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mw. I. Barreveld
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mw. M. de Jong

tuin 67

Coördinator:
tuin ---
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tuin 38
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Algemeen Doeblad
Eindredactie:
mw. K. Martens
Redactie:
mw. W. van Dongeren
dhr. H. Tros
dhr. B. en mw. J. Seip

tuin 13

tuin 49
tuin 49
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tuin 60

doeblad@toepad.nl

Secretaris gezocht

Uiterste inleverdatum kopij:
donderdag 3 augustus 2017
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Stukje van de voorzitter
22 mei 2017

een stabiel tekort aan verblijfstuinen,
zodat er nog steeds mensen op de
wachtlijst staan voor een tuin. Hierin
herkennen wij ons ook. Afgelopen jaar is
er een aantal van eigenaar veranderd,
maar, ook bij ons, is er sprake van een
wachtlijst en op dit moment zijn er geen
huisjes te koop op ons complex. In dit
najaar bestaat de Rotterdamse Bond van
Volkstuinders 75 jaar. Ter gelegenheid
hiervan willen ze een boek uitgeven
waarin beelden van elk seizoen en
verhalen van volkstuinders opgetekend
worden. Iedereen kan dus zijn of haar
steentje bijdragen. Kijk hiervoor op de
website van de RBvV of lees het in de
Nieuwsbrief van april 2017. Het zal een
bijzonder boek worden, want er gaat wel
wat veranderen. Hoewel het allemaal niet
erg vlot verloopt, heeft de RBvV
aangegeven dat, wat de Bond betreft, de
overgang van het beheer naar de Stichting
Volkstuinen in Nederland (SViN =
onderdeel van de AVVN (Algemeen
Verbond van Volkstuinverenigingen in
Nederland) uiterlijk op 31 december 2017
rond moet zijn.

Het tuinseizoen is alweer bijna 2 maanden
op streek. Hoewel het nog niet al te warm
is geweest, konden we een aantal keren al
volop genieten van de tuin. Alles bloeit en
groeit, zodat het een genoegen is om over
het complex te wandelen. Dit wordt niet
alleen door de tuinleden, maar vooral ook
door anderen gedaan. Vaak zie je groepjes
mensen, in hun lunchpauze, een rondje
over het complex maken. Zo vervullen wij
dus een sociale taak. In het blad “Ons
Rotterdam” staat een aardig stukje over
de geschiedenis van het volkstuingebeuren
in Rotterdam. In het Archief van het
Burgerlijk Armbestuur wordt een dossier
aangetroffen uit 1932 waarin het advies
staat van de directeur voor
Maatschappelijk Hulpbetoon in Rotterdam
aan de wethouder om werkelozen
kosteloos de beschikking te geven over
een volkstuin met gratis gereedschap,
zaai- en pootgoed. Na wat heen en weer
gesteggel werden in het najaar van 1932
circa 260 tuintjes vergeven, waar een huur
van 2 cent per vierkante meter voor
betaald moest worden. De oppervlakte
bedroeg ongeveer 220 vierkante meter per
tuin. De tuintjes waren gelegen achter de
barakken aan de Boezem, RotterdamNoord.
Hoe anders is het nu. In de
Volkstuinenmonitor 2016 is er sprake van
ruim 2800 tuinen, verdeeld over 19
complexen in Rotterdam-Noord, terwijl er
op Rotterdam-Zuid nog eens 1352 tuinen,
verdeeld over 13 complexen zijn. Deze
getallen betreffen alleen de verblijfstuinen.
De huur is met een gemiddelde van 1,60
euro per vierkante meter dan ook niet te
vergelijken met hoe het ooit begon. Er is

Waarom moet dit
allemaal zolang
duren, vraagt u
zich terecht af. Het
antwoord wordt
door de RBvV
gegeven. Het
draait om geld. Dat is geen verrassing
natuurlijk. Volgens het SViN is er sprake
van ernstig achterstallig onderhoud bij alle
Rotterdamse tuincomplexen. Zij verlangt
een bedrag van 2.000.000 euro van de
Gemeente Rotterdam om dit achterstallige
onderhoud weg te werken. Daarnaast wil
de SViN de grondhuur verhogen tot 2,00
euro per vierkante meter, zodat al het
onderhoud wat daarna gepleegd moet
worden kostendekkend uitgevoerd kan
worden. U begrijpt dat dit twee belangrijke
punten van onderhandeling zijn, die
opgelost moeten worden, alvorens de
overdracht een feit is.
Wat is de toekomst van de volkstuinen in
Rotterdam? Dit schijnt vastgelegd te zijn in
de Volkstuinennotitie die opgesteld is de
3

Stadsontwikkeling, waarbij het onduidelijk
is wie hierbij direct zijn betrokken. Via de
Gebiedscommissie hebben wij, in een
vroeg stadium aangegeven dat de
Tuinkring graag betrokken zou worden bij
de opstelling van deze Volkstuinnotitie.
Helaas is hier geen invulling aan gegeven.
Wel zal de RBvV op 28 juni 2017 aanwezig
zijn bij de bespreking van deze nota in de
Gemeenteraad. Op 28 juni 2017 zal ook de
Voorjaarsnota besproken worden en de
RBvV zal erop aandringen om de
kostenpost van 2.000.000 euro voor het
achterstallig onderhoud hierin op te
nemen. Voor zover de stand van zaken
voor dit moment. Iets anders is dat er op
ons complex steeds grotere problemen
lijken te zijn met de riolering. Er wordt
door de Gemeente aan gewerkt, maar dit
heeft tot op heden nog niet het gewenste
resultaat opgeleverd. We blijven alert en
vasthoudend. Daarnaast is de boom die op
de rand van de waterput stond inmiddels
gerooid en worden de takken verwijderd.
We hopen dat hierdoor het gevaar
geweken is, dat de wortels onze
hoofdwaterleiding ingroeien, met alle
gevolgen van dien. Op de Algemene
Ledenvergadering is stilgestaan bij het
afvalprobleem. We zullen alle
onregelmatigheden met jullie delen. Zoals
bijvoorbeeld foto’s hiervan in de
mededelingenkastjes, foto’s op de website
en in het Doeblad. Help met z’n allen mee
om de kosten van de afvalverwerking
binnen de perken te houden en het
milieupark niet te laten verslonzen tot een
afvalberg!

