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Verstedelijking  
Bijdrage van de voorzitter 

 
In het eerste Algemeen Doeblad van dit 
april jaar is al kort melding gemaakt van 
de (wilde) woningbouwplannen van de 
Rotterdamse wethouder Kurvers voor de 
stad.  

Begin mei hebben wij als bestuur 
informatief overleg gehad met Mieke van 
Leeuwen van de gemeente, samen met 
Andre Hoeneveld de secretaris van 
Kweeklust die onze gastheer aan het 
Toepad was. Mevrouw van Leeuwen is 
projectmanager/projectleider woningbouw 
van A tot Z; van Alexander tot Zuidplein, 
waaronder De Esch valt. Ze heeft ons na 
het overleg de zogenaamde Koersnotitie 
gestuurd (een door de gemeente 
opgesteld stuk over de verstedelijking van 
Alexander tot het Zuidplein). 
  
Door onder meer het overleg met 
mevrouw Van Leeuwen en uit de 
Koersnotitie komt de huidige status over 
de verstedelijking van oost en zuid 
Rotterdam naar voren. 
  
Er zijn nog geen concrete plannen voor 
woningbouw in De Esch nu, zodat 
eventuele woningbouw in De Esch niet 
eerder dan vanaf 2030 – 2035 zal gaan 
plaatsvinden. Feit is dat de A tot Z strook 
wordt aangemerkt als strategische gebied 
voor woningbouw/verstedelijking. 
  
Op basis van een strategische verkenning 
uit 2019 en de Koersnotitie wordt door de 
gemeente op dit moment toegewerkt naar 
een invulling op hoofdlijnen in een 
zogenaamde Stadsvisie, dat is (volgens de 
wet) de Omgevingsvisie af te ronden deze 

zomer (2021). Concreet zullen wij als 
vereniging in dit kader samen met 
Kweeklust de komende maanden mee 
doen in de vorm van “mee wandelen” en 
“mee denken” in en over de verschillende 
deelgebieden in oost Rotterdam.  
  

Gezocht wordt naar de beste plekken om 
woningen te bouwen. Hierbij gaat het 
onder meer om plekken in/bij de 
Brainparken 1, 2 en 3, de sportvelden 
(concentratie van verschillende 
sportverenigingen langs de Kralingse 
Zoom op een en dezelfde locatie (zoals 
hockey, voetbal, rugby, cricket), de 
verschillende volkstuinverenigingen en de 
Kralingse Golfclub).  
Bijvoorbeeld niet alleen gemeentegrond in 
de Brainparken komt voor woningbouw in 
aanmerking, ook de grond en de 
bedrijvengebouwen in private eigendom 
komen voor (omzetting in) woningen in 
aanmerking vanwege de nodige leegstand 
die al een tijd gaande is en de verwachting 
dat die leegstand zal toenemen. De 
meeste private eigenaren willen daarom 
graag vrijwillig meedoen. In Capelle in het 
Rivium is dit proces reeds in gang gezet. 
De uitkomst van al “de wandelingen en 
het denken” zal worden uitgewerkt in 
tekeningen/schetsen, waarover wij ons na 
de zomer gezamenlijk nader zullen mogen 
buigen. 
  
De gemeente is er van doordrongen dat 
de ontwikkeling van de stad en de 
verstedelijking op een groene manier zal 
moeten plaatsvinden. En ook dat de 
volkstuinverenigingen daarin een relevante 
rol vervullen, er is Rotterdam veel animo 
voor een volkstuin (wachtlijsten zijn lang 
en inmiddels bijna alle verenigingen 
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hebben een tijdelijke stop). Mevrouw van 
Leeuwen heeft met eigen ogen kunnen 
zien hoe uniek het groene gebied in De 
Esch is; de Joodse begraafplaats en de 
tuincomplexen aan beide zijden vormen 
qua omvang, (betrekkelijke) rust, natuur, 
biodiversiteit en populatie (een 
afspiegeling van de Rotterdamse 
gemeenschap) als het ware een 
omvangrijk groen en biodivers geheel. 
Verplaatsen naar de buitenranden van de 
gemeente is (eigenlijk) geen optie. 
  
