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Wie, wat, waar 
 
Bestuur � bestuur@toepad.nl 
Voorzitter: mw. I.C. van Riemsdijk tuin 67 
Secretaris: mw. E. Arendshorst tuin 58 
Penningmeester: mw. J.H. Groenewoud tuin 76 
Leden: dhr. J. van der Vorm tuin 38 
 mw. B. Luten tuin 13 
 
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: dhr. A. Luten tuin 13 
 mw. H. van der Stege tuin 72 
 vacature tuin --- 
 
Verenigings- 
gebouw � kantine@toepad.nl 
 
Kantinecoördinator: 
 vacature tuin --- 
 
Inkoop: mw. B. Luten tuin 13 
 

Complexbeheer 
Onderhoud materieel: 
 dhr. F. Mol tuin 59 
Werkmeesters: vacature tuin --- 
 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 6 
 
Uiterste inleverdatum kopij    24 mei 2017 
 
 

 
Vacatures 

 Wij zoeken (nog steeds) vrijwilligers 
voor de volgende taken: 
 
- kantinecoördinator 
- werkmeester 
- bestuurslid; een secretaris  en 

een algemeen lid met portefeuille 
complexbeheer 

 
Wilt u bijdragen aan een sterke en 
gezonde tuinvereniging? 
Wij vertellen u graag meer over 
bovenstaande functies! 
 

Het bestuur 

� bestuur@toepad.nl 
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Stukje van de voorzitter  
26 maart 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De lente is begonnen en ook het 
tuinseizoen is weer van start gegaan. Na 
een, wederom milde winter, beginnen 
bomen, bloemen, planten en struiken weer 
uit te lopen. Het seizoen 2017 zal in het 
teken staan van de overgang van het 
beheer van de RBvV (Rotterdamse Bond 
voor Volkstuinders) naar de AVVN 
(Algemeen Verbond Van Volkstuinders-
Verenigingen in Nederland). Het 
uitgebreide overleg tussen de Gemeente 
Rotterdam (Stadsontwikkeling=SO), de 
RBvV en AVVN heeft geresulteerd in het 
uiteindelijke besluit, dat de AVVN de 
tussenpersoon wordt tussen de 
tuinverenigingen en de gemeente. De 
AVVN heeft hiertoe een aparte stichting 
opgericht, SViN (Stichting Volkstuinen in 
Nederland), die deze taak gaat uitvoeren. 
Naar verluidt zal de officiële overgang in 
de zomer van 2017 plaatsvinden. Hoe het 
SViN het uiteindelijke beheer, waaronder 
het groot onderhoud van de 
tuincomplexen valt, gaat invullen, wordt 
nog aan ons doorgegeven. De overgang 
houdt tevens in dat onze Statuten en het 
Huishoudelijk Reglement aangepast 
moeten worden. Dat is nog een 
behoorlijke klus voor alle besturen, dus 
ook voor ons. Wij worden hierin wel 
ondersteund door het SViN en we zullen 
ook samen met de andere 
tuinverenigingen, die aangesloten zijn bij 
de Tuinkring, deze klus klaren. In de 
toekomst zal de huur door ons dus 
overgemaakt worden naar de SViN in 
plaats van naar de RBvV. Wij zullen als 
ATV Toepad in 2018 bij voorkeur lid 
worden van de AVVN, zodat we terug 
kunnen vallen op hun expertise bij 

bestuurszaken, problemen en andere 
vragen. Om dit te realiseren zal het 
bestuur de Algemene Ledenvergadering 
(ALV) om toestemming vragen dit 
lidmaatschap goed te keuren. Daarnaast 
kan ieder tuinlid individueel, indien hij of 
zij dit wenst, in 2018 lid blijven van de 
RBvV, die doorgaat als belangenvereniging 
voor de Rotterdamse volkstuinders. Wat 
betreft het aanvragen van 
bouwvergunningen, hertaxatie van 
tuinhuizen en geschillen voorleggen, zal 
tot de officiële overgang plaats heeft 
gevonden, de RBvV deze zaken nog 
regelen. Het secretariaat van de RBvV is 
uiteraard nog beschikbaar indien u vragen 
hierover heeft. De voorjaarsvergadering 
van de RBvV is op 20 mei, en wellicht 
krijgen we dan weer meer informatie.  
 
Tijdens de ALV in 
mei 2017 zal ik de 
stand van zaken op 
dat moment aan u 
voorleggen. De 
verwachting is dat 
er na de zomer 
een volgende ALV 
noodzakelijk zal zijn om de statuten en het 
huishoudelijk reglement opnieuw vast te 
stellen.  
Een andere kwestie die aan u voorgelegd 
zal worden betreft het wel of niet 
aanleggen van Wifi op ons complex. Vanaf 
het najaar van 2016 is het bestuur met 
een werkgroep, bestaande uit een aantal 
tuinleden, bezig geweest om de 
mogelijkheden van het aanleggen van Wifi 
op ons complex te verkennen. De 
resultaten van dit overleg zullen op een 
extra ALV (op 8 april 2017) met u 
besproken worden. De correspondentie 
hierover heeft u inmiddels ontvangen. Het 
is zeer belangrijk dat u bij deze ALV 
aanwezig bent, zodat de besluitvorming 
omtrent deze zaak zo breed mogelijk 
gedragen wordt.   
Ik wens u een heel goed tuinseizoen toe 
en hoop u in het komende seizoen weer 
vaak op de tuin te mogen ontmoeten. 
 
