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  Ze kunnen je nachtrust verstoren maar geven je ook het buitengevoel. 
  Lees op blz. 9 meer over deze dieren. 

In tegenstelling wat gedacht wordt is 
het niet nodig alle dart avonden mee 
te doen. Dus kunt u een keertje niet, 
dan is dat geen belemmering om niet 
mee te doen. Als u deze krant leest 
zijn de avonden al begonnen maar 
door bovenstaande kan men toch nog 
meedoen. Lees de veranderde aan-
kondiging op blz. 8. 

 Algemeen Doeblad 

KIKKERCONCERT IN ALLE 
HEVIGHEID LOSGEBARSTEN      

Man met  
Afrikanen 

op ons terrein 
 gesignaleerd 

Rotterdam – Zoals u waar-
schijnlijk heeft kunnen zien 
zijn de plantenbakken bij de 
ingang sinds kort weer be-
woond door afrikaantjes. De 
plantjes zijn dit jaar door ama-
teur-hovenier A. Braber ge-
plant. Ook in voorgaande jaren 
heeft deze hovenier er  mede 
voor gezorgd dat de bakken er 
piekfijn uitzagen. Het bestuur 
is natuurlijk erg blij met het 
initiatief van de heer Braber. 
Maar het bestuur heeft ook een 
verzoek aan de overige tuinle-
den. Zoals u misschien weet 
hebben plantjes in de volle zon 
nogal eens dorst. Dus als u 
langs de plantenbakken loopt 
of rijd, en ziet dat ze ontzet-
tend dorst hebben, denk dan 
niet, goh wat zijn ze droog en 
dan weer verder gaan met uw 
dagelijkse werkzaamheden. 
Nee, wij en de plantjes zouden 
het fijn vinden als u de moeite 
zou willen nemen om de plant-
jes een emmertje of gieter wa-
ter te geven. De plantjes zijn 
ten slotte van ons allemaal. 
Dus de verzorging van ons 
complex moet ook door ons 
allemaal gebeuren. Alvast  be-
dankt voor de te nemen moeite. 
Het bestuur   

Grote belangstelling 
voor darten! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deze plaatjes hebben alles 
met elkaar te maken. Kijk 

op pag. 3.  

Rotterdam-1974 was een rampjaar voor het Toe-
pad. 7 augustus a.s. is het n.l. 30 jaar geleden dat 
het Toepad dus ook ons complex werd over-
spoeld door een dikke laag bagger. In het Doe-
blad van augustus willen wij daar aandacht aan 
besteden. 
Daarom zoeken wij mensen die het hebben mee-
gemaakt en daarvan nog foto’s hebben. Wij wil-
len deze graag plaatsen. Natuurlijk krijgt u deze 
foto’s weer ongeschonden terug. Heeft u foto’s 
geef ze dan even persoonlijk bij tuin 4 af, zodat 
we wat informatie over de foto kunnen vragen.  

Oproep voor oude foto’s 

Slapeloze nacht voor 
Bram en Sylvia  

Bram bedacht dat een puzzel in het Doeblad wel 
leuk zou zijn. Maar dat het maken ervan  
nachtwerk zou worden had hij niet voorzien. 
Maar uiteindelijk met behulp van z’n vrouw is 
er een leuke leerzame puzzel uitgekomen.  Kijk 
snel op blz. 15. 

Wie, wat, waar,………………. blz.2 
Rara…………………………... blz.3 
Brandveiligheid………………. blz.4 
Overval op klaarlichte dag…...  blz.6 
Darten……………………….. blz.8 
Van drill tot kikkertje……….. blz.9 
Fast Ferry…………………….  blz.11 
Wereld in bloei (2)…………… blz.12 
Voor de kinderen…………….. blz.13 
Puzzel………………………... blz.15 
Horror struiken………………. blz.17 
Tuintips………………………. blz.18 
Fietsroute…………………….. blz.19 
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Openingstijden kantine: 
     
  
 
 
Vanaf juni is de kantine doordeweeks geopend van 
maandag tot en met vrijdag van 14:00 tot 17:00 
De familie Eggink verkoopt diverse lekkernijen uit 
de frituur. 
 
Vanaf 1 juni tot en met 3 augustus is er iedere dins-
dagavond vanaf 19:00 uur een dartscompetitie. 
Zie pagina 16. 
 