Dat precies is wel een van de opties 
genoemd in de Koersnotitie om de 
volkstuinen intensiever te benutten 
(bladzijde 19). Andere opties die in de 
Koersnotitie worden genoemd, zijn 
volkstuinen te verplaatsen naar de daken 
van de gebouwen of andere vormen van 
dubbel grondgebruik.  
  
Hele volkstuincomplexen op daken van 
woningen. Zie je het voor je? Je gelooft 
dat gewoon niet! 
 
De verdere ontwikkeling en uitwerking van 
de plannen zal liggen bij het nieuwe 
gemeentebestuur (raad en college) van 
Rotterdam dat in maart 2022 zal worden 
gekozen.  

  
Aan ons zal worden duidelijk gemaakt 
wanneer wij in het proces tijdig een 
zienswijze zullen kunnen neerleggen.  
  
Wordt vervolgd.                  
  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Arnold Stendahl 
 

 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
 
Horizontaal     Oplossing Puzzel  
      1.  Bloemen    Doeblad April 2021 
      6.  Voorjaar 
      7.  kuikentje 
      8.  Mei 
      9.  Biggetje 
     10.  Krokus 
     12.  Lente 
     16.  Broeden 
     17.  April 
     18.  Mei 
     19.  Veulentje 
     22.  Bol 
     23.  Zonnetje 
 
Verticaal 

1. Maart 
2. Lammetje 
3. Zonnig 
4. Warmer 
7. Kikkerdril 
9. Bijen 

    10. Kalfje 
    11.  Lentebuitje 
    13.  Zaaien 
    14.  Narcis 
    15.  Vlinders 
    20.  Tulp 
    21.  Knop 
 



5 

 

Even voorstellen…  
Bijdrage van de voorzitter 

 

Mijn vader kwam uit Noorwegen, hij werd 
op jonge leeftijd zeeman, vanaf zijn 15e 
het huis uit. Tijdens de oorlog op zee 
overleefde hij aanvallen van Duitse U-
boten. Na de oorlog kwam hij weleens met 
een schip in Rotterdam en ging hij als het 
even kon met zijn maatjes uit aan wal.  
Mijn moeder is geboren en getogen 
Rotterdamse, waar ze als tiener in 
Spangen de oorlog heeft doorgemaakt, 
inclusief bombardementen en 
hongerwinter. Na de oorlog ging ze 
werken bij warenhuis Gerzon.  
Uit stappen met haar zus op het 
Marconiplein ontmoette ze bij toeval mijn 
pa. Het was liefde op het eerste gezicht. 
Mijn moeder ging in haar uppie naar 
Noorwegen om stewardess te kunnen 
worden en de Noorse taal te leren. 
Zodoende gingen mijn pa en ma samen 
varen en werken aan boord. Op 
huwelijksreis voor langere duur de wereld 
over. Enkele jaren daarna werd ik 
geboren, aan de Henegouwerlaan in 
Rotterdam.  
 
Mijn ouders kochten een huis in Kethel 
waar ik ben opgegroeid. Mijn vader bleef 
varen en mijn moeder zorgde voor de 
kinderen. Ik heb mijn ouders leren kennen 
als mensen van de wereld, liefhebbers van 
het leven. Van alle mensen, kleuren en 
markten thuis. Open staan voor anderen 
en normaal doen dat is wat ik meekreeg.  
 
Ook ik ben gaan werken toen ik 15 was. 
Intussen ben ik 67 en trotse vader van 
twee zoons. Naast mijn werk en mijn 
vrijwilligerswerk ben ik met pensioen.  

Een paar jaar geleden vond ik mijn geluk 
bij Bianca die toen al volop tuinplezier had 
en genoot van haar huisje, de mensen en 
de sfeer op ons tuinpark. Ik mocht 
daarvan gaan mee proeven.  
Ons tuinpark is Rotterdam in het klein, 
maar echt wel een stuk fijner dan de stad 
zelf, dat vinden wij, Bianca en ik.  
 