Met vriendelijke groet 
Iza van Riemsdijk, voorzitter 
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2017 Jaar van de 
Botanische Tuinen in 
Nederland  

        Bijdrage van Hans, 

25 Botanische tuinen bundelen hun 
krachten en werpen zich op als ‘botanic 
guardians’ ofwel hoeders en 
poortwachters van de biodiversiteit. 
 
In dit themajaar zijn er 2 tentoonstellingen 
en een symposium. Daarnaast lanceren de 
botanische tuinen een vernieuwde website 
www.botanischetuinen.nl en een nieuwe 
app: Hortus Chat. ‘De Kruidhof’ een 
botanische tuin in Friesland zet vanaf 22 
april 2017 een selectie van haar 
‘kroonjuwelen’ in de schijnwerpers. Het 
gaat om de meest bijzondere, vreemde en 
met uitsterven bedreigde plantensoorten. 
Met de nieuwe ‘Hortus Chat’ app kunnen 
bezoekers zelfs praten met deze planten 
en zo het bijzondere verhaal van die plant 
ervaren met al hun zintuigen. Bij de 
Kruidhof zullen er ook geneeskrachtige 
kruiden in de schijnwerpers worden gezet. 
De Kruidhof heeft de grootste botanische 
collectie geneeskrachtige kruiden van 
West Europa en wil het publiek graag op 
een interactieve wijze deelgenoot maken 
van deze collectie. 
 
In het jaar van de botanische tuinen 
introduceren de tuinen een nieuwe merk: 
Hortus Botanic Guardians. Hiermee maken 
zij zich sterk voor bewustwording rondom 
biodiversiteit. Tal van plantensoorten zijn 
de afgelopen decennia verdwenen of 
worden op dit moment met uitsterven 
bedreigd. Planten die een belangrijke 
schakel zijn in ons ecosysteem. Als schakel 
in die keten hebben zij direct en indirect 

invloed op de kwaliteit van leven van 
mens en dier. De botanische tuinen 
kweken, onderhouden en beschermen een 
grote rijkdom aan planten en brengen het 
publiek met deze planten in contact.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Een van de bedreigde plantensoorten is de 
Araucaria araucana ofwel Slangenden of 
Apenboom genoemd. In Rotterdam is deze 
plantenboom te vinden in Trompenburg 
Tuinen en Arboretum, aan de Honingerdijk 
86. En in Diergaarde Blijdorp. 
De slangenden behoort tot de 
Cipressenfamilie en was vanaf de jaren ‘70 
in de mode bij tuinaanleg. Destijds als 
klein boompje aangeplant, is het nu een 
reus van 10 meter hoog. De Araucaria 
araucana ziet eruit alsof hij zo uit de 
prehistorie komt en dat klopt ook. Het 
geslacht Araucaria is een levend fossiel. 
De bladeren waren voedsel voor de 
herbivore dinosauriërs. Het 
plantengeslacht komt alleen voor in 
gebieden die ca 180 miljoen jaar geleden 
tot het zuidelijke supercontinent 
Gondwana behoorden; Afrika+Zuid-
Amerika+India. De slangenden groeit nu 
nog in Chili en Argentinië, in gematigde 
regenwouden vanaf ongeveer 600 meter 
tot aan de boomgrens. De zaden zijn een 
belangrijke voedselbron voor de lokale 
bevolking. Ook was slangenden ooit één 
van de belangrijkste houtsoorten, maar is 
door kappen nu zeldzaam. 
 
De boom is, door zijn dikke bast, 
aangepast aan heftige verstoringen als 
vulkanen, branden, aardverschuivingen en 
(sneeuw)lawines. Door begrazing, te 
grootschalige handel in zaden, houtoogst 
en bosbranden (ten behoeve van 
ontginning) zijn wilde populaties van de  
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slangenden sterk uitgedund en 
versnipperd. Ondanks de toegenomen 
bescherming en een verbod op 
internationale handel is er nog veel illegale 
kap. De overgebleven bomen komen 
weinig tot voortplanting. In Argentinië is 
de soort bedreigd vanwege de teelt van 
exotische bomen in wilde bossen. In 
Parque Nacional Lanín (Argentinië) mag de 
inheemse bevolking beperkt hout en zaden 
oogsten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tuin 5 
 
Mijn naam is Jonna en ik zorg met mijn 6-
jarige dochter Luus voor Tuin 5. We zijn 
ooit begonnen aan een volkstuin omdat 
we thuis geen tuin hebben. Het idee was 
dat onze dochter van de tuin zou kunnen 
genieten. Dat doet ze zeker. Wat ik niet 
had verwacht is dat ik het zelf zo 
ontzettend leuk zou vinden. Dat was echt 
een ontdekking. 

We komen tijdens het tuinseizoen elke 2-3 
weken naar de tuin. Luus gaat lekker 
spelen met haar huisje, aardbeienplanten 
en allerlei potjes en harkjes. Ik ga altijd 
eerst grasmaaien en daarna pak ik een 
stukje van de tuin aan. Onkruid wieden, 
snoeien, spitten. Het lastige is dat ik nooit 
de hele tuin in een keer aan kant kan 
krijgen. Dus pak ik elke keer een ander 
stukje op en probeer het verder te zien als 
een oefening in acceptatie: het wordt 
nooit perfect en ik heb het ook niet 
helemaal in de hand.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maar ik vind het wel een prachtige tuin. 
Een kleine oase.  
Het grappige is dat ik haast nooit zit in de 
tuin, ik ben meestal alleen maar aan het 
tuinieren. En vind het geweldig. 

