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       ATV Toepad 
          Toepad 55 
         3063 NJ Rotterdam 
               www.toepad.nl 
        email: secretaris@toepad.nl 

 
 
 

 
Wie, wat, waar 
 
Bestuur � bestuur@toepad.nl 
Voorzitter: mw. I.C. van Riemsdijk tuin 67 
Secretaris: vacature tuin  -- 
Penningmeester: mw. J.H. Groenewoud tuin 76 
Leden: mw. B. Luten tuin 13 
 dhr. B. Seip tuin 60 
 
Bouw- en taxatiecommissie 
Coördinator: dhr. B. Sommeijer tuin 40 
Leden: dhr. J.Th. Baijens tuin 74 
 dhr. D. de Visser tuin 27 
 dhr. H. Gravestein tuin 78 
 
Bouwzaken: dhr. J. van der Vorm tuin 38 
 mw. M. Mooij tuin 25 
 
Kascommissie 
Leden: mw. I. Barreveld tuin 14 
 mw. H. van der Stege tuin 72 
 mw. P. van Mosselaar tuin 80 
 
Verenigings- 
gebouw � kantine@toepad.nl 
 
Kantinecoördinator: 
 mw. C. Braber tuin 70 
 
Inkoop: mw. B. Luten tuin 13 
 
 
 
 
Secretaris gezocht 
 
Zie advertentie verder op 
in dit Blad.  
 
 

Complexbeheer 
Onderhoud materieel: 
 dhr. F. Mol tuin 59 
Werkmeesters: mw. I. Barreveld tuin 14 
 mw. C. Bekker tuin 20b 
 mw. M. de Jong tuin 64 
 
Storingen elektriciteitskasten langs de paden 
 dhr. B. van Katwijk tuin 82 
 � 06 - 26 02 67 77 
 
Verkooploods 
Inkoop: dhr. A. Braber tuin 71 
Verkoop: mw. J. Seip tuin 60 
 dhr. B. Dasberg tuin 65 
 dhr. H. Gravestein tuin 78 
 
Tuinkring 
Vertegenwoordigers: 
 mw. I.C. van Riemsdijk tuin 67 
 mw. J.H. Groenewoud tuin 76 
 
Website www.toepad.nl 
 � webmaster@toepad.nl 
Coördinator: dhr. J. van der Vorm tuin 38 
 
Algemeen Doeblad 
Eindredactie: mw. K. Martens tuin 49 
Redactie: mw. W. van Dongeren tuin 49 
 dhr. H. Tros tuin   4 
 dhr. B. en mw. J. Seip tuin 60 
 
 � doeblad@toepad.nl 
 
 
 Uiterste inleverdatum kopij:  
 woensdag 21 maart 2018 
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Stukje van de voorzitter 
1 augustus 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beste tuinleden, zoals gebruikelijk vindt u 
als een van de eerste artikelen in het 
Doeblad een stukje van mijn hand. Graag 
had ik u nu boeiende ontwikkelingen 
verteld over de voortgang van de soap 
over het beheer van de 
volkstuincomplexen in Rotterdam. Echter, 
ook nu helaas weer weinig, of eigenlijk 
geen nieuws van dit front. Gebeurt er dan 
helemaal niets? Nee, dat is ook niet waar. 
De Rotterdamse Bond (RBvV) gaat de 
barricades op. In het Algemeen Dagblad 
van 27 juni 2017 staat een goed leesbaar 
artikel: “ Onenigheid over beheer 
volkstuinen”. Er staan helaas ook wat 
slordigheden in, zoals 5000 volkstuinen 
(dit zijn er 43), dit wordt in het artikel zelf 
wel gecorrigeerd. Aan het woord is 
mevrouw Yvonne Claassen-Thiers, 
voorzitter van de RBvV. Samengevat wordt 
gezegd dat de RBvV, als bond van 
vrijwilligers, niet langer de taak van het 
beheer op zich kan nemen, met name 
niet, door een steeds verder 
terugtredende overheid, waardoor het 
takenpakket (incasseren huur, handhaving 
van en controle op naleving van allerlei 
zaken) veel te zwaar wordt voor 
vrijwilligers. Ook de twee petten, beheer 
en belangen, worden steeds moeizamer 
van elkaar te scheiden, zodat een aantal 
jaar geleden door de RBvV al besloten is 
verder te gaan als (enkel en alleen) een 
belangenvereniging. Het beheer moet door 
iemand anders uitgevoerd gaan worden. 
De gemeente wil deze taak niet uitvoeren 
en is in onderhandeling met de AVVN. 
Echter, het breekpunt is het aanwezige 
achterstallige onderhoud op diverse 
complexen. Om dit weg te werken is een 

bedrag van 2 miljoen euro nodig. De 
verantwoordelijke wethouder, Ronald 
Schneider, is onlangs opgestapt, waardoor 
de onderhandelingen wederom vertraging 
oplopen. De Socialistische Partij (SP) is 
overtuigd dat de gemeente dit bedrag 
moet betalen en zal dit aankaarten in de 
gemeenteraad. Onderwijl hebben diverse 
tuincomplexen van onze Tuinkring, 
waaronder wij (Kralingen-Crooswijk) en 
complexen uit Rotterdam-Noord met de 
betreffende Gebiedscommissies (GC’s) 
adviezen geformuleerd, die door deze GC’s 
ook naar de gemeente overgebracht gaan 
worden. In dit advies wordt aangedrongen 
op een spoedige overname van het beheer 
door de AVVN, met een behoorlijk bedrag 
voor het achterstallige onderhoud. Al met 
al wordt er achter de schermen dus nog 
wel hard gewerkt. Hopelijk met uiteindelijk 
een positief resultaat voor de 
volkstuinders. 
 
Ook op ons complex is er sprake van 
noodzakelijk onderhoud. Het is te vroeg 
om al te stellen dat dit achterstallig 
onderhoud betreft, maar het is een groot 
probleem. Het gaat over het riool. Er zijn 
de afgelopen jaren meerdere malen 
problemen geweest met het riool, maar dit 
jaar is er een verergering opgetreden, met 
name in het riool 
op het rechter 
tuinpad.  
 