Gelukkig hebben zich andere vrijwilligers
aangemeld om het bestuur ad hoc bij te
staan. Dat geeft wel wat ruimte, maar een
vaste secretaris is onontbeerlijk!

Vandaar nogmaals de oproep in dit
Doeblad. In de planning voor dit seizoen
staan weer de Bingo-avonden, en er zijn
plannen voor meerdere activiteiten in en
rondom de kantine. Die zullen uiteraard
bijtijds aangekondigd worden!
Hopelijk krijgen we een mooi seizoen,
zodat we weer heerlijk kunnen genieten
van onze tuinen.
Hartelijke groet aan u allen
Iza van Riemsdijk, voorzitter

Gedicht
Kevertje

Als een omgerolde kever
met alle pootjes in de lucht
weet hij precies wat hij nu wil
alleen dat lukt hem niet zo vlug

Het bestuur is tijdens de
ALV versterkt met Bert Seip, zodat na het
vertrek van Jacob als complexbeheerder
en Emmy als secretaris, het bestuur
bestaat uit vier leden. We zijn dus nog
steeds op zoek naar een secretaris!!

Uit: Het Vrolijkt, september 2008
Uitg: de Harmonie
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worden een jaar gevolgd om zo de
jaarlijkse cyclus van het tuinieren weer te
geven:
de lente: bedden aanleggen, zaaien, etc.;
de zomer: onkruid wieden, oogsten,
feesten;
de herfst en winter: verwerken van
tuinafval tot compost, groot onderhoud
aan de infrastructuur, inbraken,
nieuwjaarsborrels...
Binnen deze jaarcyclus wordt ook
aandacht besteed aan de dagelijkse cycli
van tuinders: hoe ze ’s ochtends beginnen,
‘s middags hard werken of juist in de zon
genieten, ’s avonds feesten
en er soms ook blijven slapen. Ook de
meer langetermijncyclus van volkstuinen
komt aan bod: hoe in sommige tijden
wordt geroepen dat de volkstuinder
uitsterft en op andere momenten
tuinieren weer wordt uitgeroepen als de
nieuwe trend.

Oproep Jubileumboek 75-jarig
bestaan RBvV
Bijdragen van het bestuur

Ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan
is de RBvV van plan om een jubileumboek
uit te geven met als werktitel:

“Van volksverheffing tot mindfulness.
Beelden en verhalen uit de Rotterdamse
volkstuinen”
Met beelden van elk seizoen, met verhalen
van de tuinders. Door fotograaf Hans van
Rhoon en tekstschrijver Chris van ’t Hof.
Het boek wordt 160 pagina’s A4-formaat
en zal, naar verwachting, in april 2018
verschijnen.

Uw reactie is welkom! Laat het ons weten
door ons even aan te spreken op het pad
of een mail te sturen aan
bestuur@toepad.nl.

Of het boek er komt, is echter nog niet
zeker. Coolegem Media (de uitgever) is
een soort crowdfundingsactie gestart om
het benodigde bedrag van € 38.000
binnen te krijgen. De RBvV zal € 10.000
bijdragen aan het boek, de gemeente
€ 3.500. Om de financiering rond te
krijgen heeft Coolegem Media alle
volkstuinverenigingen in Rotterdam
gevraagd om voor al hun leden een boek
aan te schaffen à € 19,95 per boek (de
winkelprijs wordt € 29,95). Voor zover wij
weten, is nog geen enkele vereniging hier
op ingegaan.

Strakke heggen

Heeft u belangstelling voor het boek?
Laat u dat dan vooral weten aan de
uitgever, via info@coolegem-media.nl.
Wilt u op een andere manier
bijdragen aan het boek?
De makers zijn van plan om voor het boek
groepsinterviews op de
volkstuincomplexen te houden met 3-5
tuinders, bij voorkeur variërend hoe lang
ze op de tuin zijn, leeftijd, motivatie voor
tuinieren, afkomst, etc. Deze tuinders

Wilt u de komende weken nog eens
extra aandacht besteden aan het knippen van
uw heg en het verwijderen van het onkruid
langs het pad?
Alvast heel veel dank!
Het bestuur

5

Vervolg bijdragen van bestuur

Grofvuil Rotterdam Prins
Alexander Nikkelstraat

Beste tuinleden,

Bijdrage van Redactie

Nikkelstraat 131
Rotterdam

Bijgaand twee voorbeelden zoals het NIET
de bedoeling is om van uw oude spulletjes
af te komen.

Openingstijden:
dinsdag t/m zaterdag 09.00 - 17.15 uur

Onze groene
vuilcontainers zijn
om uw 'normale'
huisvuil te
kunnen afvoeren.
Deze zijn
nadrukkelijk niet
bedoeld om uw
grove (tuin)afval
in te dumpen.