Ik zit in de tuinbeurt groep van Marijke. Ik 
hou niet zo van verplichte onderdelen in 
het weekend maar als ik er eenmaal ben 
vind ik de tuinbeurten erg gezellig. 
Langzaamaan leer ik mede-volkstuiners 
kennen en zo bouw je een netwerkje van 
bekenden op de tuin op. 
 
Jonna 
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De Watermeter Bijdrage van bestuur 

 
De kruik gaat net zo lang te water . . . . 
 

 
 
. . .  tot de wand van de watermeterput uit zijn voegen barst. 
 
Begin van dit nieuwe tuinseizoen 
openbaarde zich de kracht  van de natuur 
toen bleek dat de boom die direct naast de 
watermeterput bij het toegangshek staat 
op zoek is naar extra ruimte voor zijn 
wortels. 
Gevolg: een watermeterput die steeds 
verder ontwricht raakt. Binnenkort zal door 
de gemeente de boom, compleet met de 
wortels worden verwijderd en zal namens 
de gemeente de watermeterput opnieuw 
worden opgemetseld. We hopen dat de 
werkzaamheden zijn afgerond voor de 
opening van het tuinseizoen maar mocht 
dit niet lukken dan kan het zijn dat tijdens 
de werkzaamheden het 2e draaideel van 
het toegangshek tijdelijk niet open kan. 
Excuses voor het ongemak. 
 
De openstelling van de waterleiding op het 
terrein zal sowieso geschieden op zaterdag 
1 april. Vanaf 09.00 uur is er weer 
waterdruk op de waterleiding naar de 
afsluiter op uw tuin.  
 

Spreuk  
 
Tuinieren eist veel 
water.. 
het meeste in de vorm 
van zweet! 

 

               Oplossing Puzzel 3 2016 
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Onderhoud talud 
Autostrada-zijde 
 

Bijdrage van het Bestuur 

 
Na de mailcorrespondentie - eind vorig 
jaar -  tussen Jeannelle (tuin 77) en het 
Hoogheemraadschap van Schieland en de 
Krimpenerwaard (HHSK) is het een tijd stil 
gebleven. Onlangs kon Jeanelle ons 
melden dat HHSK de locatie heeft 
meegenomen in de jaarlijkse schouw en 
dat daarna de gemeente Rotterdam is 
aangeschreven om onderhoud uit te gaan 
voeren op genoemde locatie. 
 
Na een tweetal controles werd half 
februari j.l. waargenomen dat de 
onderhoudswerkzaamheden (talud kort 
gemaaid bomen gesnoeid)  zijn 
uitgevoerd. De oever is netjes 
schoongemaakt en die inspanning is het 
door het waterschap goedgekeurd. 
 

Via deze weg willen we Jeannelle 
nogmaals hartelijk danken voor haar 
inspanningen om met de juiste 
verantwoordelijke persoon in contact te 
komen en hem tot actie aan te zetten. 
 
Hopelijk is dit voor het HHSK en de 
gemeente ook een teken om het 
onderhoud van deze – vergeten – 
groenstrook beter in de gaten te houden. 
 

Bingo Bingo Bingo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ook dit jaar weer in juni juli en augustus 
een gezellige Bingo verzorgd door Ria en 
Bertus.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De datums zijn nog 
niet bekend maar 
houdt u het 
mededelingen bord 
in de gaten hierin 
zullen wij een 
poster met de 
datums ophangen.  

 
Wij hopen dat jullie weer gezellig langs 
komen. 
 
Groetjes Ria en Bertus 



ATV Toepad 
Toepad 55 

3063 NJ Rotterdam 
www.toepad.nl 

telefoon: 010 433 0135 
e-mail: secretaris@toepad.nl 
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WERKBEURTEN ATV TOEPAD 2017 

 
 

 GROEP 1  GROEP 2 

 

Tuinnummers:  tuin 2 t/m 40 41 t/m 83   

 + 

 tuin 81 t/m 83 

 

 

Werkmeester:  Cecil Becker  Marijke de Jong 

 

Data werkbeurten: 8 april 22 april  

 

 13 mei 20 mei  

 

 10 juni 24 juni 

 

 8 juli 22 juli 

 

 12 augustus 19 augustus 

 

 9 september 23 september 

 

 7 oktober 21 oktober 

 

 

Inhaaldag: 28 oktober 28 oktober 

 

 

De werkbeurten vinden plaats op bovengenoemde zaterdagen van  10.00 – 12.00 uur  

 

 

  
  Spreuk 
 
 Vul je tuin met vruchten 
 en je zult altijd vogels horen zingen  
 

 

 
 
 



ATV Toepad 
Toepad 55 

3063 NJ Rotterdam 
www.toepad.nl 

telefoon: 010 433 0135 
e-mail: secretaris@toepad.nl 

 

9 

 

 

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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Groene uitjes    

     
April en mei 2017 

Bijdrage van Wil   

 
 

1 april (echt) en 15 april 2017 

R’damse Oogstmarkt Noordplein 
De Rotterdamse Oogstmarkt is een 
tweewekelijkse boerenmarkt. Een 
sfeervolle buurtmarkt waar het doen van 
de lokale boodschappen, gezellige 
ontmoetingen en de feestelijke picknick 
naadloos in elkaar overgaan. 
Van 10 tot 17 uur 
 
23 april 2017 Hooikoortswandeling 

Wandeling Arboretum Trompenburg 

Als het stuifmeelseizoen begint (en voor 
de hazelaar en de els is dat al in januari) 
beginnen zij met niesen en snotteren. 
Voor hen levert stuifmeel behalve 
bevruchting van bloemen vooral 
allergische reacties op.  