Zonder in details 
te treden, zal ik 
proberen een hele 
beknopte uitleg te 
geven. Het betreft 
een deels verstopt hoofdriool dat ook nog 
eens verzakt is. Daarnaast spelen factoren 
uit het verleden een rol, die terug te 
voeren zijn naar de tijd van de aanleg van 
de tweede Van Brienenoordbrug. Ten 
behoeve van deze aanleg is een deel van 
ons complex onteigend (de rechter hoek). 
De daar aanwezige huisjes zijn verplaatst 
naar de linker hoek van ons complex. 
Hierdoor is de loop van het riool ook deels 
“aangepast”. Voorheen was het mogelijk 
om via een inlaat vanuit de rechtersloot 
het hoofdriool extra door te spoelen. Dit 
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werd in het verleden een tot twee keer per 
jaar gedaan, zodat er altijd een goede 
doorvoer gewaarborgd was. Helaas is 
zeven jaar geleden door de overheid 
besloten dat dit niet meer toegestaan was. 
In deze afgelopen zeven jaar is dat dus 
niet meer gebeurd. Hierboven op komt de 
geringe, maar steeds aanwezige, 
verzakking van het complex, zodat de 
leidingen onder druk komen te staan en er 
soms een dip in het leidingenstelsel 

ontstaat. De afvoer wordt hierdoor 
belemmerd, zodat het afvoerwater 
stagneert. Dit werd dus vroeger 
voorkomen door de doorspoeling vanuit de 
sloot. Na veel gehannes met de gemeente 
en door grote inzet van een van onze 
tuinleden is begonnen met het oplossen 
van dit probleem.  
De verwachting is dat ook andere delen 
van het hoofdriool binnen nu en enkele 
jaren dezelfde problemen gaan opleveren. 
Dit, terwijl het geplande onderhoud (of 
vervanging) van het riool op ons complex 
bij de gemeente gepland staat voor 2025. 
Als bestuur zullen we, samen met enkele 
deskundige tuinleden, dit nauwlettend in 
de gaten houden. U wordt uiteraard ook 
door ons geïnformeerd, zodra er nieuws 
hierover is. 
Enkele andere zaken, die ik met u wil 
delen is het volgende. In juni 2017 werden 
er in de middensloot van ons complex 
enkele dode vissen gezien. Het waren 
indrukwekkende exemplaren, die je in 
levende lijve niet graag zou tegenkomen. 
Maar ook als dode vissen zagen ze er 
gevaarlijk uit. Met vereende krachten zijn 
de dode vissen uit het water gehaald en 
afgevoerd. Ik stond erbij en keek er naar. 

En….ik heb een aantal foto’s gemaakt. Die 
vindt u elders in het Doeblad. 
Vorig jaar werd ik bezocht door een hele 
actieve mol. Velen van u hebben de grote 
molshopen verspreid over het gehele 
grasveld met eigen ogen gezien. Ook 
hiervan vindt u enkele foto’s elders in dit 
blad. Ik was hier helemaal niet blij mee, 
maar wist ook niet goed wat eraan te 
doen. Een professionele mollenvanger 
adviseerde om alle verse hopen met 
kracht in te stampen, eventueel 
mollenklemmen te plaatsen ( dit is niet 
meer toegestaan) en vooral ook de 
voordelen ervan te zien.  
Het eerste voordeel was dat in het 
voorjaar ik snel klaar was met 
verticuteren. De mol(len) had(den) het 
grootste gedeelte al voor hun rekening 
genomen. Een tweede voordeel haalde ik 
uit de krant. In de NRC van 22 juli 2017 
schrijft Gemma Venhuizen een “Ode aan 
de Mol”.  Ze begint haar ode als volgt: 
voor mensen ben je een gazonvernieler. 
Dat sprak mij erg aan. Vervolgens 
beschrijft zij de eigenschappen van de 
mol, en die zijn niet gering! Hij graaft met 
een snelheid van 15 meter per uur en kan 
met gemak een 250 meter lang 
gangenstelsel graven. Per minuut kan de 
mol 300 gram aarde naar de oppervlakte 
verplaatsen. Dit alles doordat hij, als enige 
zoogdier, een zesde vinger heeft, het 
sikkelbeentje. Daarnaast heeft de mol 
extreem grote longen (in vergelijking met 
zijn lichaamsoppervlakte) en extra veel 
rode  
bloedlichaampjes die het zuurstof kunnen 
vervoeren  

(denk hierbij aan de effecten van Epo op 
de prestatie van wielrenners, hardlopers 
en andere sportlui). Hierdoor kan de mol 
een snelheid van 8 km per uur achteruit 
lopen!  
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Voor deze grote prestaties heeft hij 
energie nodig. Die haalt hij uit 
regenwormen, maar ook eet hij larven van 
kevers en langpootmuggen. Vooral het 
opruimen van de larven is gunstig, die 
knagen de plantenwortels kapot. Hij moet 
per dag 50 procent van zijn 
lichaamsgewicht eten, en dat zijn heel veel 
larven!!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Larven van de Langpootmug 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Larve van de kever 

 
Na het lezen van dit stukje was ik eigenlijk 
ook wel weer opgelucht en kan bijna 
waardering voor de mol opbrengen! Dit 
heeft de mol waarschijnlijk gevoeld en is 
sedert de laatste week van juli 2017 weer 
volop actief in mijn tuin! Ik vrees dat ik 
ermee moet leren leven!  
Ondanks de vele regenbuien van de 
afgelopen tijd hoop ik, van harte, dat we 
vanaf augustus nog een mooie nazomer 
krijgen. 
Ik wens iedereen nog veel mooie dagen 
toe. 
 
Hartelijke groet,  
Iza van Riemsdijk, voorzitter 
 

Huishoudelijk reglement 
Bijdrage van Bestuur 

Geachte tuinleden 
Als bestuur willen we u nogmaals wijzen 
op een aantal regels betreffende gedrag 
en verplichtingen, die ieder van ons dient 

na te leven. Het Huishoudelijk Reglement 
is door de Algemene Ledenvergadering op 
25 april 2015 goedgekeurd.  

 
 
 
 
 
 

Hieronder wordt een 
aantal van deze regels 
nogmaals onder de 
aandacht gebracht. De 
uitgebreide versie van de verplichtingen 
en gedragsregels is na te lezen in ons 
huishoudelijk Reglement.  
Het is gebleken dat een aantal regels niet 
(meer) bij iedereen bekend zijn, waardoor 
er onduidelijkheden optreden, die dan 
weer tot onenigheid leiden onder de 
tuinleden.  
 