Bianca en haar moeder hebben groene 
vingers. Mijn buurvrouw Thea, buurman 
Adrie en overbuurvrouw Ria hebben dat 
nog een beetje meer, al hetgeen mij heeft 
aangezet tot tuinieren en vanwege alle 
klussen met en rondom ons nieuwe 
tuinhuis, is weinig zo goed toeven als op 
het park aan het Toepad. Bianca en ik 
slapen graag op tuin, met de vogels 
opstaan en met ze naar bed, in een 
ongekend groene oase in onze o zo drukke 
stad.  
Omdat ik vond dat ik wat terug zou 
moeten doen en om ons in te zetten voor 
het behoud van ons prachtige tuinpark 
heb ik met Gerard, Max, Richard en Joost 
vanaf juli 2020 de bestuurstaak opgepakt. 
Er gebeurt een hoop, meer dan je denkt, 
we proberen als bestuur een positieve 
bijdrage te leveren en we doen ons best.  
 
Geniet en pluk de dag, dat is het motto, 
van Bianca en van mij.  
 
Vandaag 17 mei als ik dit schrijf is het 
nationale feestdag in Noorwegen, men 
zegt dan (nog vaker dan gewoonlijk) 
tegen elkaar: “Ha det bra”. Oftewel, "het 
ga je goed".  
 
 
Arnold 
Stendahl  
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Regentuin (ZOHO) 

   Bijdrage van Kitty 

 
Een regentuin?! Ja, die bestaat!  
In het ‘Zomerhofkwartier’ (ZOHO), in de 
Agniesebuurt in Rotterdam Noord, vindt u 
er een. 
Het regent tegenwoordig vaker en harder.  
Door toenemende bebouwing en 
bestrating kan het regenwater niet meer 
weg. In veel steden zorgt het regenwater 
voor overlast en schade aan straten, 
woningen, winkels en tuinen. 
 
Eind 2017/begin 2018 is de Regentuin in 
het Zomerhof kwartier in Rotterdam 
gerealiseerd. De entree vanaf de Heer 
Bokelweg is veranderd van een 
parkeerplaats in een onverharde plek, 
waar het regenwater van de Hofbogen en 
de straat rondom, heen stroomt. Het 
water wordt tijdelijk geborgen en 
geïnfiltreerd door een beplante wadi.  
 
Met een wadi wordt in Nederland een 
bufferings- en infiltratievoorziening 
bedoeld, die tijdelijk gevuld is met 
hemelwater.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
De naam verwijst naar de Arabische naam 
voor een rivierdal.  
Wadi staat ook voor: Water-Afvoer-
Drainage-Infiltratie of Water Afvoer Door 
Infiltratie.  
Een wadi is een met grassen begroeide en 
met grind gevulde greppel. Deze staat bij 
mooi weer droog maar vult zich tijdens 
een regenbui met regenwater. 
 
Daarnaast wordt een deel van het 
regenwater van de Hofbogen, die de 
regentuin aan de westzijde begrenzen, 
geborgen in ‘slimme regentonnen’ in de 
vorm van de ZOHO-letters.  
 
Een Wadi is hot. Bij nieuwe stedelijke 
uitbreidingen wordt het regenwater dat op 
de daken valt afgekoppeld van de 
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riolering. Via een speciale goot of 
gegraven geul wordt het water afgevoerd 
naar een wadi waar het langzaam wegzakt 
in de bodem. Op deze manier wordt 
voorkomen dat schoon water naar de 
rioolwaterzuiveringsinstallatie gaat en 
wordt tevens bereikt dat het grondwater 
wordt aangevuld.  
 
Een wadi waar hele buurten op afwateren 
bestaat soms uit meerdere lagen.  
Voor de eigen tuin kan het eenvoudiger. 
Een wadi is een verlaagd gedeelte van de 
tuin dat tijdens een regenbui met 
regenwater van het dak gevuld wordt via 
een open gootje.  
 

 
 
De wadi is een buffer die tijdelijk gevuld is 
met regenwater, waarna het langzaam in 
de bodem wegzakt (infiltratie). Bij mooi 
weer staat de wadi droog. Wadi’s zijn er in 
verschillende soorten en maten. Het kan 
heel simpel een laaggelegen grasveldje 
zijn, of een verlaging die is aangeplant 
met planten die zowel tegen water als 
tegen droogte kunnen. Een wadi is goed 
voor de biodiversiteit en door deze op een 
speelse manier aan te leggen met 
verschillende beplanting en bijvoorbeeld 
rotspartijen kan het een aanwinst zijn voor 
de tuin.  
Om de waterberging te vergroten kan 
eventueel in de ondergrond een laag grind 
of lavastenen worden aangebracht. 
 