 
Eén van de gidsen van Trompenburg is 
expert op het gebied van ‘hooikoorts’, 
zoals de allergische reacties op stuifmeel 
in het algemeen worden genoemd. Niet 
omdat koorts optreedt die veroorzaakt 
wordt door hooi maar vooral omdat het 
hoogtepunt van de allergieën tegen 
stuifmeel samenvalt met het hooiseizoen. 

Wandel mee met deze expert. Aanmelden 
kan via reserveren@trompenburg.nl. 
Kosten voor de wandeling bedragen € 
2,50 + € 7,50 entree. 
 
6 en 20 mei 2017 R’damse 

Oogstmarkt Noordplein Zaait! 
Meimaand Zaait!-maand. Zaai je mee? 
Kweek nu de zaden van je favoriete 
pompoenen, tomaten of bietjes op en 
verkoop of ruil ze op de Zaait!-markt. 
Zaden, zaailingen, zaadbommen en 
stekkies van moesplanten: alles is welkom. 
Vanuit een winkelkarretje, een 
campingtafel, een rieten plukmand of zo 
vanuit een pot met aarde. 

Als echte doe-het-zelver zorg je zelf voor 
de verkoop of bezegel je zelf de ruil. 
Deelname is gratis. Wel aanmelden via het 
aanmeldformulier. Van 10 tot 17 uur. 
 
7 mei 2017 Eenjarigen-verkoop 

Arboretum Trompenburg 
Het zaaigenootschap van Trompenburg, 
een enthousiaste groep vrijwilligers, heeft 
ook dit jaar weer met zorg bijzondere 
eenjarigen geselecteerd, gezaaid en 
opgekweekt. Op zondag 7 mei worden de 
jonge plantjes te koop aangeboden. De 
toegang is deze dag gratis voor iedereen. 
De tuin is open van 10 – 17 uur, de 
éénjarigenverkoop start om 10 uur, 
op=op! 
 
13 mei 2017 Moestuin(vrij)markt 

Uit je eigen stad, op de boerderij! 

Een gezellige middag voor iedereen die 
van tuinieren houdt. Vrijmarkt: Neem een 
kleedje of een klaptafel mee en verkoop of 
ruil je plantjes, stekjes en zaden met 
andere moestuinliefhebbers! Je hoeft je 
alleen even aan te melden via de e-mail: 
restaurant@uitjeeigenstad.nl Aan 
deelname zijn geen kosten verbonden.  
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Graag doorgeven wat je meeneemt; daar 
wordt dan een mooi overzicht van 
gemaakt.  
Er is ook Biologisch plantgoed van Uit Je 
Eigen Stad te koop. De tuinders hebben 
speciaal voor deze markt biologische 
plantjes opgekweekt: courgette's, 
pompoen, tomaten en meer, allemaal 
klaar om direct thuis de tuin in te gaan. 
Van 11:00 tot 16:00 uur. Marconistraat 39, 
Rotterdam. 
 
13 en 14 mei 2017 Voorjaars-
plantendagen Arboretum 

Trompenburg 

Op deze plantenmarkt vindt u alles voor 
uw tuin, bijzondere planten, 
tuingereedschap van hoogstaande 
kwaliteit, groenten en kruiden, 
tuinornamenten, etc. etc.  

 
Zonta-club Rotterdam serveert in het 
theehuis koffie, thee met huisgemaakte 
taart. De opbrengst gaat naar een goed 
doel in Rotterdam. Entree: dagkaart € 
7,50. R’dampas en museumpas gratis. 
Van 10 tot 17 uur 

 
Honey Highway wil van 
Nederland een 
bijenland maken 

Bijdrage van Wil, Kitty
  

Honey Highway is een initiatief waarbij de 
bermen van verschillende Rijkswegen zo 
worden ingezaaid dat er een natuurlijk 
evenwicht ontstaat. Ze worden ingezaaid 
met allerlei soorten bloemenzaad zodat er 
voldoende voedsel – nectar en stuifmeel – 
voor de bijen is om te kunnen 
overwinteren. De eerste Honey Highway is 
al gerealiseerd. Je kunt hem vinden bij de 
A4 tussen Delft en Schiedam. 
 
Het plan is om in de toekomst nog veel 
meer paradijzen voor bijen, hommels en 
vlinders te realiseren.  
Initiatiefneemster is Deborah Post: 
“Mensen hebben bijen nodig. Bijen hebben 
bloemen nodig. Ons voedsel en onze 
gezondheid hangt ervan af. Wist je 
bijvoorbeeld dat bijen verantwoordelijk 
zijn voor maar liefst 80% van de groenten, 
fruit en noten op de versafdeling van de 
supermarkt? De bijen staan onder druk. 
Dit probleem is niet nieuw. Er zijn gelukkig 
veel organisaties en mensen mee bezig. 
Het gaat alleen niet snel genoeg, terwijl de 
oplossing kinderlijk simpel is. 
Er zijn genoeg bermen om wilde bloemen 
in te zaaien maar er zijn andere 
maairegels nodig. Met Honey Highway 
willen we op hier op grote schaal 
verandering in brengen. Honey Highway 
wil van Nederland een écht bijenland 
maken. Een mooi, gezond en biodivers 
land vol met mooie bloemen.” 
 
