onze smaak in te richten.  
 
De eerste maanden hebben we al kennis 
gemaakt met een aantal andere bewoners 
op de tuin en op het pad en tijdens de 
eerste tuinbeurten. Wij hopen op veel 
gezellige tuin momenten met elkaar. We 
hebben er zin in! 
 

Ineke, Carla en Soof 
 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 
 

Oplossing Puzzel Doeblad 2, seizoen 2021 
 
Horizontaal:  
2. Groente 4. Bloemkool 5. Hark 7. Sperziebonen 9. 
Tomaten 11. Biet 12. Bodem 13. Peterselie 20. 
Venkel 21. Cherrytomaatjes 23. Kropsla 24. Sla 25. 
Onkruid 27. Uien 28. Bieslook 29. Oogst 31. Mest 
32. Tijm 36. Broccoli 39. Augurk 40. Courgette 41. 
Aubergine 42. Doperwten 43. Andijvie 
 
Verticaal: 1 
1. Boerenkool 3. Tuinkers 6. Aardbei 8. Worteltjes 
10. Prei 14. Radijs 15. Veldsla 16. Paprika 17. 
Rucola 18. Moestuin 19. Bladgroente 22. Dille 23. 
Komkommer 26. Basilicum 30. Watermeloen 33. 
Spinazie 34. Schoffelen 35. Selderij 37. Ontkiemen 
38. Zaadjes 
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Museum van Hans Tros (i.m.) 
           Bijdrage van Kitty 

 

Als eindredactie ontvang ik van alle 
redactieleden de kopij. Naast artikelen 
ontving ik van Hans steevast een apart 
bestand met daarin allerlei plaatjes, 
tegelwijsheden, tuinideeën en cartoons. Ik 
mocht steeds zelf kiezen welke te 
gebruiken. 
 
Hier in het Museum van Hans een greep 
uit de ontelbare plaatjes die hij mij in de 
loop der jaren toestuurde. Sommige 
plaatjes hebben het Doeblad al eerder 
gehaald, andere zijn nieuw.  
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Vervolg Museum van Hans  



17 

 

Berenklauw verwijderen 
         Bijdrage van Max Krancher – Bestuur 

 
Begin juli heb ik SViN geïnformeerd over 
de weelderige groei aan Berenklauw op 
ons complex. Op 21 juli zijn werkers van 
‘Boomstoppel’ aan de slag gegaan en zijn 
de aanwezige giftige Berenklauwen 
verwijderd. Wel zo veilig voor mens en 
dier en met name kleine spelende 
kinderen. 

 
 
DUIZENDPOOT  
 
Een duizendpoot loopt door het bos, let 
niet goed op en struikelt over een tak, en 
struikelt, en struikelt, en struikelt, en 
struikelt… 
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Eikenprocessierups  
                Bijdrage van Max Krancher – Bestuur 

 

Op 6 juli dit jaar was er in opdracht van de 
gemeente een verdelgingsbedrijf op het 
Toepad.  
De gemeente heeft een overzicht van alle 
eikenbomen in Rotterdam en dus ook van 
de verscheidene eikenbomen op de 
verschillende tuinverenigingen. Volgens de 
bestrijder heeft de gemeente overal 
inspecties gedaan en ook bij ATV Toepad 
de rups ontdekt. Vervolgens is zijn bedrijf 
ingeschakeld. De man in de boom (…), op 
het open stuk bij tuin 26, kon er met de 
hoogwerker niet bij. Hij is met een ladder 
de boom in geklommen en heeft de 
rupsen verwijderd.  

De man in de boom…  zoekplaatje… 

 
Binnen één week na uitgifte van het 
papieren Doeblad komt het Doeblad, 
digitaal en in KLEUR op de website van 
ATV Toepad te staan www.toepad.nl . 
Wellicht heeft u dan meer succes om ‘de 

man in de boom… ‘ te vinden! ����  
 
Wie of wat is de 
eikenprocessierups?    