Op een Milieupark kunnen Rotterdamse
burgers zes dagen per week de volgende
soorten huishoudelijk afval inleveren:
-(grof) huishoudelijk afval,
-hout,
-puin,
-tuinafval/snoeihout,
-papier, karton,
-autobanden,
-flessenglas, vlakglas,
-kunststof tuinmeubelen,
-asbesthoudend bouw- en sloopafval
(dubbelverpakt in asbestzakken die
verkrijgbaar zijn op het
Milieubrengstation),
-grond/zand,
-dakleer,
-textiel/kleiding,
ijzer/schroot,
-elektrische apparaten,
-witgoed,
-drukhouders
-klein gevaarlijk afval.

Daarnaast zien wij ook dat er regelmatig
groenafval in de containers wordt gegooid,
ondanks dat er daarvoor speciaal met
enige regelmaat een container wordt
neergezet.

Wij kunnen ons
voorstellen dat
er soms de
gedachte is dat
misschien
iemand anders
nog wel
interesse heeft
in hetgeen
waar u afstand
van wil doen,
maar dan zult u
zelf die
geïnteresseerde
moeten zoeken.

Bron: www.rotterdam.nl/voorziening:milie
upark_prins_alexander_milieuparken
Met de auto:
Snelste route: Via A16 8 minuten, 6,2 km

Via
Boszoom
en
Kralingse
Zoom:

En niet de vereniging hiermee opzadelen.
U kunt deze goederen tenslotte zelf
zonder kosten aanbieden bij het
milieupark van de Roteb welke vlak achter
het begin van de Hoofdweg is gelegen.

14 min.
5,6 km
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Bijdrage vanuit de Redactie

Ook hebben wij nog een heuse echte
stretcher om weg te geven. De kleur is
blauw.

Beste Tuinleden,

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.

Nieuwe rubriek!

Wij van tuin 49 zijn aan het opruimen en
hebben wat spulletjes weg te geven.
Gratis! Dus als u interesse heeft, laat het
ons weten, Stuur een mailtje naar de
redactie van het Doeblad
doeblad@toepad.nl of kom langs bij ons
op de tuin.

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

Gemeenteraad
Bijdrage van het bestuur

OPROEP !

Op 28 juni a.s. vindt er vanaf 9:30 uur
Een openbare vergadering plaats in de
gemeenteraad van R’dam inzake het
beleid omtrent de volkstuinen te
R’dam.
Om te voorkomen dat er stilzwijgend een
aantal ongewenste maatregelen worden
aangenomen, is het wenselijk dat er een
flinke opkomst is van de volkstuinders die
de publieke tribune bezetten. Bij deze
dus de oproep aan een ieder die in de
gelegenheid is hierbij aanwezig te zijn, ook
te komen.

Een elektrische ‘Weed sweeper”, merk
Kinzo. Met extra onkruidborstels, om het
onkruid tussen de tegels vandaan te
‘borstelen’.
7
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Toepad 55
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WERKBEURTEN ATV TOEPAD 2017
GROEP 1

GROEP 2

GROEP 3

Tuinnummers:

tuin 2 t/m 25
+
tuin 81 t/m 83

tuin 26 t/m 52

54 t/m 80

Werkmeester:

Cecil Becker

Irene Barreveld

Marijke de Jong

Data werkbeurten:

8 april

Inhaaldag:

22 april

13 mei

27 mei

20 mei

10 juni

17 juni

1 juli

8 juli

15 juli

22 juli

12 augustus

26 augustus

19 augustus

9 september

16 september

23 september

7 oktober

14 oktober

21 oktober

28 oktober

28 oktober

28 oktober

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

Werkmeesters:
Ploeg 1
Ploeg 2
Ploeg 3

Cecil Becker
Irene Barreveld
Marijke de Jong

Tuin 20b
Tuin 14
Tuin 64

Versie: 7 mei 2017

Amateur-tuinvereniging Toepad opgericht 1 september 1969 – KvK 40342553 - Telefonisch beperkt bereikbaar

ATV Toepad
Toepad 55
3063 NJ Rotterdam
www.toepad.nl
telefoon: 010 433 0135
e-mail: secretaris@toepad.nl

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

€

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

2,60

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
9

Melden geluidsoverlast
hockeyvelden e.v.

Aan de bakken
Bron: Wijkkrant de Esch

Bijdrage van bestuur

Regelmatig krijgt het bestuur een opgave
van de activiteiten welke op de hockey
velden plaats vinden. We willen de
opgaven van deze activiteiten met begin
en eindtijd delen door deze in de
informatie kastjes te hangen.
Ook zullen we de Porsche dealer
aanschrijven of ze ons op de hoogte willen
houden van avond en/of zondag
activiteiten waarvoor zij ontheffing hebben
gekregen, om deze te plaatsen.

Aan de hekken van de natte filterbakken
bij de watertoren hangen sinds dit
voorjaar informatieborden over wat groeit,
bloeit en boeit op de verschillende
drijvende eilanden in de bakken. En welke
beesten van welk eiland houden.
Bovendien worden er binnenkort bankjes
geplaatst voor mensen die deze bijzondere
natuurontwikkeling op de voet willen
volgen.

JULI

Indien er dan geluidsoverlast is buiten de
activiteiten die zijn gemeld en waarvoor
ontheffing is, kan een ieder hierdoor direct
de politie of DCRM bellen om deze overlast
te melden en te laten stoppen.

Ik ben mijn
jongen
kwijt
goud gaf ik
voor
geritsel
mijn nest
zit me te
wijd.