Terugblik 
 
De eerste Honey Highway werd in 2015 
gerealiseerd in samenwerking met 
Rijkswaterstaat, wegenbouwers, 
Gemeente Midden-Delfland, bedrijven en 
burgers. Wat een paar kilometer wilde 
bloemen inzaaien teweeg heeft gebracht is 
Deborah Post een beetje overvallen. 
 
De initiatiefneemster is blij dat 
Rijkswaterstaat en de provincies Honey 
Highway zeer serieus nemen. Bovendien is 
er een Green Deal tussen 20 grote partijen 
gesloten. Deze 20 partijen willen hun 
bermen gaan inzetten voor biodiversiteit, 
met als voorbeeld Honey Highway. 
 
Deborah Post: 
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“Op dit moment zijn we bezig met 
kilometers Rijkswegen, provinciale wegen 
en spoor. Daarnaast organiseren we de 
Nationale Zaaidag voor alle 
schoolkinderen op 7 juni 2017. Vorig jaar 
hebben we met 36.000 vrije 
schoolkinderen wilde bloemen gezaaid, 
een bloemenzee van 360.000 m2. 

 
Daarnaast zijn we bezig met onze 
biodynamische imkercursus in de 
BIJenfarm. Deze staat op de Levende 
Buitenplaats van Op Hodenpijl in 
Schipluiden en is een groot succes. Dit 
willen we ook op andere plekken gaan 
voortzetten. Zo zijn we ook bezig om 
boeren te overtuigen om mee te doen aan 
onze biodynamische imkercursus. De 
eerste boer heeft al een Honey Highway 
natuurbouwkast op zijn land staan. Ons 
doel is om uiteindelijk duizend Honey 
Highway natuurbouwkasten te plaatsen.  
Verder zijn we bezig met een soort 
financiële prospectus en zijn we op zoek 
naar sponsors.” 
 
Toekomst 
 
Deborah Post: 
“In de toekomst willen we graag de A4 
Honey Highway navolging geven. We 
hebben genoeg kennis om een blijvend 
paradijs voor bijen te creëren. Het zou 
mooi zijn als we in Nederland een 
voorbeeld kunnen geven van de oplossing 
in Europa. 
Ik kijk er naar uit om op 7 juni 2017 met 
basisschoolkinderen wilde bloemen in te 
zaaien. Dat zal op die dag op vele scholen 
in Nederland gaan gebeuren. Zo kunnen 
we er samen voor zorgen dat hoe een 
bloem groeit en hoe een bij stuifmeel 

verzamelt weer de gewoonste zaak van de 
wereld wordt.” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
 
Aankondiging 
  
Extra ALV, 8 april 2017, 14-15 uur in de 
kantine 
(onderwerp: Wifi-netwerk op het complex) 
  

* * * 
 
(jaarlijkse) ALV, 6 mei 2017, vanaf 14 uur 
in de kantine 

 
Spreuk  
 
Een echte tuinier is net onkruid.. 
Niet uit de tuin weg te krijgen 
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.-.-.-.-.-Ingezonden stuk-.-.-.-.-.- 

 
Afscheid van de tuin 
 
Lieve Toepad vrienden en bekenden, 
 
Verleden jaar zijn wij, Ed en Irene van den 
Berg, verhuisd van Capelle aan den IJssel 
naar Hoek van Holland en wonen daar met 
heel veel plezier. Wij gingen er vanuit dat 
we onze tuin op het Toepad gewoon aan 
zouden houden, ook omdat het zo’n lekker 
plekkie is. 
 
Maar….na veel gesprekken, overwegingen 
en slikken hadden we toch besloten om de 
tuin te koop te zetten. Het argument was 
uiteindelijk dat wij niet bij de tuin het 
gevoel van “moeten” zouden krijgen. We 
moeten naar de tuin, want we moeten 
grasmaaien; We moeten naar de tuin, 
want er moet gesproeid worden. En zo 
kunnen wij nog veel meer “moeten” 
opnoemen. We weten natuurlijk dat dit 
allemaal “moet”, maar als je nu 40 km van 
de tuin af woont, wordt dit een ietsjes 
mindere spontane actie.  
 
Zaterdag 11 maart hebben wij de tuin 
verkocht aan een gezin met kinderen. Wij 
hebben met hun verscheidende 
gesprekken gehad en dit gezin was enorm 
enthousiast over de tuin. Hij is een harde 
werker met een gezinnetje die graag zijn 
rust pakt om in zijn hangmat te gaan 
liggen en van de tuin en zijn kinderen te 
genieten. Wij zijn blij dat zij onze tuin 
konden overnemen. Wij wensen hun dan 
ook veel geluk en rust toe op het Toepad.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wij willen op deze manier aan jullie 
allemaal laten weten hoe fijn wij het 
hebben gevonden op de tuin. Wij hebben 
het heerlijk gehad, vele leuke en mooie 
momenten. Wij vinden het een geweldig 
complex met vriendelijke en behulpzame 
tuin lotgenoten. De sociale controle is 
enorm en je voelt je nooit alleen. Het is in 
de loop van de jaren een mooi uitziend 
complex geworden, waar menig 
tuinvereniging jaloers op kan zijn.  