Artikel 10: Onderhoud van de tuin: 
beknopte weergave 
1. het is verplicht de toegewezen tuin in 
goede staat te brengen, geregeld te 
onderhouden en ordelijk te bewerken 
2. Het is verplicht de helft van het 
wandelpad en de helft van de sloot, 
grenzend aan de tuin te onderhouden en 
schoon te houden 
3. De heg langs de paden dient zodanig 
geknipt te zijn dat het de hoogte van 60-
80 centimeter niet te boven gaat 
 
Artikel 13: Veiligheid: beknopte 
weergave 
1 het is niet toegestaan de paden te 
berijden met auto’s, motoren, scooters,  
(brom-)fietsen, enz. Hulpdiensten en 
personen met een verminderde mobiliteit, 
die ontheffing hebben, personen die 
gebruik maken van gebruik van 
scootmobiel of rolstoel zijn uitgezonderd. 
2 de maximale snelheid op de paden is 
stapvoets 
 
Artikel 15: Overlast en geluid: beknopte 
weergave 
1 het is verboden ongevraagd of zonder 
toestemming de tuin van een ander te 
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betreden (uitgezonderd bestuursleden en 
andere functionarissen bij het uitoefenen 
van de hun reglementair opgedragen 
taken) 
 

Een nieuwe schouw: niet dit 
seizoen, wèl in 2018 

Bijdrage van Bestuur 

 
In een ver verleden werd er jaarlijks een 
schouw uitgevoerd. Dit had als doel ons 
tuincomplex op een niveau te houden, 
waar iedereen trots op kon zijn. Er was 
zelfs een schouwcommissie en er werden 
prijzen en complimenten uitgereikt aan de 
mooiste tuinen. Een aantal jaren geleden 
was er vanuit de Rotterdamse Bond een 
commissie die de tuincomplexen bezocht 
en er werd dan jaarlijks het mooiste 
tuincomplex van Rotterdam gekozen. Deze 
commissie is inmiddels door gebrek aan 
vrijwilligers opgeheven. Nog steeds vindt 
er op diverse tuincomplexen in Rotterdam 
een jaarlijkse schouw plaats.  
 
In 2014 werd door een aantal tuinleden 
aan het bestuur gevraagd weer een 
tuinschouw te houden, omdat er steeds 
meer tuinen verwaarloosd bij lagen. In juli 
2015 heeft het toenmalige bestuur een 
tuinschouw uitgevoerd waarbij gekeken 
werd naar: 
1. Staat van het halve pad 
2. Staat van de halve sloot 

3. Afmeting heg langs het pad 
4. Overhangende takken, heesters of 
struiken 
5. Zichtbaar tuinnummer 
6. Staat van het toegangshek 
7. Algehele staat van onderhoud van de 
tuin 
8. Aanwezigheid van onkruid onder de heg 

Alle items werden beoordeeld met v 
(=voldoende), a (=vergt aandacht) of o 
(=onvoldoende).  
 
De reacties op de schouw waren over het 
algemeen positief. 
Het bestuur is van mening dat een 
dergelijke schouw het gehele complex ten 
goede komt, maar dit seizoen ontbreekt 
het ons de tijd en mankracht om de 
schouw uit te voeren.  
Het plan is om 
deze schouw in 
het volgende 
seizoen (juli of 
augustus 2018) 
uit te voeren. Dit 
zal bijtijds 
aangekondigd worden.   
 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 

Sleutels gevonden.  

Er is in mei j.l. een sleutelhanger met 3 
dezelfde sleutels gevonden en in onze 
postbus gedeponeerd. Tot op heden heeft 
niemand hierom gevraagd. Indien iemand 
deze mist, kan hij zich tot één van de 
bestuursleden richten.  
 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
 
Oplossing puzzel 
Doeblad juni 2017 
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LET OP!   S.v.p. Bewaren!   Formulier Watermeterstand 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Formulier Watermeterstand ( meterstand in m3, achter de komma dus niet nodig) 
 
Naam: ………… 
Tuinnummer: …  
 
Meterstand: …..       Datum: …………….. 
 
Inleveren vóór 1 november 2017 in de brievenbus bij ingang complex 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
- Niet vergeten – Niet vergeten – Niet vergeten – Niet vergeten – Niet vergeten – 
 
 
 

WERKBEURTEN ATV TOEPAD 2017 v.a. de zomer 

 GROEP 1 GROEP 2 GROEP 3 

tuinnummers: 2 t/m 25 en 81 t/m 83 26 t/m 52 54 t/m 80 

werkmeester: Cecil Becker Irene Barreveld Marijke de Jong 

data werkbeurten: 

 

12 augustus 

9 september 

7 oktober 

26 augustus 

16 september 

14 oktober 

19 augustus 

23 september 

21 oktober 

Algemene inhaaldag 

voor groep 1 t/m 3: 

28 oktober 28 oktober 28 oktober 

 

 

Vacature voor secretaris bestuur ATV TOEPAD.  
           Secretarisvogel 

Het bestuur wil nog steeds heel graag in contact komen met 
een tuinlid die de taak van secretaris van het bestuur op zich 
wil nemen. 
De secretaris is belast met de correspondentie en 
administratie van de vereniging. Hij/zij is de contactpersoon 
tussen de tuinleden en het bestuur. Hij/zij maakt de agenda 
en de notulen van de vergaderingen en brengt verslag hiervan 
uit. Hij/zij maakt een jaarverslag ten behoeve van de 
Algemene Ledenvergadering. 
 
 
Heeft u belangstelling of wilt u inlichtingen over bovenstaande functie neem dan contact met 
ons op. Dit kan via email: bestuur@toepad.nl of persoonlijk via een van de bestuursleden.  



ATV Toepad 
Toepad 55 

3063 NJ Rotterdam 
www.toepad.nl 

telefoon: 010 433 0135 
e-mail: secretaris@toepad.nl 
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PRIJSLIJST PER 1 APRIL 2017 
 

Gasfles per fles voor leden €   23,00 

Gasfles per fles voor derden € 25,50 

Zand platte wagen - 500 liter   €   15,50 

Zand kruiwagen – 80 liter   € 2,60 

Tuin-/opvulgrond platte wagen - 500 liter   € 16,50 

Tuin-/opvulgrond kruiwagen– 80 liter   € 2,80 

Potgrond per zak – 40 ltr € 2,90 

Tuinaarde per zak – 40 ltr € 1,80 

Tuinaarde per 4 zakken € 6,50 

Turfmolmbaal/ geperst per zak - 150 ltr € 9,50 

Turfstrooisel 40 ltr per zak - 40 ltr € 3,60 

Koemest korrels per zak - 5 kg € 4,50 

Kalkkorrels per zak - 5 kg € 3,30 

Organische mestkorrels per zak - 5 kg € 7,40 

Gebruik tractor  

• Om materialen aangekocht in de tuinwinkel, zoals zand, aarde, etc. met de 
aanhanger op het complex te vervoeren, kan gebruik worden gemaakt van de tractor. 

• De ritprijs bedraagt € 1,50 bovenop de prijs van de aangekochte materialen  
• 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.   
 

• Om eigen aangevoerde materialen op het complex te laten vervoeren kan eveneens 
gebruik worden gemaakt van de tractor. De ritprijs bedraagt dan € 2,50 

 
 

Laatste nieuws:  het is gebleken dat de tractor (wederom) defect is en gezien de lange voorgeschiedenis 

van dure reparaties is besloten om over te gaan tot aanschaf van een nieuw(-er) exemplaar. We hopen 

dit zo spoedig mogelijk te hebben geregeld. Met excuses voor het eventuele ongemak 
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Hierbij willen wij laten weten dat onze 
lieve vader Gerard van Katwijk op 16 juli 
jongstleden is overleden. 
Onze ouders waren de pioniers van het 
eerste uur op ons complex, er stond in die 
tijd namelijk nog niets, een stukje grond 
en wat piketpaaltjes. 
Meer dan 40 jaar hebben zij met veel 
plezier hun tuintje gehad en moesten het 
wegens gezondheidsredenen verkopen. 
Wij willen graag alle tuinleden bedanken 
die in welke hoedanigheid dan ook met 
ons hebben meegeleefd, condoleances, 
kaarten en de laatste eer bewijzen aan 
onze vader. 
De belangstelling was groot.  
 