In juli en augustus is de kantine open op: 
Vrijdag van 14:00 tot 17:00 en ‘s avonds van 20:30 
tot 24:00 uur 
Zaterdag van 14:00 tot 17:00 en ‘s avonds van 20:30 
tot 24:00 uur 
Zondag van 14:00 tot 16:00 uur 
 
Huisvuil inname: 
Vanaf nu iedere woensdag avond tussen 18:00 en 
19:00 uur 
Op zaterdag van 14:00 tot 15:00 uur 
 
Openingstijden Winkel: 
Zaterdag van 14:00 tot 15:00  uur  
 
Bestuur 
De heren: B. Oversluizen voorzitter         tuin 35 
 P.A. de Jong secretaris          tuin 79  
 J. v.d. Griendt penningmeester   
 H. Oversluizen lid                   tuin 41 
Mevrouw: C. Braber lid                   tuin 71  
  
Kascontrolecommissie 
De heren: J. Robles 
 M. van Tilborgh 
 W. IJsselstein 
 
Verkooploods tuinmateriaal 
De heren: T. Gunneweg 
 G. Kling 
mevr. J. Seip 
De heer A. Braber inkoop 

 
 
Bouw- en taxatiecommissie 
De heren: P.A. Sommeijer samenroeper  
 J.Th. Baijens  lid 
 L.H. Bolland lid 
 W. Engel lid 
 J. Robles lid 
 
Vertegenwoordigers bij Unit Kralingen / Croos-
wijk 
De heren: A. Braber 
 P.A. Sommeijer 
 
Organisatie Activiteiten (Bingo) 
Mevrouw I. Engel 
De heer W. Engel 
 
Kantinebeheerder / inkoper 
De heer R. Engel 
 
Commissie onderhoud complex / werkbeurten 
De heren: T. Gunneweg  onderhoud rijdend  
                                           materieel 
 J. Hoogendijk                werkmeester 
 H. Brand                            ,, 
 M. van Tilborgh                  ,, 
 P. van Krimpen  reserve meester  
 L. Eggink            vuilinzameling 
 
Redactie Algemeen Doeblad 
 Ans Dansen en Hans Tros, 
                   Bert en Joke Seip 
                   Jeannette Beusker en Heleen van der 
                   Stege         
                   Kitty Martens en Wil van Dongeren   
 
 
De artikelen/reacties voor het Algemeen Doeblad zijn 
op de volgende manier in te leveren: 
per diskette of per E-mail (a.dansen@wxs.nl )   
 
geschreven/getypt  naar tuin 4,   
of in de postbus bij de ingang. 
 

Amateur  Tuinvereniging  A.T.V. Toepad     
      opgericht 1 september 1969 
                                                                                                                                                                                                       

e-mail: atv-toepad@xs4all.nl 
 Tel. 010-433 01 35 
 (indien iemand aanwezig) 

Secretariaat 
Toepad 55 
3063 NJ Rotterdam  

$ 
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  Behang 
  -en VERFHANDEL 

 Wim Malais 
    Goudse Rijweg 19 - 23                    3061DA Rotterdam 
 
  geeft de leden van AVT 15% korting 
     op alle artikelen in de winkel 
   op vertoon van de jaarafrekening  

STILSTAAND 
 LEIDINGWATER 

(IETS OM BIJ STIL TE STAAN) 

De meest gebruikte waterkraan tijdens 
minder warme dagen is natuurlijk de kraan 
boven uw aandacht. Mogelijk hebt u ook 
een buitenkraan die dan minder gebruikt 
wordt. En juist in dat laatste stuk leiding 
blijft dan misschen wel dagen lang het zelf-
de water staan. 
In lang stilstaand water vormen zich bacte-
riën die zich voortbewegen door de gehele 
leiding, dus ook in het water uit de kraan 
boven uw aanrecht. Om altijd zuiver water 
te hebben, doet u er goed aan even de niet 
in gebruik zijnde kranen open te zetten. 
Dus de buitenkraan en misschien wel een 
fonteintje op het toilet. Denk niet dat u em-
mers vol af moet tappen. De buitenkraan 
zit meestal dicht in de buurt van de wc 
stortbak en omdat de stortbak meer ge-
bruikt wordt dan de buitenkraan, gaat het 
juist om dat hele kleine stukje leiding. Als 
u op de tuin bent, een halve gieter water uit 
de buiten kraan nemen, plasje doen, door-
trekken en ook dit probleem is de wereld 
uit. 
Overgenomen uit:  
“Het Doepad” van augustus 1989 

RA RA plaatjes. 
Het tweede (nieuwe plaatje) en het plaatje 
hiernaast is hetzelfde object als het  plaatje. 
van vorige maand. Ze zijn alleen 3 weken 
later gefotografeerd. Nogmaals de vraag: 
wie weet wat het is? Volgende maand komt 
echt de oplossing! 

 

Hieronder vast de suggesties die het niet zijn. 
Geen:  
gedeeltelijk geschilde kiwi 
hond met een meloen op z’n kop 
berensnuit 
“kontje” van een beukennootje 
opengebarsten kastanje 
mislukte pioenroos 
vleermuis 
tot masker uitgeholde kalebas tijdens Haloween wegge-
gooid op het strand 
knuffelbeest waar de hond wat te wild mee is omgegaan   
  

Op het strand aangespoelde uit Zuid Afrika 
afkomstige mumsel of goggelkratser 
Etende aapjes 
Ook geen zelfportret 
Heksensnot 
Bewerkte suikerbieten!! 
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Brandveiligheid in de caravan/tuinhuisje 
Gemeentelijke brandweer Rotterdam  

Gas en elektriciteit 
Gas 
Ongetwijfeld hebt u als tuinhuisjebezitter wel eens gelezen dat gasflessen nooit met LPG (autogas) gevuld mogen wor-
den. Met behulp van een aantal adviezen willen wij  u duidelijk maken waarom het gebruik van  LPG in gasflessen le-
vensgevaarlijk is. 