 
Met pijn ons hart en een dikke traan 
zeggen wij gedag, geen afscheid, want we 
zullen ongetwijfeld nog een keer een 
bakkie komen doen. Wij wensen iedereen 
nog veel tuin plezier en prachtige groene 
toekomst. 
 
Lieve groeten en een woef van Ed en 
Irene van den Berg, en de hondjes Babs 
en Jet. 
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Boekenworm 
Bijdrage van Hans, Wil 

Titel: Roots natuur doe-boek voor de 
nieuwsgierige kids. 

 
 
 
 
Het 
Grote 
Natuur 
Doe-
boek 
van 
Roots 
heeft 
56 blz.  
 
 
 

Dit boek laat kinderen in de 
basisschoolleeftijd spelenderwijs genieten 
van de natuur om ons heen. 
 
Zijn er ook paddenstoelen in de zomer?  
Heeft een kikker een skelet? Hoe ziet een 
bevrucht ei er van binnen uit? Hoe heten 
de vlinders in de tuin? 

 
Na het lezen, tekenen, plakken, kleuren en 
ontdekken in dit boek kunnen kinderen 

hun ouders vertellen hoe het zit, in plaats 
van andersom! Achter in het boek zitten 
bovendien twee stickerpagina’s en 
uiteraard een pagina met oplossingen 
 
Het boek is natuurlijk super voor kids die 
geïnteresseerd zijn in de natuur. Maar ook 
voor ouders, opa’s & oma’s, buurmannen 
en tantes! Je kunt het Doe-boek online 
bestellen, het verzenden is gratis. Meer 
info: https://www.tijdschriftnu.nl/het-
grote-natuur-doe-boek 
 

Titel: Bijen en hommels verrassend 
vlakbij.  

 
 
 
Auteur: 
Maureen 
Kemperink 
Verschijnt 
in mei 
2017 
 
 
 
 
 
 
 

Natuurgids - alvast te reserveren via 
info@knnvuitgeverij.nl 
 
Bij het woord ‘bijen’ denken de meeste 
mensen meteen aan honingbijen. Maar in 
Nederland leven nog honderden andere 
bijensoorten, die net zo interessant zijn. 
Ook in je eigen tuin kun je verschillende 
soorten tegenkomen. Als je er eenmaal op 
gaat letten, gaat er een wereld voor je 
open. Deze natuurgids neemt je mee in de 
wereld van bijen en hommels. 
 
Ga naar buiten, kijk om je heen: welke 
bijensoorten kun je herkennen? Wat doen 
ze, waar eten ze, waar bouwen ze een 
nest? Honingbijen, solitaire bijen, 
hommels: je leert ze allemaal kennen in 
deze gids vol verrassende weetjes. Hoe 
leven ze, hoe kun je ze herkennen en wat 
kun je voor ze doen? 
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         Bijdrage van Hans 
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Verborgen Tuinen  
Juni 2017      Bijdrage van Hans  
 

Ook dit jaar krijgen tuin- en 
groenliefhebbers weer een unieke kans om 
tuinen van een kleine 100 Rotterdammers 
te bezoeken en de allermooiste en 
groenste kant van Rotterdam te 
ontdekken.  
Het Verborgen Tuinen weekend is in 2017 
op 10 & 11 juni. En zoals altijd van 10.30 
tot 17.00 uur. Reserveer dit weekend in 
uw agenda. Want ook dit jaar zijn er weer 
veel prachtige en leuke tuinen te zien die 
een bezoekje waard zijn.  
Schulpweg 166 

Een echt verborgen tuin achter een dijkhuis met een 
natuurlijke uitstraling en mooi toegepaste Kunst 

 
Verborgen Tuinen staat voor een 
samenleving met participerende, actieve 
bewoners, voor biodiversiteit bij particulier 
groen en voor een verstandig omgaan met 
het klimaat (luchtkwaliteit, waterbeheer en 
temperatuur). Verborgen 
Tuinen demonstreert dat de stad 
Rotterdam, het centrum en zijn 
omliggende woonwijken, een rustgevende, 
aantrekkelijke plek kan zijn voor bewoners 
en bezoekers. Door heel Rotterdam zijn 
tijdens het weekend tuinen te bezoeken. 
 
 

Zie www.verborgentuinen.nl en maak je 
eigen route voor het Verborgen Tuinen 
weekend! 
 

.-.-.-.-.-Ingezonden stuk-.-.-.-.-.- 
 

 
 
Van de WiFi werkgroep. 

 
Beste tuinleden, als WiFi werkgroep 
hebben wij op verzoek van het bestuur 
een gedegen plan ingediend voor een WiFi 
netwerk op ons tuincomplex. 
Omdat het bestuur ons voorstel met alle 
mogelijke middelen en argumenten blijft 
frustreren, hebben wij ons voorstel 
ingetrokken en een zeer goedkoop 
alternatief plan ingediend welke geen  
echte extra kosten voor de tuinleden met 
zich meebrengt, zeker voor hen die geen 
WiFi willen. 
Wij hebben gesteld dat indien het bestuur 
ook dit voorstel weer afwijst, er ons geen 
andere mogelijkheid blijft dan een motie 
van wantrouwen in te dienen. 
Het verbaast ons dan ook zeer dat het 
bestuur een extra ALV heeft ingelast om 
tot stemming hierover te komen, iets wat 
ons overigens in de speciale BLV hierover 
is onthouden. 
Het heeft geen zin te gaan stemmen over 
een ingetrokken plan, toch ? 
Wij als WiFi werkgroep gaan alle tuinleden 
een verslag sturen van de werkelijke 
gegevens van het verloop van ons overleg 
met het bestuur en tevens het alternatieve 
voorstel. 
Daarna beleggen wij een BLV om samen 
te komen tot stemming over het 
alternatieve plan. 
Onze mening is dan ook dan ook dat de 
oproep voor de extra ALV van 8 april a.s. 
zinloos is. 
Want hoe kun je nu stemmen over een 
ingetrokken voorstel ? Wat is hier de 
bedoeling van ? 
Wij laten de keuze geheel aan u, maar ons 
standpunt moge duidelijk zijn. 
 