Wadi's zijn niet overal te plaatsen.  
De grondwaterstand moet niet te hoog 
zijn en de waterdoorlatendheid van de 
ondergrond moet voldoende zijn. De 

waterdoorlatendheid van de grond in je 
tuin bepaalt hoe snel water infiltreert.  
Een lage waterdoorlatendheid, 
bijvoorbeeld van kleigrond, heeft een 
infiltratie van 0,1 meter water per dag of 
minder.  
Een gemiddelde waterdoorlatendheid 
betekent een infiltratie van ongeveer 1 
meter water per dag.  
Een hoge waterdoorlatendheid van 
bijvoorbeeld zandgrond betekent een 
infiltratie van 2 meter water per dag of 
meer.  
Doe navraag bij de afdeling water- en 
rioolbeheer om erachter te komen welke 
doorlatendheid jouw grond heeft of… 
 
Doe de emmertest! 
 
 
 
 
 
 
 
 
Test hoe lang het duurt voordat het water 
door de bodem van je tuin in is gesijpeld.  
 
Graaf op verschillende plaatsen een gat 
van 30x30x30 cm.  
Giet er een emmer water in om de bodem 
te bevochtigen. 
Als het water binnen 15 minuten 
wegloopt, infiltreert het regenwater goed. 
Als het minder dan uur duurt, is de 
waterdoorlatendheid gemiddeld.  
Is het water na een uur nog niet volledig 
weggezakt? Dan is de 
waterdoorlatendheid laag en is de grond 
niet of minder geschikt voor infiltratie. 
Het is dus belangrijk om te weten wat de 
ondergrond van je tuin is.  
 
Naast een wadi kan ook gekozen worden 
voor een verdiept grasveld, een 
regenwatervijver of een zogenaamde 
grindkoffer. Infiltratie helpt mee om 
verdroging van de tuin tegen te gaan. 
 
www.huisjeboompjebeter.nl  
www.natuurlijkestad.nl  
www.klimaatklaar.nl 
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Moordende planten 

Bijdrage van Wil 

Er is een tuin in Engeland genaamd The 

Poison Garden. Het is de thuisbasis van 

100 moordende planten. Bezoekers van 

deze gevaarlijke tuin mogen geen van de 

planten ruiken, aanraken of proeven. Op 

het hek van die tuin staat deze 

waarschuwing: 

 

10 dodelijke planten die wellicht in je 

eigen tuin staan.  

Sommige populaire tuinplanten zijn 

namelijk extreem giftig… 

1. Hortensia’s 

Wie heeft ze niet? De hortensia is 

misschien wel de allerbekendste tuinplant, 

maar minder bekend is dat ‘ie giftig is, 

zowel voor mensen als dieren. Er zit 

namelijk cyanide in. Je gaat er van braken, 

krijgt diarree en het heeft effect op de 

bloedsomloop. Alleen als je het in héél 

grote hoeveelheden binnenkrijgt, kan het 

fataal aflopen. 

2. Gevlekte scheerling 

 

Heb je deze plantjes in je tuin staan? Dan 

kun je ze maar beter verwijderen, het is 

een van de giftigste planten in Europa. Het 

bevat coniine, wat al in kleine 

hoeveelheden dodelijk is. De oude Grieken 

gebruikten het sap van dit plantje voor 

mensen die de doodstraf hadden 

gekregen. 

3. Lelietje-van-dalen of meiklokje 

Zowel de stengels en bladeren als de 

bloemen en de bessen van dit schattige 

plantje zijn giftig. De gevolgen als je ervan 

zou eten, zijn braken, diarree en buikpijn, 

en in het ergste geval 

hartritmestoornissen, maar dat is vrij 

zeldzaam. Heb je lelietjes-van-dalen in een 

boeket in een vaas staan? Dan is ook het 

water in de vaas giftig voor je huisdier. 

4. Narcissen 

 

Nog zo’n prachtige bloem die bij iedereen 

wel in de tuin staat. Maar ook narcissen 

zijn giftig: het eten ervan leidt tot braken, 

buikpijn en diarree (soms wordt een 

narcisbol met een ui verward). De narcis 

bevat verschillende giftige stoffen die 

vooral in de bloembol en in de bladeren te 

vinden zijn. Bij veelvuldig direct contact 

van de bladeren met de huid zal dit voor 

schade zorgen. 