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

Gedicht van Judith Herzberg

De Redactie stelt zich NIET aansprakelijk
voor artikelen die door andere personen
zijn ingezonden.
Oplossing
puzzel
Doeblad 1
Seizoen 2017
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Ingekomen Stuk

Vogels

Bijdrage van Hans

Vogels zijn het bewijs
dat het goed gaat met
je tuin. Na een paar
kleine ingrepen ben je
zeker van gekwetter.
Ga aan de slag om de
vogels in je tuin te
verwennen.
Vogels zoeken je tuin op voor veiligheid,
voedsel en een plek om te broeden.
En dat kan je ze geven. Zelfs in de kleinste
tuin kan je de perfecte gastheer of gastvrouw
worden.

Een hobbymarkt!
Te organiseren voorafgaand aan
activiteiten in de kantine, buiten op het
terras. Bijvoorbeeld voorafgaand aan de
Bingo avond van 10 juni.
Iedereen zorgt voor zijn eigen tafel om de
hobbyartikelen te verkopen en zorgt
ervoor alles opgeruimd achter te laten.

Checklist vogelvriendelijke tuin
Ook in een kleine tuin
kan je vogels
verwelkomen.

Wat ik verwacht aan hobbyartikelen:
kaarten, schilderwerkjes, bloemstukje,
patchwork, borduurwerkjes enz.

Bekijk onze checklist en ontdek de werkpunten
van jouw tuin.

Vriendelijke groet,
joseklaassendelaat@icloud.com

•

Jose Klaassen tuin 16

•
•
•
•
•

Is er natuurlijk voedsel (insecten en
fruit) aanwezig in je tuin?
Vul je de voedertafel met een
seizoensgebonden vogelaanbod?
Bied jij je tuingasten schoon
drinkwater aan?
Zijn er struiken, bomen en hagen die
als schuilplaats kunnen dienen?
Ligt er materiaal in je tuin waarmee
vogels nesten kunnen bouwen?
Bied je een goede nestkast aan? En
hangt ze op een goede plek?

Vijf tips om vogels in je tuin aan
te trekken
1. Laat dood hout en bladafval
liggen. Dit komt vogels goed van pas
om hun nesten mee te bouwen. Ook
stukjes wol, katten- en hondenhaar
worden wel eens verwerkt in
vogelnesten.
2. Plant struiken, bomen en hagen.
Vogels gebruiken ze als schuilplaats en
bouwen er hun nest in. Sommige
struiken dragen bessen, een lekkernij
voor vogels.

11

3. Zorg voor drinkwater. Bij vorst
komen vogels vaak water tekort. Een
ondiepe schaal water volstaat meestal
als drinkplaats. Voeg wat suiker toe
zodat het water niet bevriest. In de
zomer kan je een grotere schaal
zetten, zodat mussen of merels
kunnen baden.
4. Hang nestkasten: Nestkasten vind je
in alle kleuren en maten. Kies of maak
een nestkast op maat van de vogels in
je tuin. Hang ze op een goede plek. Na
de winter verwijder je oud
nestmateriaal en maak je de nestkast
proper met heet water en een borstel.
5. Maak geleidelijke overgangen van
gazon naar planten, struiken en
bomen. Door de natuur zo goed
mogelijk na te bootsen creëer je meer
kansen om vogels naar je tuin te
lokken.

wilde lijsterbes, gewone liguster,
schietwilg

Hang een nestkast op
Een nestkast zal niet gebruikt
worde als ze niet op de juiste
plaats hangt.
1. Hang de nestkast op
een rustige plek op,
zodat de vogels zich
veilig voelen en naar
binnen durven. Dus niet direct naast
het terras, als u daar in het voorjaar
zelf vaak zit.
2. Niet in de volle zon, dus liever niet op
het zuiden.
3. Beschut tegen de wind. De
invliegopening kan het beste op
het noordoosten zijn gericht,
want de wind komt in Nederland
vaak uit het zuidwesten.
4. Een vrije en veilige aanvliegroute
is belangrijk. Geen takken direct
voor de opening.
5. Uit de buurt van katten. Gaas om
de boom kan katten uit de buurt
houden.
6. Vogels van dezelfde soort wonen het
liefst tenminste tien meter van elkaar.
Voor vogels van verschillende soorten,
zoals koolmees en pimpelmees,
kunnen de kasten een meter of drie uit
elkaar hangen.
7. Koloniebroeders wonen wel weer
graag in groepen: de nesten voor
mussen, spreeuwen en zwaluwen
kunnen daarom wel naast elkaar
hangen.
8. Hang de nestkast stevig op, zodat hij
niet kan gaan slingeren of vallen.
9. Ophangen in het najaar. Vogels
kunnen er al aan wennen en de kast
gebruiken als slaapplek.

Planten lokken vogels
Planten zijn een bron van leven. Sommigen
dragen bessen die de vogels kunnen eten.
Anderen trekken insecten aan die op het menu
van tuinvogels staan.
In elk geval zijn
planten erg belangrijk
voor de vogels in je
tuin. Kies dus ook de
juiste soorten.
•

•

•

•

Kruiden: brandnetel, grote
kaardenbol, koninginnenkruid,
boerenwormkruid, duizendblad,
engelwortel
Bloeiende, insectenvriendelijke
planten (deze bloeien over een lange
periode): gewone klimop, hop, wilde
wingerd, vingerhoedskruid,
boerenwormkruid, wilde marjolein,
grote kaardenbol, gewone pastinaak,
veldsalie, echte guldenroede, wilde
ridderspoor, look-zonder-look
Hagen en heggen: gewone braam,
wilde lijsterbes, gelderse roos, wilde
kardinaalsmuts, gewone hulst,
eenstijlige meidoorn, gewone vlier,
rode koernoelje, zwarte els, gewone
klimop
Bomen en struiken: één- en
tweestijlige meidoorn, sleedoorn,
zoete kers, hazelaar, hondsroos, rode
kornoelje, zomereik, wintereik,
gelderse roos, vuilboom, gewone vlier,

En… maak de kast elk jaar in september of
oktober weer schoon. Met kokend water. Trek
zelf keukenhandschoenen aan, want heel
schoon zal het niet zijn.
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ervaren. De eenvoudige tekst informeert
stap-voor-stap, aangevuld met duidelijke
kleurenfoto's, over de handelingen en
technieken die nodig zijn om bijvoorbeeld
groenten, fruit, kruiden te kweken.
Dit nadat het juiste gereedschap is
aangeschaft en alle voorbereidingen zijn
getroffen. Er is een scala aan ideeën voor
het uitvoeren van kleine 'projecten'
(vogelkooitje, kerstkrans, geurzakjes e.d.)