WiFi werkgroep ATV Toepad. 
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De beste 10 
geneeskrachtige 
tuinplanten  

  Bijdrage van Wil 

Veelzijdig en effectief: 
 
-Citroenmelisse – vermindert nerveuze 
spanning en angsten, verbetert de slaap 
en helpt bij koortsblaren. 

 
-Driekleurig viooltje (Viola tricolor) – werkt 
ontstekingsremmend, helpt bij eczeem en 
huiduitslag, werkt slijmoplossend. 
 
-Zonnehoed (Echinacea) – versterkt het 
immuunsysteem en geeft verlichting bij 
verkoudheid en griep 
 
-Echte kamille (Matricaria recutita) – 
vermindert darmstoornissen en 
maagkramp, werkt kalmerend bij spanning 
en is desinfecterend bij huidirritaties. 
 
-Goudsbloem (Calendula Officinalis) – 
werkt verzachtend bij zonnebrand, acne 
en puistjes, geeft verlichting bij 
(maag)zweren en spijsverteringsklachten 
 
-Lavendel – werkt kalmerend en 
ontspannend, geeft verlichting bij pijn, 
werkt ontsmettend bij snijwonden en 
kneuzingen. 
 
-Pepermunt – helpt de spijsvertering, 
vermindert darmgassen en hoofdpijn.- 
 
Rozemarijn – verbetert het geheugen en 
de concentratie, werkt opbeurend, helpt 
tegen slechte adem. 
 
-Salie – vermindert hoesten, helpt bij 
verkoudheid en opvliegers. 

-Sint-Janskruid – werkt als 
antidepressivum (let op in combi met 
medicijnen!) en versnelt genezing van de 
huid. 
 

2 Recepten van James Wong, schrijver 

van het boek “Grow your own drugs”: 
 

Geheugenopkikker 
Rozemarijnwijn 
 
Nodig: 1 fles wijn van goede kwaliteit (bij 
voorkeur biologisch), 5 takjes verse 
rozemarijn 
 
 
 
 
 
 
 
Kneus de rozemarijn en stop de takjes in 
de fles wijn. Doe de kurk of de dop weer 
op de fles en schud de fles 2 weken lang 1 
maal daags. 
Gebruik: Drink dagelijks een klein glaasje 
na het avondeten. 
 

Ontspanning & Lekker slapen 
Citroenmelissebad 
 
Nodig: 30 gram verse citoenmelisse-
bladeren en water 
 
Kneus 30 gram verse citroenmelisse-
bladeren en giet er 5 dl versgekookt water 
op. Dek het geheel af en laat het 10 
minuten trekken. Zeef het, voeg het toe 
aan het badwater en neem een bad voor 
het slapen gaan. Heerlijk na een dag hard 
werken in de tuin. 
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Meld uw tuin aan als 
Tuinreservaat 

  Bijdrage van Wil     

 
De Jaarrond Tuintelling geeft aandacht 
voor het aantrekkelijk maken van de eigen 
tuin voor wilde dieren en planten. Het is 
namelijk mogelijk om uw tuin aan te 
melden als Tuinreservaat! 
 
Bent u trots op uw natuurvriendelijke tuin? 
Meld ‘m dan aan als Tuinreservaat op 

http://www.tuintelling.nl/tuinreservaten  
Zo krijgt men inzicht over waar deze 
natuurtuinen zich bevinden (en waar niet) 
en worden wellicht nóg meer tuinbezitters 
enthousiast om hun tuin natuurvriendelijk 
in te richten. Als een tuin zeven (of meer) 
van tien gedefinieerde natuur-kenmerken 
heeft, dan is het een Tuinreservaat. Je 
kunt dan via de ‘tijdlijn’ foto’s delen en 
ervaringen uitwisselen met andere 
eigenaren van een tuinreservaat. Er staan 
ook tips op de site om te helpen bij het 
realiseren van een tuinreservaat. 
 
Een tuinreservaat hoeft geen rommelige 
ongeordende verzamelplek te zijn van 
allerlei planten die je eigenlijk niet wil 
hebben. Ook als je van een strakkere tuin 
houdt kun je een aantrekkelijk plekje 
creëren voor plant en dier.  
 
Een tuinreservaat is een paradijsje voor 
wilde dieren en planten. In dorpen en 
steden zijn deze tuinen belangrijke 
leefgebieden voor veel soorten. Bekende 
tuinsoorten als de merel en egel, maar ook 
aan allerlei (andere) soorten vogels, 
vlinders, kikkers, zoogdieren, libellen en 
planten.  
Tuinreservaten bieden ruimte voor deze 
soorten, tegen de trend van verstening in. 