5. Oleander 

Prachtig in de tuin, maar extreem giftig: 

de oleander. Als een kind al een klein 

stukje van een blaadje of bloem inslikt, 

kan dit grote gevolgen hebben. Het gif van 

de oleander heeft effect op ons hart. 

Naast braken, buikpijn en hoofdpijn kan 

de hartslag vertragen en je kunt in shock 

raken, met soms zelfs de dood tot gevolg. 
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6. Ricinusboom of wonderboom 

 

Dit tropische boompje met z’n bijzondere 

bloemen bevat zaadjes die hartstikke giftig 

zijn. Een kind kan al overlijden na het eten 

van 5 zaadjes van de plant. Een 

volwassene na het eten van 15 tot 20 

zaadjes van de plant. 

7. Rabarber 

Hé, rabarber? Maar dat kun je toch 

gewoon eten? Klopt, de stengels wel. Maar 

de bladeren van rabarber bevatten een 

hoge dosis oxaalzuur, wat in grote 

hoeveelheden giftig is. Het stofje kan 

onder andere nierproblemen veroorzaken. 

Voor huisdieren kunnen de 

rabarberbladeren zelfs dodelijk zijn, dus 

geef dit vooral niet aan je konijn. 

8. Taxus 

Deze haagplant zie je werkelijk overal, 

maar alle soorten taxus zijn extreem giftig. 

Vooral de zaden in de bessen van de taxus 

zijn levensgevaarlijk. Gek genoeg kunnen 

vogels ze wel eten, maar voor mensen en 

andere dieren kan het eten van de zaden 

of bladeren van de taxus fataal aflopen. 

9. Vingerhoedskruid 

Deze mooie sierplant met z’n weelderige 

bloemen is prachtig in de tuin, maar ook 

erg giftig. Uit vingerhoedskruid wordt een 

stofje gewonnen dat gebruikt wordt in 

medicijnen tegen hartfalen. Maar je kan je 

voorstellen dat het niet slim is om dit 

stofje in te nemen als je hart normaal 

werkt… Twee of drie gram van de blaadjes 

kan al dodelijk zijn. 

10. Wisteria of blauweregen (geldt ook 

voor goudenregen) 

Nog zo’n mooie plant die ontzettend giftig 

is. In de plant zitten een soort boontjes, 

die door kinderen weleens gegeten 

worden. Het gevolg: braken, misselijkheid 

en buikpijn, soms met ernstige problemen 

aan de maag of darm. Ook voor huisdieren 

zijn ze hartstikke giftig. Daarnaast kan het 

sap van de blauweregen de ogen heel 

heftig irriteren. 

Deze lijst is zeker niet compleet! Dus let 

op en ken je planten!! 

 

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

Overstroom ik?  
Bijdrage van Kitty 

 

Een groot deel van ons land ligt onder de 
zeespiegel en veel grote rivieren vinden er 
hun weg naar zee. Meer dan de helft van 
de Nederlanders woont in een gebied dat 
kan overstromen. Samen met andere 
waterbeheerders werkt Rijkswaterstaat 
dagelijks aan de bescherming van 
Nederland tegen overstromingen. RWS 
versterkt bijvoorbeeld de kust, onderhoudt 
dijken en stormvloedkeringen en geeft 
rivieren meer ruimte. Maar de natuur is 
grillig, dus het kan een keer misgaan.  
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Om het aantal slachtoffers en de schade 
te beperken geeft RWS op haar site 
www.overstroomik.nl belangrijke 
informatie voor inwoners en bedrijven wat 
te doen als het water (te!) hoog komt.  
Iedereen kan zijn postcode invoeren en 
zien hoe hoog het water in zijn of haar 
omgeving kan komen. Is vertrekken een 
optie of is het verstandiger om juist te 
blijven? 
 
De postcode van ons tuincomplex is: 
3063 NJ 
Ik denk dat het WEGWEZEN!! wordt… ! 
 
Overstroom ik? is een initiatief van 
Rijkswaterstaat en het Ministerie van 
Infrastructuur en Waterstaat in 
samenwerking met het Ministerie van 
Justitie en Veiligheid, de Veiligheidsregio’s, 
de Waterschappen en het 
Deltaprogramma. 
 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
 

Tuinideëen  
Bijdrage van Hans 

 

Komkommers houden van warmte, sla van 
schaduw. 