Boekenworm
Bijdrage van Hans, Wil

Een hoofdstuk met 'anders' bezig zijn in de
tuin sluit het boek af (spelletjes, beestjes
zoeken en bekijken). Gedurende al deze
items valt de veelzijdigheid en originaliteit
op die uitnodigen tot actie; een
aanmoediging voor kinderen om naar
buiten te gaan en actief bezig te zijn.

Titel: Tuinplezier voor kids
Auteur:
Catherine
Woram,
Martyn
Cox

Titel: Tuindierengids

Jeugdboek
Uitg:
Kosmos
126
pagina’s

Auteur:
Richard
Lewington

Over het kweken van planten, bloemen en
kruiden in je eigen tuin. Met knutselideeën
en spelletjes en foto's in kleur.

Uitgeverij:
Kosmos
208
pagina’s

Wat is er nou
leuker en
gezelliger dan
om samen
met kinderen
naar buiten
te gaan?

Aug. 2015

Achterzijde boek

In deze handzame Tuindierengids staan
ruim 500 diersoorten die in en rondom de
tuin voorkomen. In de inleiding komt aan
bod hoe je dieren naar je tuin kunt lokken.
Hoewel het boek op Groot Brittannië is
gericht is de informatie ook goed
toepasbaar op Nederland en België. Een
enkel dier, zoals bijvoorbeeld de grijze
eekhoorn, komt hier niet voor. Het boek
bevat gedetailleerde illustraties van
natuurtekenaar Richard Lewington. Het
boek is toegankelijk en praktisch!

Dit boek staat boordevol ideeën voor
een zomer lang genieten.
Gemakkelijk te realiseren tuinprojecten
voor binnen en buiten zorgen voor vele
middagen tuinplezier.
Het boek start met de basis ingrediënten
van tuinieren en eindigt met 35 creatieve
ideeën die gegarandeerd een succes zullen
zijn! Een kleurrijk en inspirerend boek voor
ouders en grootouders met of zonder tuin.
Recensie: Het boek is erop gericht
kinderen het genot van tuinieren te laten
13

ALV 6 Mei 2017

Zie www.toepad.nl (medio begin juni) voor de foto’s in kleur!

Het oude bestuur, v.l.n.r. Barbara Luten (bestuurslid), Hanny Groenewoud (penningmeester), Iza
Riemsdijk (voorzitter), Jacob van der Vorm (bestuurslid). Afwezig: Emmy Arendshorst (secretaris)

Bedankje en afscheid van
Henk Jelle als werkmeester
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Bedankje en bloemetje voor
Supervrijwilliger Jo Weers!

Een bedankje en (bier)pakket voor Willem Engel voor
vele jaren inzet als lid van de taxatiecommissie. In
ontvangst genomen door zijn zoon Richard Engel.
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Vervolg ALV 6 Mei 2017

Afscheid Jacob van der Vorm als
bestuurslid en complexbeheerder. Een
Bedankt! voor al zijn inzet voor de
vereniging.
Jacob blijft lid van de bouw- en
taxatiecommissie (bouwzaken) en
coördinator van de website.

En ook Hartelijk Dank Emmy Arendshorst (afwezig tijdens de ALV)
voor je inzet als bestuurslid en secretaris van ATV Toepad!

Bert Seip licht toe waarom hij zich kandidaat
stelt voor het bestuur van ATV Toepad

Het huidige bestuur met Bert Seip als
nieuw bestuurslid.
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Instituut voor natuureducatie en
duurzaamheid. Heb je geen tijd of zin om
er een te maken kun je er ook één
bestellen in de IVN webwinkel.

Moestuintips voor bijen
Bijdrage van Hans

Bijen en bestuivers zijn heel erg belangrijk
voor je moestuin. Zij zorgen namelijk voor
de bevruchting van je planten en
fruitbomen. Dit doen ze door bloemen te
bezoeken, waarvan zij nectar verzamelen.
Het stuifmeel blijft plakken aan hun poten
en lijfjes, waardoor ze stuifmeel van het
mannelijk bloemdeel overbrengen naar het
vrouwelijk deel van de bloem: de stamper.

Stuifmeel vervoeren
Bijen vervoeren stuifmeel. Dit doen ze op
allerlei manieren. De één vervoert het op
z’n buik, de ander aan zijn achterpootjes.
Bijensterfte
Door een gebrek aan voedselrijke bloemen
is er sprake van bijensterfte. Ook worden
er steeds vaker bestrijdingsmiddelen
gebruikt die slecht zijn voor bijen.

Trek bestuivers aan!
Zet planten in de tuin waar bijen en
andere bestuivers van houden.
Zonnebloem, aardbei of longkruid
bijvoorbeeld.