Hans en Ria Oversluizen  Tuin 41 
Bertus en Ingrid van Katwijk  Tuin 82 
Wil en Wim van Lith 
En uiteraard ook namens onze moeder. 
 

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

. 

Weerspreuken 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Als de ooievaars na de 21ste nog blijven, 
zal een zachte winter binnendrijven. 
 
Is de eerste week in Augustus heet, 
zorg voor een goed warm winterkleed. 
 
Noorderwind in Augustus brengt bestendig 
weer. 

Op de 5e september wordt bewezen, wat 
het voor weer de hele maand zal wezen. 
 
Vorst in september, zacht in december. 

 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
 
Mol in het water 
                    Bijdrage van Bert 

 
Nee het is geen echte mol en nee het is 
ook geen zeemeerman. 
Het is Fred mol van tuin 59 met aandacht 
voor het milieu. 
Fred had de lijn van zijn werphengel iets 
te enthousiast uitgeworpen, waardoor 
deze in een boom aan de overkant was 
vastgeraakt. Omdat Fred het niet over zijn 
hart kon verkrijgen om een lang stuk 
nylondraad in de natuur achter te laten, is 
hij deze met behulp van zijn waterpak en 
een stuk tempex als drijfplank los wezen 
knippen. Tot hilariteit van zijn vrouw heeft 
buurvrouw Joke Fred met behulp van zijn 
werphengel en met behulp van de molen 
weer binnengehaald via het overgebleven 
stuk draad. Had Joke eindelijk ook eens 
een keer goed beet, hahaha. Alles is 
gefilmd door Fred zijn vrouw Margreet en 
ook nog eens op Facebook gezet. 
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Reanimatie cursus, inclusief 

AED cursus 2017 

In 2013 is gestart met een cursus 

reanimeren en AED gebruik. De cursus 

werd gegeven in de kantine en alle 

deelnemers ontvingen na de cursus een 

Diploma Reanimatie en Certificaat AED-

Hulpverlener. Deze papieren hebben een 

geldigheidsduur van 2 jaar. In 2015 werd 

daarom een opfriscursus georganiseerd. 

Ook deze keer slaagden alle deelnemers 

en werden zij wederom voor twee jaar 

gecertificeerd.  

De gediplomeerden van 2015 zijn: 

Mw. B. Luten   tuin 13 

Heer D.C. de Visser  tuin 27 

Heer H.J. Beusker  tuin 38 

Heer J. Van der Vorm  tuin 38 

Heer H. Oversluizen  tuin 41 

Mw. R. Oversluizen  tuin 41 

Heer J. Overbeeke  tuin 44 

Mw. L. van Krimpen  tuin 62 

Mw. I.C. van Riemsdijk tuin 67 

Heer J.Th. Baijens  tuin 74 

Mw. R. Baijens  tuin 74 

Mw. J.H. Groenewoud tuin 76 

Het AED apparaat hangt in de kantine, 

direct rechts bij binnenkomst. Het bestuur 

heeft de cursusleidster, Mw. Joke Stroo, 

wederom benaderd om een nieuwe 

(opfris)cursus te verzorgen. De 

gediplomeerden krijgen een uitnodiging 

voor het volgen van de cursus. De datum 

wordt gepland op twee avonden 

(maandag en donderdag) in september 

2017 van 19.00 tot 21.30 uur. Plaats: 

kantine. Kosten: voor tuinleden gratis! 

Mocht u belangstelling hebben om deze 

cursus eveneens te volgen, dan wordt u 

van harte uitgenodigd u te voor 20 

augustus aan te melden bij het bestuur. 

Dit kan via de mail: bestuur@toepad.nl of 

persoonlijk bij een van de bestuursleden. 

Schoonhouden sloot 
   Bijdrage van Bert 

 
Zoals elders in dit blad te lezen, behoort 
een ieder tuinlid de helft van de sloot 
grenzend aan zijn/haar tuin schoon te 
houden en te zorgen dat deze niet 
dichtgroeit met beplanting. Te veel 
verontreiniging zorgt voor een slechtere 
doorstroming en mindere waterkwaliteit 
waardoor het ‘waterleven’ gevaar kan 
lopen. Ook indien men vermoedt dat er 
een ‘duiker’ geen goede doorstroming 
heeft, verneemt het bestuur dat graag om 
hier wat aan te laten doen. Ter info, een 
duiker is de verbinding tussen de 
verschillende sloten welke zich onder het 
wegdek bevind. Alle sloten en watertjes 
rondom ons hele gebied staan in 
verbinding met elkaar. Vandaar ook dat je 
er veel soorten vis kan tegen komen.  
Of de snoek van bijgaande foto is 
overleden als het gevolg van boven-
beschreven situatie is niet duidelijk, maar 
wel zonde van zo’n prachtig exemplaar. 
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Bijdrage van Wil 

Het was gezellig!!! 

 
Impressie van Finale EK vrouwenvoetbal 
2017 kijken in de kantine van ATV Toepad. 

Met heerlijke verse groente- en 
tomatensoep en brood verzorgd door 
Corina Braber, de nieuwe kantine 
coördinator. 
 

     
 
De wedstrijd was spannend en leuk om 
samen te beleven. We hebben met ca. 30 
personen enthousiast gejuicht bij ieder 
doelpunt van Oranje (uitslag Nederland – 
Denemarken 4-2). 

 
 

 
 

 

Gefeliciteerd Oranje Leeuwinnnen!! 

 

 
 
Komt u volgende keer ook kijken? De soep 
en de sfeer zijn het meer dan waard! 
 



12 

Groene uitjes    

     
Augustus en verder in 2017 

Bijdrage van Wil   

 
Rotterdamse Oogstmarkt op het 
Noordplein Boerenmarkt 
Ook de rest van het jaar 2017 nog te 
bezoeken op de zaterdagen 19 aug, 2 en 
16 sept, 7 en 21 okt, 4 en 18 nov, 2 en 16 
dec. Van 10:00-17:00 uur. Toegang gratis. 
 
Tm 27 augustus 2017 Begonia’s 
Tot en met 27 augustus staan in 
Trompenburg Tuinen & Arboretum de 
begonia’s in het zonnetje. Het lijkt 
misschien een keurige huis-tuin-en-
keukenplant, maar met meer dan 1800 
soorten en 10.000 cultivars is het een 
bijzonder respectabel plantengeslacht.  