 
 

 
En de kleur is… GROEN!  

 
Zie voor het Doeblad in kleur: 
www.atvtoepad.nl  
 
Na het uitdelen van de papieren versie 
komt de gekleurde digitale versie binnen 
een week op de website te staan. 
 

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

 

Mandala’s tekenen en kleuren 
           Bijdrage van Kitty 

 
Over mandala’s staat in boeken en 
artikelen het volgende beschreven: 
Mandala’s hebben een positief effect bij 
jong en oud. 
Mandala betekent (magische) “cirkel”. 
Als je je erin verdiept en goed rondkijkt 
kom je overal cirkels of mandala’s tegen, 
zowel in de natuur als cultureel.  
Denk aan een zonnebloem, een 
slakkenhuis, een spinnenweb, het 
zonnestelsel, een reuzenrad, een CD, een 
wiel enzovoort. 
Over mandala’s wordt geschreven dat ze 
rust, harmonie en evenwicht brengen. 
Mandala’s tekenen of inkleuren bevordert 
de concentratie en stimuleert de 
creativiteit. Het helpt de energie te 
bundelen. Dat geeft rust en ontspanning.  
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Wellicht iets om eens uit te proberen?! 
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Touwtje strikken om pot op te hangen.  Bijdrage van Hans 

  

 
 

 
 
 

31 2

4 5 6

7 8 9
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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 5 juni 
17 juli 
28 augustus 
18 september 
9 oktober  

12 juni 
3 juli 
14 augustus 
25 september 
16 oktober  

19 juni 
10 juli 
31 juli 
11 september 
2 oktober  

Inhaaldata 23 oktober 2021 
30 oktober 2021 

 

10 11 12 

13 14 15 
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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 11.00 uur – 12.00 uur. 
 
De gebruikelijke coronaregels dienen in 
acht genomen te worden. 
. 
Betalen kan uitsluitend nog per 
pin/bank. 
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BIJ-leren over bijen: 
nieuwe e-learning over 

bijen!      Bijdrage van Hans 

 

 

In een half uur leren hoe jij jouw 

tuin of balkon bijvriendelijker 
kan maken? Met onze speciale e-
learning ‘BIJ-leren’ leer je over 

de wilde bij, wat ze nodig hebben 
en hoe jij ze daarbij kunt helpen. 

Je krijgt praktische tips zodat je 
jouw tuin of balkon snel en 
eenvoudig kunt omtoveren tot 

een oase voor wilde bijen. 

 
Wilde bij bedreigd 

Nederland Zoemt komt in actie voor 
de wilde bij. Dat is hard nodig, want 
de wilde bijen zijn in gevaar: meer 

dan de helft van alle 358 soorten is 
bedreigd. En dat terwijl ze heel 

belangrijk zijn voor onze 
voedselvoorziening, 80% van onze 
groenten en fruit is afhankelijk van           

bestuiving door bijen en dat geldt 
ook voor het overgrote deel van 

planten in de natuur.  

 
 

 
 

 

Een van de grootste bedreigingen is 
het gebrek aan voedsel en 
nestgelegenheid. Dit is een direct 

gevolg van de intensieve 
grootschalige landbouw, 

verstedelijking en het strakker en 
efficiënter beheer van ons groen. Zo 
zijn er steeds minder bloemrijke 

bermen, weilanden, parken en tuinen 
en daar ontbreken ook nog eens 

geschikte plekken om in de grond en 
holten te nestelen. 
 

Jij kunt helpen! 

Gelukkig voeren steeds meer 
gemeenten hun groenbeheer op bij-

vriendelijke wijze uit. In de e-
learning leer je wat bijen zijn, wat ze 

nodig hebben en hoe jij ze daar bij 
kunt helpen. Praktische tips die je 
meteen kunt toepassen. Volg, 

https://www.ivn.nl/nederland-zoemt  
 

BIJ-Leren over bijen! 
 