           Bijdrage van Kitty 

 
De eikenprocessierups is een behaarde 
rups van een nachtvlinder die haar eitjes 
in de maand augustus in eikenbomen legt. 
De eitjes overwinteren in de eikenboom en 
komen in april uit. De rupsen hebben deze 
naam gekregen, omdat ze ‘s nachts 
wanneer ze op zoek gaan naar eten, in 
een lange rij achter elkaar lopen. Ze gaan 
in processie op zoek naar verse blaadjes 
van de boom. De rupsen eten het liefst de 
jonge blaadjes en de knoppen van de 
boom. De besmette eiken vertonen dan 
ook kale, aangevreten plekken. Ook zullen 
aangetaste bomen minder en kleinere 
eikels produceren. Dit is over het 
algemeen voor de boom niet schadelijk, 
maar in een enkel geval raakt de boom zo 
verzwakt dat deze uiteindelijk afsterft. De 
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eikenprocessierups wordt dan ook niet 
met groot onthaal ontvangen in ons land. 
Dat komt mede door de overlast voor onze 
gezondheid die deze rups met zich 
meebrengt. De rups heeft namelijk vele 
minuscule brandharen, die in het derde 
vervellingstadium verschijnen naast de 
normale beharing. Deze brandharen 
vormen een actief 
verdedigingsmechanisme, welke voor 
onder andere huiduitslag en 
luchtweginfecties kunnen zorgen bij mens 
en dier. 
 

Tips tegen de processierups  

Sluipwesp 
 

• Vermijd het contact met de 
eikenprocessierupsen 
Je herkent de eikenbomen waar de 
rupsen in leven aan de dichte 
spinsels, de nesten van de rupsen, 
op de stam of oksels van de 
bomen. Ook zijn deze bomen vaak 
gemerkt met een 
waarschuwingslint. 

• Bedek armen, benen, hals en ogen 
Wanneer je gaat wandelen in een 
gebied waar veel rupsen zitten, is 
het verstandig armen, benen en 
hals te bedekken. Zo krijgen de 
brandharen geen kans zich op je 
huid te hechten. Ook een zonnebril 
om je ogen te beschermen is aan 
te raden. 

• Ga niet zitten onder een eik 
Brandharen kunnen door de wind 
verspreid worden en op de grond 
terecht komen. Door te gaan zitten 
op de grond onder eikenbomen 

vergroot je het contact met 
brandharen. 

• Was kleding na een wandeling 
Heb je gewandeld in een gebied 
met eikenprocessierupsen? Was 
dan na afloop je kleding (apart van 
andere kleding en het liefst op 60 
graden). Zo voorkom je contact 
met de brandharen. 

• Sluit ramen en deuren 
Woon je in een gebied met eiken? 
Sluit dan deuren en ramen. Zo 
voorkom je dat brandhaartjes naar 
binnen geblazen worden door de 
wind. 

• Verwijder de nesten niet zelf 
Ga geen nesten of rupsen zelf 
bestrijden met gif of andere 
bestrijdingsmiddelen. Niet alleen is 
dit schadelijk voor jezelf, ook kan 
het gevaarlijk zijn voor andere 
planten en dieren. 

• Schakel professionele hulp in 
Heb je een eik in de tuin met de 
eikenprocessierups? Schakel dan 
een professional in. Deze 
verwijdert op een veilige en 
verantwoorde manier de 
eikenprocessierups uit de boom. 

• Bestrijd de rups preventief 
Door nestkastjes en planten in je 
tuin te plaatsen, trek je de 
natuurlijke vijanden van de rups 
aan. De koolmees en sluipwesp 
zorgen ervoor dat de rups op 
natuurlijke wijze bestreden wordt. 

 
Bron: www.groentetechniekklomp.nl  
 
 
De redactie stelt zich NIET aansprakelijk voor 
artikelen die door andere personen zijn 
ingezonden. 
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Zaden verzamelen met kinderen 
Bijdrage van Wil 

 

Veel gewassen zijn in de herfst aan het 
einde van hun levenscyclus en produceren 
zaden. Zaden voor het nieuwe jaar. Het 
verzamelen (en  gebruiken) van deze 
zaden is ook voor kinderen een leuk en 
leerzaam klusje. “Jong geleerd is oud 
gedaan” geldt ook voor toekomstige 
volkstuinders! 
 