Dagkaart € 7,50. Museumkaart gratis. 
Rotterdampas gratis. Buurtpas 50%.  
 
Zaterdag 2 en zondag 3 september 
2017 Pompoenfair bij Kwekerij 
Roest, Vierpolders (Brielle) 
Ruim 120 soorten pompoenen op soort, 
smaak en kleur gesorteerd. De pompoen-
lekkernijen kunt u proeven op het terras, 
een lekker ontspannen bakkie koffie met 
een overheerlijke pompoenmuffin of 
opwarmen met een kop pompoensoep. 
Wanneer u thuis wilt genieten van de 
pompoenlekkernijen kunt u terecht in de 
streekwinkel voor Pompoensoep, 
Pompoenjam, Pompoenchutney en 
Pompoencake uit eigen keuken. 

Van 10.00 tot 17.00 uur. Entree € 2, 
kinderen gratis. Adres: Achterdijk 23 
3237 LA Vierpolders 
 
Zondag 3 september 2017 Botanische 
tuin Kralingen Rondleiding 
Rondleiding door Frans Advokaat: 
“Eetbare Gewassen” Hoofdingang: 
Kralingse Plaslaan 110 b. Open van 9.00 
tot 16.00 uur. Toegang gratis. 
 
Zondag 17 september 2017 
Botanische tuin Kralingen Herfstfeest  
Met kraampjes en muziek. Hoofdingang: 
Kralingse Plaslaan 110 b. Open van 9.00 
tot 16.00 uur. Toegang gratis.  
 
Zaterdag 23 & zondag 24 september 
2017 Trompenburg Herfstfair 
Het is zo langzamerhand een traditie 
geworden. Je kunt op de herfstfair 
genieten van allerhande stands met 
bijzondere, niet alledaagse planten en 
producten, Schotse plaids, kleding, zijden 
shawls, zilverwerk, en natuurlijk voor de 
bollenverkoop. Om 14 uur is er een gratis 
rondleiding door de tuin. Van 10 tot 17.00 
uur. Dagkaart € 7,50. Museumkaart gratis. 
Rotterdampas gratis. Buurtpas 50%. 
 
Zondag 1 okober 2017 
Paddenstoelen-wandeling in het 
Kralingse bos (Afhankelijk van het weer) 
Paddenstoelenwandeling in het Kralingse 
bos met Frank Advokaat van de 
Botanische tuin Kralingen. Verzamelen in 
het bos bij snackbar “Veulenhof” naast de 
manege. 
secretariaat@botanischetuinkralingen.nl 
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Op zaterdag 7 en 8 oktober 2017 in 
de Botanische tuin Kralingen  
Kunstroute met activiteiten op de tuin. 
Onderdeel van Kunstroute Kralingen. 
Hoofdingang: Kralingse Plaslaan 110 b. 
Open van 9.00 tot 16.00 uur. Toegang 
gratis.  
 
Zaterdag 15 oktober 2017 ’t 
Rotterdamse Munt Voorafje 
Voorafgaand aan de Wereldvoedseldag 
serveert de Rotterdamse Munt een 
‘voorafje’. Er zijn drie mini-workshops van 
45 minuten. Aanvangstijden: 11.30 uur, 
13.00 uur en 14.15 uur. Deelname: € 5,50 
p.p. De mini-workshops beginnen met een 
rondleiding door de stadskruidentuin 
waarna je zelf met een mandje op pad 
gaat om jouw eigen kruidenboeket te 
plukken. Daarmee maak je een 
kruidenpesto, naar eigen smaak. 
Aanmelden is niet vereist. Mocht je 
verzekerd willen zijn van een plek (10 
personen maximaal per workshop) dan 
kan je mailen naar:  
contact@rotterdamsemunt.nl 
 
Zondag 16 oktober 2017  
World Food Day op ’t dak 
World Food Day is een nieuwe gratis 
festival tijdens wereldvoedseldag. 
Excursies, worskhops, talkshows, 
presentaties ... alles over voedsel en 
voedselproductie ... ook de Dakakkers zijn 
open voor publiek Kijk voor het hele 
programma: www.worldfoodday.nl 
Tijd: 13:00-21:00 uur. Locatie: DakAkker 
Schiekade 189 (7de verdieping, lift naar 6) 

Zaterdag 4 november 2017 Het 
Rotterdamse Munt Herfstfestival 
Zet de dag vast in je agenda. Programma 
volgt nog op de website van Rotterdamse 
Munt. 

 
 
Vrijdag 15 t/m zondag 17 december 
2017 Trompenburg Kerstmarkt 
Trompenburg wordt weer omgetoverd tot 
een kerstmarkt. Een groot gedeelte van de 
tuin wordt overdekt en ’s avonds is alles 
sfeervol verlicht zoals je dat mag 
verwachten van een kerstmarkt. Het 
theehuis is open voor warme chocomel 
met slagroom (of koffie of thee), 
appeltaart, of een lichte lunch. 
Openingstijden Kerstmarkt: 
Vrijdag 15.00 – 21.00 uur, 
zaterdag en zondag: 10.00 – 16.00 
uur.  
Dagkaart € 7,50. 
Museumkaart gratis. 
Rotterdampas gratis. 
Buurtpas 50%. 
 
 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
                                                  

 
Tuin 
ideetje 
 
Bijdrage 
van Hans 
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Keukenhof op ATV Toepad  
    Bijdrage van Kitty 

 
Op vrijdagmiddag 2 juni is er een grote 
vracht aan perkgoed afgeleverd op ATV 
Toepad. Een ‘cadeautje’ van de gemeente. 
Werkmeester Marijke de Jong heeft de 
lading in ontvangst genomen. 50 bakken 
vol met perkgoed en nog een vijftal losse 
grote planten. Per bak zaten er 48 (de 
meeste) of 36 plantjes in. Een snelle 
rekensom komt dan al gauw uit op in 

totaal tegen de 2300!!! Plantjes. Tel 

uit je winst! 

En al die 2300!!! plantjes hadden water 

nodig, want de week die erop volgde was 

warm en droog. En al die 2300!!! 
plantjes dienden gepoot te worden…  
 

Aan de slag dus!  
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Om met pallethout te maken. Bijdrage van Hans
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Oogstmand: een handig hulpje in 
de tuin   Bijdrage van Hans

 
 
  
 
 
 
 
 
 

Met deze oogstmand aan je arm scharrel 
je heel eenvoudig je kostje bij elkaar in de 
moestuin. De vers geoogste groentes 
neem je mee in deze zelf te maken mand. 
Door de mazen valt overtollige aarde terug 
in de tuin. Zo is de mand altijd fris voor 
een volgend gebruik. 
  