 



17 

 

Voor de kinderen  
bijdrage van Kitty 
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Boekenworm    
          Bijdrage van Wil 

 

 
 
Auteur: Silvia Dekker 
Nederlands Paperback 9789043921831 
Druk: 1 februari 2020 128 pagina's 
Prijs: € 20 
 
Samenvatting 
Met Bloemen uit de tuin van Silvia Dekker 
leer je zelf zaaien, planten en plukken voor 
een uitbundige bloementuin. Dit is het 
handboek voor iedereen die van zijn tuin 
of balkon een uitbundige bloementuin wil 
maken. Met de praktische tips van de 
tuinarchitecte is een weelderige 
bloementuin voor iedereen binnen 
handbereik. Of je nou een balkon, kleine 
stadstuin of grote lap grond bezit: Silvia 
helpt je deze om te toveren in een 
bloemenparadijs. Geniet van de bloemen 
in je tuin, maak een paradijs voor vlinders, 
bijen en vogels én word je eigen bloemist. 
Tegels eruit, bloemen erin! 

 
 
Auteur: Anne Wieggers 
Nederlands Paperback 9789021420554 
Druk: 1 juni 2020 256 pagina's 
Prijs € 24,99 
 
Samenvatting 
We worden dagelijks om de oren geslagen 
met cijfers over massale insectensterfte, 
het verdwijnen van vogelsoorten en de 
ergste horrorverhalen over het klimaat. 
Genoeg om flink gedeprimeerd van te 
raken. Maar wat als je op je eigen stukje 
grond of balkon het verschil kunt maken, 
zelfs als je geen groene vingers hebt? 
 
Dit boek is bedoeld voor zowel ervaren 
tuiniers als mensen die net beginnen met 
tuinieren; voor mensen met een klein 
binnenplaatsje of balkon, en mensen die in 
het bezit zijn van jaloersmakende lappen 
grond. Door de heldere illustraties, de vele 
prachtige foto’s en de toegankelijke 
instructies is het niet zomaar een 
tuinboek, maar inspirerend leesvoer. Van 
een jaarronde bloei in je tuin en wat je 
doen (en vooral laten) kunt voor de 
natuur, tot je eigen snijbloemen en iets te 
eten kweken, je vindt alle praktische tips 
die je nodig hebt om een fantastische 
buitenruimte aan te leggen waar het al 
snel barstensvol leven is. Een duurzame 
tuin is een prachtige bestemming, een 
plek die je deelt met de natuur. 
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Kruiden 
Lavender  = Lavendel 
Catmint  =  Kattenkruid 
Kattenkruid  =  Salie 
Cilantro  =  Koriander 
Thyme   =  Tijm 
Fennel   =  Venkel 
Borage   =  Bernagie 
Vaste planten 
Crocus   =  Krokus 
Buttercup  =  Boterbloem 
Hollyhocks  =  Stokrozen 
Anemone  =  Anemoon 
Snowdrops  =  Sneeuwklokjes 
Eénjarigen 
Sweet Alyssum =  Zoete Alyssum 
Sunflower  =  Zonnebloem 
Heliotrope  =  Heliotroop 
 

Plant deze om bijen te redden 
 Bijdrage Hans 

Hans 
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Een Gouden Oude  
Bijdrage van Kitty  

 

Uit de volksmond 

 
Het weer in juni  
 
Geven we juni een twijfelgetal 
dan wordt augustus een erg warm geval. 
 
Hoort ge in juni de donder kraken, 
dan maken de boeren goede zaken.  
 
Is de zomeravond mistig, 
Dan is het weer met gaven kwistig. 
 
Het weer van 24 juni…  
houdt dertig dagen aan. 

 
Het weer in juli  
 
Wil september vruchten dragen, 
Dan in juli hitte om te klagen.  
 
De wakkere hooimaand geeft de zeisen, 
de maaier in de hand met vlijt, 
daar lege schuren hooi vereisen, 
om het vee te voeden in wintertijd. 
 
25 Juli… met zonneschijn, 
voorspelt de winter fijn. 
 
Bouwt op 26 juli de mier grote hopen, 
de winter zal niet zacht verlopen. 
 

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

 

In de woestijn is onkruid een oase! 
Zakro Petan  

Hoe relativerend…  

 

Leve het zevenblad,  
het heermoes en de brandnetels!  

Eierschaal tegen slakken  
Bijdrage van Hans 

 

 

 
Haiku  
Japanse dichtkunst in drie regels  
 
Asters ontluiken 
de zomerzon spiegelt paars 
kortende dagen 
 

       Leonard Bouwhuis 

 



 

 