Bij-zondere dans

Bijensoorten
Wist je dat er in Nederland 357
bijensoorten rondvliegen? Hommels,
metselbijen en zandbijen bijvoorbeeld. En
natuurlijk de bekendste soort: de
honingbij.
Bedreigde bijen
Er zijn er 350 soorten wilde bijen. Helaas
staat meer dan de helft van deze diertjes
op de rode lijst. Dit betekent dat dit
bedreigde diersoorten zijn. Daar moet wat
aan worden gedaan!

Bijen vertellen elkaar met een ‘dans’ waar
voedselrijke bloemen staan.
Nobelprijswinnaar Karl von Frisch ontdekte
dat bijen met hun achterlijf kwispelen en
figuren lopen. De richting waarin ze
bewegen, vertelt iets over de kant waar
het voedsel ligt. De snelheid van de dans
zegt iets over de afstand van de nectar.

Bouw je eigen bijenhotel

insecten
zoeken
voedsel
dichtbij
huis. Help
ze een
handje
door een
bijenhotel
voor ze te
bouwen.

Belangrijke bestuivers
In Nederland bestuiven insecten 80% van
alle plantensoorten en 70% van onze
voedselgewassen. Zonder bijen zouden we
dus heel veel producten niet hebben.
Tegels eruit, planten erin!
Richt niet alleen je moestuin, maar ook je
gewone tuin in met zo min mogelijk tegels
en zo veel mogelijk bloemen. Hierdoor

Dit kan bijvoorbeeld met de ‘IVN do it
yourself insectenhotel’. IVN staat voor:
17

bied je bijen de ruimte om te nestelen en
kunnen ze makkelijker stuifmeel vinden.

dol op de boerenkrokus en
vingerhelmbloem.
Laat je bijenhotel met rust
Een bijen- of insectenhotel heeft geen
onderhoud nodig. Als je het schoonmaakt,
kan het zelfs zijn dat je de larven per
ongeluk doodmaakt.

Let op met bestrijdingsmiddelen
Gebruik geen bestrijdingsmiddelen met
neonicotinoiden. Deze stoffen zorgen
ervoor dat bijen last krijgen van hun
zenuwsysteem en daardoor verzwakt
raken. Minder gif = meer bijen.

Doorgeschoten planten
Het is heerlijk om je eigen groenten en
fruit te oogsten, maar laat ook eens wat
doorgroeien. De bijen smullen van de
bloemen van een doorgeschoten prei of ui.

Varieer in je moestuin
Plant zoveel mogelijk verschillende planten
en bloemen in je tuin. Hier worden bijen
blij van!

Kruidenhoekje

Mooie smulplantjes

Lavendel, salie en marjolein zijn onmisbaar
in je moestuin. Ze zijn niet alleen lekker,
ze lokken ook nog eens bijen.

Juffertjes in het groen produceren veel
nectar.
Bijen en hommels zijn er dol op.
Bovendien staan ze prachtig in je tuin.

Zandbakken en houtstapels
Veel bijensoorten nestelen in de bodem.
Sommige maken een nestgang in dood
hout. Als je hout hebt gesnoeid kun je dit
het beste op een zonnige plaats
neerleggen. Laat het hout daar verder
liggen om te rotten. Laat de bijtjes maar
komen!

Lievelingseten van de bij
Phacelia wordt bijenvriend of bijenbrood
genoemd. Hij staat graag op een lichte en
zonnige plek. Groot kaasjeskruid trekt veel
bijen en vlinders aan. Die zit vol met
suikerrijke nectar.

Op bezoek bij de bij
Nuttig onkruid
Staan er per ongeluk madeliefjes,
boterbloemen of paardenbloemen in je
moestuin? Laat ze lekker staan. Bijen zijn
er blij mee.

Ben je benieuwd hoe bijen leven? Of om
eens heerlijk verse honing te proeven? Ga
op bezoek bij een imker. Kijk voor de open
dagen bij jou in in de buurt op;
www.bijenhouders.nl

Bloembollen In het najaar kun je
bloembollen planten. Bijen en vlinders zijn

Bron: Instituut voor natuureducatie en
duurzaamheid www.ivn.nl
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Kleuren voor wie wil

bijencrisis van filmmaker Taggart Siegel.
19.30 tot 22.00 uur, inloop 19.00 uur.
Gimsel Rotterdam

Groene uitjes

Botanische tuin Afrikaanderwijk
Elke
vrijdagmiddag
wordt er een
kruid of plant
van alle
kanten
belicht.
Proeven,
voelen,
ruiken, een
kruid bekijken
en leren over
de verschillende toepassingen, over de
werkzame bestanddelen en het gebruik
van de verschillende delen van een kruid.
Iedere vrijdagmiddag van 14:00 tot 16:00
uur. Locatie: Bij mooi weer op het terras
van de tuin. Bij slecht in het Huis van de
wijk. Kosten € 10,00 per kruidenmiddag.

Juni en juli 2017
Bijdrage van Wil

Zaterdag 3 juni 2017 Rotterdamse
Munt viert het Zomerfestival
In deze geurige en kleurige stadskruidentuin aan Laan op Zuid klinken gezellige en
verrassende klanken en zijn lekkere,
(h)eerlijke hapjes en drankjes van lokale
oogst. Workshops en proeverijen. Vier de
zomer in eigen stadsnatuur! Tijd: 12 – 18
uur. Laan op Zuid/Brede Hilledijk 2
Zaterdagen 3 en 17 juni en
1 en 15 juli 2017 R’damse
Oogstmarkt Noordplein

Zaterdag 10 en zondag 11 juni 2017
Dakendagen bij de Kunsthal
Altijd al eens op het dak van de Kunsthal
willen staan? Nu is je kans! Breng meteen
een bezoek aan de bijenvolken daar. Odinimker Jos Willemse ontvangt je graag.