Dit heb je nodig:  
2 zijwanden 30 x 14 x 2 cm 
2 latjes 45 x 4 x 2 cm 
2 latjes 35 x 4 x 2 cm 
1 rondhout ø ca. 2,5 cm, 41 cm lang 
45 x 54 cm gelast gaas verzinkt, mazen 
ca. 1,3 x 1,3 cm 
houtschroeven 
houtlijm 
krammetjes 
decoupeerzaag 
kniptang 
hamer 
accuboormachine 
zevengatenboor ø 2,5 cm 
schuurpapier 
(grond)verf of lak 
Kwasten 
 
Zo ga je te werk: 
Zaag twee zijwanden op maat. Zaag de 
hoeken aan de onderzijde rond (ronding 
circa 5 centimeter) en schuur ze glad. 
Gebruik een stuk buis of een beker als 
mal, zodat u op alle vier de hoeken 
dezelfde ronding aanbrengt. 
Teken op de hoeken aan de bovenzijde 
van de zijwanden een rechthoekje af van 
4 centimeter lang en 2 centimeter breed 
en zaag dit uit. 
Maak indien nodig de vier latjes en het 
rondhout op lengte. Schuur al het hout 
splintervrij. Plaats de langste latjes in de 

uitgezaagde 
hoekjes en zet vast 
met een schroef. 
Boor het schroefgat 
eerst voor. 

Neem de 
zevengatenboor en 
maak hiermee een 
uitsparing in de 
bovenzijde van de 
overige twee latjes, 
ongeveer drie 
centimeter 
gemeten vanaf de 
bovenzijde van de 
lat tot aan het hart 
van de uitsparing. 
Breng in deze gaten 
wat houtlijm aan en 
plaats vervolgens 
het rondhout hierin. 
Verwijder 
overtollige lijm. 
Zet de latjes aan de 
onderzijde vast, 
vanuit de 
binnenzijde, aan de 
binnenkant van de 
zijwanden met twee 
schroeven. 
Knip ten slotte het 
gaas op maat en 
zet dit rondom vast 
met krammen aan de buitenzijde van je 
oogstmandje. Het gaas zal alle 
meegekomen aarde aan uw vers geoogste 
groenten gemakkelijk doorlaten. Door 
verzinkt gaas te gebruiken kun je je mand 
na gebruik eenvoudig schoonspoelen met 
de tuinslang, zonder dat deze vatbaar is 
voor roest. 
Geef de mand naar 
eigen inzicht een 
vrolijk kleurtje. Wil 
je geen verf 
gebruiken? Lak het 
hout dan af met een 
transparante lak. 
Doordat je dit doet voor je je oogstmand 
in elkaar zet, is het hout rondom 
beschermd tegen eventueel vocht tijdens 
het gebruik en gaat hij langer mee. 
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Boekenworm 

                                          Bijdrage van Kitty 

 

 
Vrouwen met groene vingers 
Auteur: C. Lanfranconi, S. Frank 
Uitg: Amsterdam University Press 
Oktober 2008, 152 blz. 
 
Wie zijn de vrouwen die ‘geschiedenis’ 
maakten in de tuin? In dit boek met fraaie 
illustraties leer je ze stuk voor stuk 
kennen: van Napoleons eerste echtgenote 
Joséphine tot schrijfsters Astrid Lindgren 
en Beatrix Potter, van Mien Ruys tot 
Modeste Herwig. 
 
Nadat de tuin voor eeuwen slechts een 
stuk grond was waar arbeiders groente op 
verbouwden, is het pas sinds het einde 
van de negentiende eeuw een plaats waar 
ook voorname vrouwen hun handen vies 
maakten, om vervolgens gelukkig en met 

zwarte nagelriemen weer huiswaarts te 
keren. 
Maar voordat men zelf ging tuinieren, 
lieten prinsessen of keizerinnen naar hun 
idee tuinen aanleggen. Deze tuinen waren 
artistiek, eigenzinnig, uniek en maakten de 
ontwerpsters vaak onsterfelijk.  
 
Vrouwen met groene vingers bevat een 
rijk geïllustreerd overzicht van beroemde 
tuiniersters, tuinarchitectes en auteurs 
vanaf 1600 tot nu. 
Een boek over vrouwen met een passie 
voor tuinen in vijf thematische 
hoofdstukken. Over zes vorstinnen die met 
hun tuinen naam hebben gemaakt, zoals 
Catharina de Medici met haar kasteeltuin 
bij Chenonceau aan de Loire. Over 
vrouwen die zich pioniers toonden en juist 
wel zelf tuinierden. 
Over schilderessen en 
schrijfsters met een 
voorliefde voor 
bloemen en planten, 
zoals de bekende 
Beatrix Potter.  
Aan de hand van deze 
tuiniersters krijgt men 
ook een goed beeld over de ontwikkeling 
van de gecultiveerde natuur en van de 
vele functies van een tuin (statussymbool, 
toevluchtsoord, bron van inspiratie). Foto's 
en illustraties van allerlei planten en 
bloemen verlevendigen de verhalen over 
de vrouwen. Achterin een lijst met de 
adressen van te bezoeken tuinen en een 
naamregister. Een mooi boek voor mensen 
die van tuinieren houden, maar ook voor 
hen die genieten van het wandelen door 
deze parkachtige historische tuinen. 
 
Een tuin is getemde natuur, die met zijn 
schoonheid een beroep doet op alle 
zintuigen.  
De tuin begon ooit als zorgvuldig 
gecultiveerde bron van voedsel en 
geneeskrachtige kruiden en groeide uit tot 
statussymbool van adellijke dames. Maar 
tuinen zijn ook een toevluchtsoord, een 
plaats van ontspanning en inspiratie waar 
men zichzelf kan zijn. Ook een plaats van 
hard werken, experimenteren en geduld 
oefenen. 
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Vervolg Boekenworm: 

 
Zelf theeplanten kweken, oogsten en 
mengen. 

 

Theetuin 

Auteur: Modeste Herwig 
Uitg: Forte Groen 
Mei 2016, 128 blz. 
 
Theetuin is een rijk geïllustreerde gids 
waarin het kweken, oogsten en verwerken 
van 40 'theeplanten' centraal staat. Met 
die vaste planten, eenjarigen en heesters 
maak je van je eigen tuin een heerlijke 
theetuin. Van bladeren, bessen en 
bloemen uit de tuin maak je snel en 
gemakkelijk een geurige thee. Zo kun je 
naar eigen smaak een theemengsel 
samenstellen dat past bij het moment van 
de dag. Modeste Herwig laat je ontdekken 
hoe je zelf de lekkerste thee maakt van 
verse en gedroogde tuinplanten.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Je leest alles over kleurige en geurige 
theemelanges, smaken, kweken van 
planten, drogen en bewaren, 
De lekkerste thee maak je zelf ! 
 