Tips: 
Kies zaden die voor jonge kinderen 
eenvoudig te verzamelen zijn. Bijvoorbeeld 
grote zaden van zonnebloemen, Oost-
Indische kers en bonen.  

 
Daar is makkelijker mee om te gaan met 
kleine vingertjes. Of verzamel kleine 
zaadjes die gemakkelijk uit hun peul te 
schudden zijn, zoals boerenkool, sla en 
klaprozen. 
 
Leg kinderen uit dat er een verschil is 
tussen gewassen die direct na de bloei 
hun zaden produceren en anderen planten 
die een stap verder gaan en uit dat zaad 
direct zelf groenten en fruit produceren. Er 
zijn ook zaden die verborgen zijn, zoals 
tomaten, pompoenen en paprika’s. 
 
De zaden moeten volledig rijp en schoon 
zijn, vrij van pulp, vruchtenvlees of 
vliesjes. Om te bewaren moeten ze ook 
helemaal droog zijn. 
 

Niet ieder gewas produceert bruikbare 
zaden. Ook daarom beginnen met de 
makkelijke gewassen, zoals 
zonnebloemen, Oost-Indische kers etc. en 
van daaruit verder experimenteren.  
 
Behalve zaaien zijn er veel leuke, creatieve 
dingen om met je zaden te doen: 
-Kunst- en knutselprojecten 
-Bordspellen 
-Muziekinstrumenten maken 
-Zaadbommen 
-pompoen- en zonnebloempitten roosteren 
in de oven of in de koekenpan 
 
Tip 
Maak of versier een mooi doosje om de 
zaden in te bewaren. Zo wordt het ook 
een leuk kadootje om te geven of om te 
krijgen. 
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Voor de kinderen   
Bijdrage van Wil 
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Vervolg museum van Hans  
 
Voor het aprilnummer van dit jaar zond 
Hans onderstaand plaatje. Wellicht heeft u 
bij het lezen van het Doeblad het plaatje 
opgemerkt, er wat bij gedacht of mogelijk 
is het plaatje geheel aan u voorbij gegaan. 
Ik (Kitty, eindredactie) had even nodig 

voordat ik het plaatje dóórhad. Humor 
van Hans zou ik het willen noemen. 
 

 
 
From Holland, witlof… ?! Ja, uhhh?  
From Holland, with... lov’… ?  
Ahhh… From Holland, with love!! 
 
En wat mij betreft zijn zijn tuinideeën en 
tegeltjes ook befaamd.  
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Bijdrage van Wil 

Kunt u dit keer uw Engels en uw aardrijkskunde een beetje ophalen…  ���� 
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Wist u dat?  
                Bijdrage van Ad de Jong, tuin 64 
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Herfst schilderen met kurk  
Bijdrage: uit de archieven van de Redactie 
 

Een snel en simpel herfst kunstwerk, 
geïnspireerd door “Pinterest”. 
De vorm van de boomstam uitsnijden van 
bruin papier en op het witte papier 
plakken. Even laten drogen en je kunt 
aanvallen met verven.  

Iedere kurk (die niet dezelfde maat hoeft 
te hebben) een andere (herfst) kleur.  

Zo makkelijk…  

 
 
 
Als straks de herfst weer komt… , 
dat duurt gelukkig nog eventjes, 
… kun je (of kunt u!) weer volop bladeren 
verzamelen, van allerlei vormen en 
kleuren. Laat je inspireren door het plaatje 
hiernaast. Maak je eigen creatie, maak er 
een foto van en… 
 
… stuur per email door naar 
doeblad@toepad.nl  
Vinden we leuk! En met je toestemming 
plaatsen we het plaatje in het volgende 
Doeblad!  
Dat is dan nog wel even wachten, want 
dat is in april 2022! 

… en o zo mooi! 
 

 
 
 
 
 
 



 