Heeft jouw tuin 7 van de volgende 
kenmerken? 
 

 
Een natuurlijke vijver met 
een geleidelijk aflopende oever. 

 
Struiken en bomen met 
vruchten, bessen en noten.  

 
Zo min mogelijk bestrating 
(bij voorkeur maximaal 1/3 van de tuin).  

 
Nestkastjes voor vogels, zoogdieren en 
insecten. 

 
Klimplanten en struiken (liefst met 
doornen) naast of tegen een gevel. 

 
Natuurlijke omheining waar dieren 
(zoals egels) onderdoor kunnen. 

 
Een soortenrijke beplanting met 
structuur. 

 
Planten (bij voorkeur inheems) voor 

rupsen, vlinders en bijen. 

 
Composthoop 

 
Rommelhoekjes en takkenwallen 
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Meedoen met de Jaarrond Tuintelling? 
Wie zijn tuin aanmeldt als Tuinreservaat 
doet níet automatisch mee met de 
Jaarrond Tuintelling. Dat is niet verplicht.  
 
Neem gerust een kijkje op de website van 
Jaarrond Tuintelling om te zien wat er 
allemaal mogelijk is. 
 

 
 
 
Wat is de Jaarrond Tuintelling? 
Jaarrond Tuintelling is een platform 
waarop een groeiende groep mensen 
doorgeeft welke soorten er in hun tuin 
leven.  
Op deze manier willen zeven 
samenwerkende natuurorganisaties een 
beter beeld krijgen van het voorkomen 
van wilde planten en dieren in tuinen. 
Want eigenlijk weten we nog heel weinig 
van het belang van tuinen voor deze 
soorten.  
 
Dit platform bestaat nu ongeveer twee  
jaar en er zijn al ruim 8.000 tuintellers 
aangemeld in de Jaarrond Tuintelling. 

Vind je het lastig om tuinvogels te 
herkennen? Zie meer dan 40 soorten op 
https://www.vogelbescherming.nl/ontdek-
vogels/kennis-over-vogels/vogelgids/ 
 

 
 
 
Herken jij 
alle 
soorten? 
 
  
 

 
 

 
 

 

 
Welke dieren leven in jouw tuin? 
Vaak zijn ze vrij eenvoudig te herkennen 
met behulp van een zoekkaart. 
 
Van VARA’s Vroege vogels naar Jaarrond 
Tuintelling 
Eerder werd al bekend dat de Jaarrond 
Tuintelling het concept van de 
Tuinreservaten overnam van VARA’s 
Vroege Vogels. Inmiddels is die verhuizing 
gereed en kunnen natuurvriendelijke 
tuinen worden aangemeld als 
Tuinreservaat. Had u al een Tuinreservaat 
aangemeld bij Vroege Vogels en u wilt 
betrokken blijven? Dan kunt u zich 
opnieuw aanmelden op 
http://tuintelling.nl/tuinreservaten 
 
 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
 
De Redactie stelt zich NIET aansprakelijk 
voor artikelen die door andere personen 
zijn ingezonden. 
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Voor de kinderen  Bijdrage van Hans 
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Maak je eigen 
Lotusbloem 
Bijdrage van Hans 

Het is weer voorjaar en alle bloemen gaan 
weer bloeien. Ken jij de lotusbloem? Dit is 
een bijzondere bloem die in Azië uit de 
modder groeit. Deze bloem is kenmerkend 
voor groei en zuiverheid. Je komt de 
lotusbloem vaak tegen bij beelden en 
voorwerpen uit Azië. 
 
In het Tropenmuseum in Amsterdam vouw 
je zelf een lotusbloem van papier. Hiermee 
kun je iemand verrassen die je lief vindt! 
Speur samen in de tentoonstelling in het 
Tropenmuseum naar nog meer 
lotusbloemen. 
 
12.00 – 16.00 uur | aanschuiven mits er 
plaats is | reserveren is niet mogelijk | 
Gratis activiteit | Entree Tropenmuseum: 
€8 (4 t/m 18 jaar) €15 (volwassenen) | 
Vanaf 4 jaar | Elke zaterdag en zondag in 
april en mei. Elke dag tijdens de 
meivakantie. 
 

Lotusbloem vervolg 
Bijdrage van Kitty  

 

En als je naar Amsterdam reizen dan 
toch een beetje ver vindt. Hieronder 
staat de werkwijze uitgeschreven hoe 
je een lotusbloem vouwt. 
 
1. Neem een vierkant stuk papier van 20 
bij 20 cm en vouw langs de diagonalen. 
Vouw je papier weer open. 
 

2. Vouw de hoeken naar het midden langs 
de stippellijn. Druk elke vouw stevig aan. 
 
3. Vouw elke nieuwe hoek nog eens naar 
het midden en druk goed aan. 
 
4. Vouw de hoeken A naar buiten op de 
stippellijn. Druk goed aan. 
 
5. Vouw de hoeken B naar buiten op de 
stippellijn. Aandrukken. 
 
6. Je bloem ziet er nu zo uit. Draai ze om. 
 
7. Vouw de hoeken C één voor één naar 
het midden. Houd elke hoek telkens vast 
door je wijsvinger er op te drukken. De 
bloemblaadjes komen nu omhoog. 
 
8. Je houdt je bloem goed samen door ze 
in het midden vast te plakken. 
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Kunst in de Tuin 

Bijdrage van Kitty 
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