Kruidenthee had lang een 
geitenwollensokken-imago: je dronk het 
vooral voor je gezondheid. In dit boek ligt 
de nadruk echter op lekkere 
smaakcombinaties en fraai ogende 
theemengsels. De auteur, bekend van 
haar vele tuinboeken, behandelt bekende 
kruidentheeplanten als munt en venkel, 
maar ook ongewone ingrediënten als 
kamperfoelie en rozenblaadjes. Per plant 
wordt informatie gegeven over de teelt, 
het oogsten en verwerken, het gebruik in 
thee en goede combinaties met andere 
kruiden. In een apart hoofdstuk komen de 
fijne kneepjes van het theezetten aan bod. 
Het boek bevat enkele recepten, maar de 
auteur moedigt haar lezers vooral aan 
eigen mengsels samen te stellen en geeft 
hier handreikingen voor.  
 
Ook zijn er ontwerpen voor 
theekruidentuintjes opgenomen en een 
handig overzicht met alle eigenschappen 
van de planten. Mooie plantfotografie en 
foto's van kleurrijke kruidentheeën maken 
dat je direct wilt gaan plukken en 
uitproberen. Achterin een 
theeplantentabel, register en verwijzingen 
naar websites. Al bij al een fraai, 
informatief en verrassend compleet boekje 
voor creatieve tuiniers en theedrinkers. 
 

Auteur Modeste Herwig 
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Heermoes  
Bijdrage van Henk Jelle 
Bron MaxMagazine  

 
 
 
 
 
 
 
 

GROEN-TIP van Krijn  
 
Een lezeres uit Veenendaal heeft 
problemen met een onkruid in haar tuin. 
Het gaat om het lastige kruid heermoes, 
dat een beetje op een paardenstaart lijkt; 
vandaar dat het ook vaak zo genoemd 
wordt. Heermoes wortelt erg diep en is 
lastig weg te krijgen. Het is chemisch te 
bestrijden, maar de giftige middelen 
hiervoor zijn bijna niet meer – en terecht – 
te verkrijgen. Een milieuvriendelijke 
manier is het onkruid elke week weg te 
schoffelen. Dit moet dan een heel 
groeiseizoen gebeuren. Uiteindelijk zal het 
onkruid het opgeven. De plant bevat veel 
zwavel en kiezelzuur en wordt gebruikt om 
schimmels te bestrijden. Ik noem dit 
heermoesthee. Men maakt heermoesthee 
of gier door 200 gram heermoes in 5 liter 
water te doen en dit 1 tot 2 weken te 
laten staan. Haal het heermoes eruit en 
het vocht kunt u op aangetaste planten 
spuiten.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Heermoes 

Krijn Spaan is al meer dan 50 jaar kweker 
en hovenier in Kortenhoef. 

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

Vervolg stukje van de voorzitter 

Zoals Iza van Riemsdijk al vermeldde in haar stukje; 
een mol kan met een snelheid van 8 kilometer per 
uur achteruit lopen.  
 

Mollen geven 
je gazon een 
heel ander 
aangezicht.. 
 
Lees over 
voordelen van 
mollen in het 
stukje van de 
voorzitter. 
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En dan nog even dit.. 
Bijdrage vanuit redactie, naar een idee van  
A. Braber  

 
 
 
 
 
 

Het is belangrijk, sterker nog, van 
levensbelang dat hulpdiensten ten allen 
tijden een vrije doorgang hebben naar alle 
hoeken van ons complex. Dus dat zij 
makkelijk bij de toegangspoort naar 
binnen kunnen rijden, dat zij op de 
parkeerplaats en bij de toegangen bij de 2 
slagbomen, en vervolgens op de 
voetpaden, onbelemmerde doorgang 
vinden. 

De prachtig gevulde bloembakken staan er niet 
alleen voor de sier. Ze zijn er om te voorkomen dat 
geparkeerde auto’s de toegang tot de voetpaden 
blokkeren voor hulpdiensten. 

 
En gelukkig heel vaak is die 
onbelemmerde doorgang er ook. 
Echter er zijn ook dagen dat het aan 
voldoende toegankelijkheid voor 
hulpdiensten ontbreekt. Er zijn dan meer 
auto’s dan officiële parkeerplaatsen en/of 
er is een feestje in de kantine, waardoor 

de parkeerdruk oploopt. Er staan op die 
momenten auto’s op plaatsen waarvan we 
ons kunnen afvragen of een 
brandweerwagen op snelheid hier 
makkelijk langs kan komen. Of dat het 
manoeuvreren wordt of in het ergste geval 
géén doorgang.  
Dus laten we alert blijven met elkaar! 
Parkeer uw auto bij onvoldoende 
parkeerplekken aan de straat (alle 4 de 
wielen op de weg). Dit om met elkaar 
grote ongelukken te voorkomen! Iedereen 
bedankt voor haar en zijn medewerking! 
 

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
 
Lezersvraag  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wat doen tuinleden op de tuin als het 
regent en het echt geen weer is om naar 
buiten te gaan? 
 
Stuur uw antwoord naar 
doeblad@toepad.nl 
 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
 

 
BINGO – BINGO – BINGO  
 
 
 
 
 
 
 

Zaterdag 26 Augustus 
 
De kantine is open vanaf 
19.00 uur  
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Rotterdamse parkenmaand in 
september 2017 

Bijdrage Wil 

 
Tijdens de Rotterdamse Parkenmaand zijn 
in de parken veel groene activiteiten te 
doen: wandelingen, evenementen, film, 
theater, workshops, muziek, excursies en 
natuurwerkdagen. Het Vroesenpark geeft 
op 3 september om 13.00 uur de aftrap. 
 
De maand 
start met de 
straattheater  
voorstelling 
de Wereld-
wachter van 
Ruut Van 
Hooft rond 
(en op) een 
grote 
wereldbol. De Wereldwachter heeft de 
taak op de wereld te passen. Dagelijks 
komt hij aanrijden op zijn Vespa. Met zijn 
air-cleaner en plantenspuit zorgt hij ervoor 
dat u rustig kunt gaan slapen en weer 
onbezorgd de wereld in kan stappen. 
 
Greep uit de activiteiten: 
-iedere zaterdag twee monumentale 
bomentochten in Het Park 
-op excursie met medewerkers van 
Stadsbeheer door Ommoordse Park 
-historische lezingen Boeren, Burgers en 
Buitenlui! in Ommoord 
-wandeling langs groene plekken in het 
Centrum 
-groene dromen & workshop eetbaar 
onkruid in het Zohopark 
-meewerkochtend in het Kralingse bos aan 
het ecologische beheer 
 
Wanneer: 3 t/m 30 september 
Waar: verschillende parken in Rotterdam 
 
Bekijk het actuele programma op 
http://rotterdamseparken.nl/site/schedule/ 
 
Een aantal parken in Rotterdam uitgelicht: 
 
Kralingse Bos 
Het Kralingse Bos is het meest geliefde 
bos van de Rotterdammers. Wellicht ook 

omdat het deels door de Rotterdamse 
jeugd zelf is ingeplant. De eerste twee 
bomen werden in 1925 geplant. Het 
“Boschplan” werd gerealiseerd op basis 
van het ontwerp van de beroemde 
landschapsarchitect Bijhouwer. Het 
Kralingse Bos met de Kralingse Plas is al 
meerdere keren genomineerd als beste 
openbare ruimte van Nederland.  
 