De Rotterdamse Oogstmarkt is een
tweewekelijkse boerenmarkt. Sfeervolle
buurtmarkt voor het doen van de lokale
boodschappen en gezellige ontmoetingen.
Van 10 tot 17 uur
Donderdag 8 juni 2017
Filmvertoning Queen of de sun
Zaterdag 10 en zondag 11 juni 2017
Verborgen tuinen Rotterdam
De eigenaren van meer dan 90 tuinen
verspreid door de hele stad openen hun
hekken voor je. Van klein tot groot, van
klassiek tot modern, van design tot
romantisch. Het accent ligt op privétuinen,
maar er zijn ook stadslandbouwtuinen,
daktuinen en andere bijzondere plekken.
De toegangsprijs voor het hele weekend
(incl. plattegrond) bedraagt € 3,-.

Wat zeggen de bijen ons? Een diepgaande bijzondere kijk op de wereldwijde
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Natuurhistorisch Museum Rotterdam, op
de expositie van de winnaars van de
Groene Camera. Van 11 tot 17 uur.
Westzeedijk 345, Rotterdam. Woensdagen
gratis voor kinderen t/m 15 jaar.

Zondag 11 juni 2017 Oude en nieuwe
Glorie Arboretum Trompenburg
De eerste aanleg van de tuinen van
Trompenburg dateert al uit 1850, de
buitenplaats Trompenburg was toen
eigendom van de familie van Hoey Smith
die het huis Zomerlust, behorende bij de
buitenplaats, bewoonde. De oppervlakte
werd door de jaren heen steeds groter.
Meer weten over de geschiedenis van
Trompenburg Tuinen & Arboretum?
Wandel dan mee met de gids. Aanmelden
kan via reserveren@trompenburg.nl.
Kosten voor de wandeling bedragen
€ 2,50 + € 7,50 entree.

Donderdagen vanaf 6 juli 2017
Inlooprondleiding Hortus Botanicus
Leiden
Elke donderdag in juli en augustus lopen
ervaren rondleiders met u door de tuin. Dit
jaar staan ze extra stil bij aansprekende
planten uit de tropen. Op alle
donderdagen om 13.30 uur in het
Nederlands en om 16.00 uur in het Engels.
Entree € 7,50. Kinderen tot 12 jaar € 3,--

Zondag 18 juni 2017 Theater in de
natuur! 'n Bries speelt 'Waait' op het
eiland van Brienenoord.
De voorstelling begint met mijnheer Steur.
Hij is architect en wil een nieuwe stad
bouwen. Terwijl hij bezig is met
voorbereidingen, heeft hij een
onverwachte ontmoeting met een vis die
op het droge ligt. Zijn dag verloopt daarna
helemaal anders dan gepland. 'n Bries laat
je meenemen door de wind van plek naar
plek op het eiland, het Waait. De
voorstelling 'Waait' duurt 50 minuten en is
geschikt voor kinderen van 7 t/m 10 jaar,
familie en bekenden. De prijs is Euro 5,00
per persoon en voor houders van de
Rotterdampas Euro 2,50. Je kunt je
aanmelden via: eenbries@gmail.com
Voorstelling 14:00 - 14:50 uur
Start: Hoendiep / groene brug ingang
Brienenoordeiland

Zondag 9 en 23 juli 2017 Wandeling
Arboretum Trompenburg
Bloeiende vaste planten. Prachtige kleuren
en geuren, de gids van Trompenburg
neemt u mee langs de borders en vertelt u
over het onderhoud van een vaste
plantenborder en over de kenmerken van
de vaste planten. Aanmelden kan via
reserveren@trompenburg.nl. Kosten voor
de wandeling bedragen € 2,50 + € 7,50
entree.

T/m 25 juni 2017 Tentoonstelling
Natuurfotografie in de lage landen
Bekijk de natuur van de Lage Landen met
een hernieuwde blik en laat je verrassen
door de geweldige variatie, nu eens niet
buiten in het vrije veld maar in het

Ontdek het Rotterdams platteland
Wil jij de polders ontdekken? Er is een
scala aan wandel- en fietsroutes over het
Rotterdams platteland en in MiddenDelfland. En de keuze blijft groeien!
Download een van de polderpadroutes in
de gratis app van Natuurmonumenten en
geniet
tijdens de
fietstocht
van de vele
vogels en de
natuur in
Rotterdam.
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-Mieren hebben een functie in het
verspreiden van sommige soorten
plantenzaden.
-Mieren spelen een belangrijke rol in de
voedselkringloop
-via hun activiteiten in de strooisellaag
dragen mieren bij aan een verbeterde
bodemvruchtbaarheid.

Gemier in onze tuin!!
Bijdrage van Wil

Zodra de zon gaat schijnen komt de
natuur tot leven en gaan dieren werken
aan het bouwen van nesten en de
uitbreiding van hun territorium.
Zo ging ook de kleine mier in onze tuin
hard aan de slag. Eén mier leek
onschuldig, maar een mier komt nooit
alleen! Zodra de weg naar de voorraadkast
gevonden was (in onze tuin waarschijnlijk
een laag oude bladeren) volgde het hele
legioen!! Inmiddels komen wij heel veel
mieren tegen in een van de borders in
onze tuin.