Zuiderpark 
Het Zuiderpark in Rotterdam-Zuid is het 
grootste park van Nederland. Het park is 
215 hectare groot, dat zijn ongeveer 430 
voetbalvelden. Met een meer dan twee 
kilometer lange promenade, een speel-
terrein, een strandje, moerasgebied,  
bossen, eilanden en veel water nodigt het 
park uit tot wandelen en genieten. 
 
Vroesenpark 
Het Vroesenpark is een echt stadspark, 
gelegen tussen de Ceintuurbaan, de 
Kanaalweg, de Vroesenlaan en de 
Stadhoudersweg in Blijdorp. Het park werd 
vanaf 1929 aangelegd naar een plan van 
stadsarchitect W.G. Witteveen en is deels 
als werkverschaffingsproject gerealiseerd. 

 
Hét Park 
Welk park bedoel je …? Het was gewoon 
het eerste park.  Al sinds 1863 is het “een 
publieke wandeling“. Toen was het half zo 
groot. Maar twaalf jaar later werd het 
landgoed “De Heuvel” er aan toegevoegd.  
Het Park in Rotterdam is beter 
bekend als het park bij de Euromast. 
In het Park zijn er restaurantjes in 
de oude herenhuizen. 
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Het museumpark 
Het Museumpark is een park gelegen 
tussen het Museum Boijmans Van 
Beuningen, de Westersingel, de 
Westzeedijk en het complex van het 
Erasmus MC. Het ligt op het voormalige 
landgoed van de familie van Hoboken, die 
woonden in de villa die tegenwoordig het 
Natuurhistorisch Museum Rotterdam 
huisvest. 
 
Oude Plantage en Watertoren 
Hier kunt u heerlijk op een bankje zitten 
en genieten van de boten en schepen die 
over de Maas voorbij varen. 
 
Park 1943  
Het park dankt haar naam aan het 
vergissingsbombardement van 31 maart 
1943, waarbij bommen die bedoeld waren 
voor de Duitse oorlogsindustrie door de 
wind in Bospolder en Tussendijken terecht 
kwamen en daar vele slachtoffers 
maakten. In het park staat een groot 
monument ter nagedachtenis aan de 
slachtoffers: Monument1943 

Naast deze serieuze noot is er zeker ook 
ruimte voor ontspanning en plezier in het 
park. Er is een druk bezochte speeltuin 
(speeltuin BoTu), een sportveld en een 
podium waarop regelmatig activiteiten 
plaatsvinden.  
 
Zoho 
Een woon- en werkplek aan de rand van 
het centrum, op 5 minuten lopen van het 
Centraal Station. Voor en door makers in 
design, kunst, cultuur, media, tech, food, 
architectuur en urban planning. Allen 
pioniers die hun vakmanschap willen 

inzetten om zichzelf, ZOHO en de stad op 
een vernieuwende wijze te versterken. 
Met in het hart van ZOHO een klein 
buurtparkje bij de treinwagon met het 
bijzondere en veganistische restaurant 
Gare Du Nord. 
 
Het dakpark 
Bovenop het dak van een multifunctioneel 
gebouw  aan de Vierhavenstraat in 
Rotterdam-west is een heus park met 
bomen, bloemen, struiken en grasvelden 
aangelegd. Het ontwerp van het park 
heeft een opvallende afmetingen; 1 
kilometer lang, 80 meter breed en 9 meter 
hoog. Daarnaast zijn er watertrappen van 
7 meter breed en maar liefst 70 meter 
lang langs de hoofdwandelpaden.  

In het park zijn drie bijzondere tuinen 
aangelegd met een eigen thema. In het 
centrum van het park de Mediterrane tuin 
met een winterkas waar een restaurant in 
is gevestigd. Aan de kant van het 
Marconiplein is een speeltuin met 
speelelementen die gebruik maken van de 
verschillende hoogten in het park. En aan 
de kant van het Hudsonplein is een tuin 
waar mensen uit de omliggende wijken 
actief zijn. Er is gekozen voor gevarieerde 
beplanting zodat het park er in alle 
seizoenen kleurrijk uitziet.  
 
Het Ommoordse veld 
Het Ommoordse Veld is de uitloopzone 
van de Rotte de wijk Ommoord in. Dit is 
nog een oud stukje oorspronkelijk 
polderlandschap dat een hoge 
cultuurhistorische waarde heeft. 
 
En er zijn er nog veel meer! Rotterdam is 
groener dan je denkt. 
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Weggeef rubriek!  
Bijdrage vanuit de Redactie 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Beste Tuinleden, 
 
Heeft u spulletjes om weg te geven? 
Gratis! Dan is dit de rubriek voor u! Wij 
van tuin 49 hebben in de afgelopen 
periode een nieuwe eigenaar gevonden 
voor onze blauwe stretcher (zie vorig 
Doeblad).  
 
Dit keer twee nieuwe aanbiedingen en één 
in de herhaling. 
Heeft u zelf ook iets Gratis! weg te geven? 
Stuur uw bericht naar doeblad@toepad.nl 
met foto’s en/of omschrijvingen van wat u 
aanbiedt en wij plaatsen het voor u in het 
Doeblad. Daarna ook digitaal terug te 
vinden op www.toepad.nl   
 
Een Brother naaimachine, gratis af te 
halen bij Tuin 60, Joke Seip 

 
 
 
 

 
Bestrin 
waterkoker 
1000 watt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gratis af te halen op Tuin 60, bij Joke Seip 
 
In de herhaling: 
Een elektrische ‘Weed sweeper”, merk 
Kinzo. Met extra onkruidborstels, om het 
onkruid tussen de tegels vandaan te 
‘borstelen’. 
 
Als u interesse 
heeft, laat het 
ons weten, 
Stuur een 
mailtje naar de 
redactie van het 
Doeblad. of 
kom langs op 
Tuin 49. 
 
 
 
 
 
 
 
 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
 
De Redactie stelt zich NIET aansprakelijk 
voor artikelen die door andere personen 
zijn ingezonden. 
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Kleurplaten 
Bijdrage van Hans 
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          Bijdrage van Bert 
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Kunst in de tuin  
Bijdrage van Kitty  
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Kleurplaat en Rebus 
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