Dat is allemaal heel leuk maar als je een
kolonie in je volkstuin tegenkomt dan denk
je vooral “hoe komen we daar vanaf!!”
Zijn mieren schadelijk?
-Voedsel waar mieren op gaan zitten is
niet meer geschikt voor consumptie omdat
mieren bacteriën bij zich dragen. Mieren in
grote getalen zijn onhygiënisch.
-De nesten van mieren bestaan uit enorme
gangenstelsels. Zij maken hiermee je
terras en tuin instabiel. Ja, echt waar!
-Mieren verspreiden bladluizen (die zijn
schadelijk voor de planten) en ze
beschermen de bladluizen door hun
natuurlijke vijanden zoals de larve van het
lieveheersbeestje te doden.
Genoeg reden om een kolonie mieren uit
je tuin te willen houden. Gelukkig zijn er
volgens de experts manieren om de
diertjes op natuurlijke basis uit de buurt te
houden.

Mieren zijn een groep kolonievormende
sociale insecten, die behoren tot de orde
van vliesvleugeligen (Hymenoptera).
Mieren hebben zich kunnen aanpassen
aan zeer verschillende leefomgevingen.
Mieren komen vrijwel overal ter wereld
voor. Ze behoren daarmee tot de
succesvolste diergroepen. De meeste
soorten mieren zijn zwart of bruin, maar
ook gele, rode, groene, zilvergrijze en
goudkleurige soorten komen voor.

De strategie om mieren te
overwinnen op een natuurlijke
manier.
Wil je mieren buiten je huis of een bepaald
gebied houden, dan zijn er verschillende
middelen om een grens te maken waar
mieren niet overheen zullen gaan.
-Mieren lopen nooit over een koperdraad
heen, ze hebben een hekel aan koper. Leg
een koperdraad langs de drempel en ze
zullen een andere route kiezen. Muntjes
van vijf cent schijnen hetzelfde effect te
hebben.

Mieren hebben, net als de meeste andere
insecten, voelsprieten op hun kop, die hun
voornaamste zintuig vormen, en waarmee
ze kunnen ruiken en voelen. De meeste
mierensoorten hebben tevens ogen, maar
in het donkere nest zijn deze niet erg
nuttig.
De fijne kant van mieren
-Mieren helpen bij het bestrijden van
schadelijke insecten.

-Krijt en babypoeder bevatten talkpoeder.
Dit is een natuurlijk bestrijdingsmiddel.
Strooi het op de routes van de mieren en
ze gaan er niet meer langs. Bij regen het
strooien niet vergeten te herhalen.
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Mieren nemen altijd een vaste route. Als je
die verstoort dan zijn ze gedesoriënteerd.
-Gooi koffiedik in je tuin. Vermeng het met
een beetje tuinaarde en strooi het op
plekken waar je de mieren vandaan wilt
houden. Overigens is een beetje koffie
goed voor de planten. En katten hebben
er een hekel aan.

sterke pepermuntsmaak en -geur
sprenkelen.
De planten die mieren weren zijn
afrikaantjes (eenjarig) of lavendel. De
goudsbloem is echter het meest effectief.

Maar er is nog een manier: Mieren
bestrijden met kruiden en planten. Een
fijne methode voor een volkstuinder!
Er zijn verschillende kruiden en
planten waar mieren een hekel aan
hebben.

Plaats de kruiden of planten in enkele
strategisch geplaatste potten of op slimme
plaatsen in de tuin.

Als we het hebben over kruiden dan
houden salie, rozemarijn, bieslook,
majoraan, maggikruid en basilicum mieren
op afstand. Ook boerenwormkruid staat
bekend om zijn mierwerende werking.
Daarnaast is het goed om te weten dat
mieren een hekel hebben aan bepaalde
sterke geuren.

Word je helemaal onder de voet gelopen
door de mieren dan is verdrijven misschien
niet meer genoeg en moet je wellicht de
mieren gaan bestrijden. Dit wordt dus
dieronvriendelijk!! Heb je een speciale
band met mieren dan kun je beter niet
verder lezen!
-Een goed bestrijdingsmiddel is kokend
water, al dan niet met afwasmiddel met
citroengeur erin vermengd.
-Een ander wondermiddel is azijnwater. Je
kunt gewone azijn of schoonmaakazijn
verdunnen met water en regelmatig de
tuin met een plantenspuit besproeien. De
verhouding is één deel azijn op twee
water.
-Heel milieuvriendelijk en ook diervriendelijk: vul bloempotten met tuinaarde
en zet deze omgekeerd bovenop de
nesten. Binnen de 14 dagen hebben de
mieren hierin hun nest gemaakt en dus
ook hun eitjes gelegd. Je kunt nu de
gehele pot met het nest verplaatsen naar
de vrije natuur.

De geur van basilicum, oregano, knoflook
(net als slakken), salie, rozemarijn,
kruidnagel, nootmuskaat of kaneel is te
sterk voor de diertjes. Je kunt de kruiden
vermengen met water of de route
blokkeren met wat strooisel. Mieren gaan
ook niet over een laagje peper heen.
Strooi wat peper (zwarte, witte, cayenne
maakt geen verschil) en ze zullen uit de
buurt blijven. Ook hier bij regen het
strooien herhalen.

If you can’t beat them join them.
Als alle bovenstaande tips niet werken,
dan zit er niets anders op er het beste van
te maken. Plaats bijvoorbeeld een glazen
bak (een aquarium of doorzichtige
bloempot) gevuld met tuinaarde
omgekeerd bovenop het mierennest.
Binnen 2 weken hebben de mieren
schitterende tunnels gebouwd en heb je
zicht op de binnenkant van het nest.

Munt in welke vorm dan ook houdt mieren
eveneens weg. Je kunt blaadjes munt
verkruimelen of een zakje muntthee
openknippen en de inhoud over de vaste
route van de mieren strooien. Je kunt ook
tandpasta of mondspoelmiddel met een
23
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Zoek de volgende woorden:
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De oplossing en zeer veel andere werkbladen om gratis te downloaden:
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Voor de kinderen
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Kunst in de Tuin
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