Wettelijke eisen 
Volgens de wet mogen op LPG-installaties geen andere verbruikers zijn aangesloten dan die strikt noodzakelijk zijn voor het goed 
functioneren van de motor van het voertuig. 
Tankstations mogen volgens hun vergunning geen losse gasflessen met LPG vullen. 

Waarom is het gebruik van LPG in gasflessen zo gevaarlijk? 
De bekende propaan- en butaanflessen worden door erkende bedrijven gevuld tot het aangegeven vulgewicht. Deze flessen bezitten 
in tegenstelling tot een gastank voor LPG, geen overvul-beveiliging. Zelf vullen met LPG met behulp van allerlei verloopstukken 
geeft een grote kans op overvullen. Bij herhaald overvullen kan de fles bezwijken. 

Keurmerk 
Bij vulstations worden gasflessen gecontroleerd op onder andere de goedkeuringsdatum. De zgn. kampeergasflesjes tot maximaal 6 
liter worden als type gekeurd door de Dienst voor het Stoomwezen. Nadat het type is goedgekeurd, wordt een typenummer ingesla-
gen in de voet van de fles. De flessen met een inhoud groter dan 6 liter worden niet per type, maar per stuk door het Stoomwezen 
gekeurd. Buiten het keurmerk staan op de fles de voorgeschreven kentekens zoals het volume (in liters), vulge-
wicht (in kilo's), totaal leeg gewicht (in kilo's) en een serienummer van de fabriek die de fles gemaakt heeft. 
Bij het zelf vullen van flessen ontbreekt de controle op deze gegevens, waardoor de kwaliteit van de fles onge-
merkt achteruit kan gaan. 
 

Mengsel  
Bij gebruik als motorbrandstof wordt LPG als vloeistof uit de tank afgenomen en met behulp van een verdam-
per tot brandstof gemaakt. Voor huishoudelijk gebruik is er geen verdamper en wordt LPG als gas (door de 
dampdruk) afgenomen. LPG bestaat uit een mengsel van butaan en propaan. Omdat propaan vluchtiger is dan 
butaan, zal er meer propaan dan butaan aan de fles onttrokken worden. Als de tank leger wordt, blijft er dus 
meer butaan achter. Het kookpunt van butaan is o graden. Dit betekent dat bij lage temperatuur de toevoer ha-
pert en de brander uitgaat. Bij een geringe temperatuurstijging komt er weer gas vrij en dit stroomt via de bran-
der in de ruimte. Bovendien zal het butaan bij lage temperatuur gaan condenseren. Als dit condensaat bij de brander komt, kan deze 

uitgaan en zelfs een explosie veroorzaken. 
 
 
 
Drukregelaar 
In een gasfles is de druk van het gas afhankelijk van de 
temperatuur. De druk is dus niet altijd gelijk. De aan te 
sluiten gas-apparaten verlangen echter een vaste gas-
druk, die op het typeplaatje van het apparaat is vermeld. 
Let dus goed op dat u de juiste drukregelaar voor butagas 
en propaangas tussen fles en apparaat monteert. Wij ad-
viseren u de drukregelaar éénmaal per 5 jaar te vervan-
gen in verband met slijtage aan het membraan. 
 
Tot slot 
Voor vragen over het koppelen van flessen en andere 
aanpassingen, adviseren wij u om contact op te nemen 
met de gas leverancier. 
Gebruik LPG (autogas) alléén waar het voor bestemd is! 
 
 



 5  Algemeen Doeblad juni 2004 

 

Elektriciteit 
 
Heel vaak blijkt dat de enthousiaste doe-het-zelver zelf de elektriciteit in het tuinhuisje aanlegt of verandert. 
Vanzelfsprekend is hier niets op tegen, als het maar vakkundig en dus veilig gebeurt. 
En dat blijkt helaas lang niet altijd het geval te zijn. Loop eens kritisch door en rond uw tuinhuisjen let daarbij vooral op onderstaan-
de adviezen. 
 -De buitenverlichting moet spatwaterdicht zijn. 
 -Laat lampen niet aan een kroonsteen hangen, maar hang de lampen aan een haak zodat de kroonsteen ontlast    wordt. 
 -Een aardlekschakelaar is noodzakelijk. Deze schakelt de netspanning uit bij een lekstroom vanaf 0,03  

ampère. 
 -Test de aardlekschakelaar nadat de stroom is aangesloten. Elke aardlekschakelaar is voorzien van een testknop. 
 -Metalen delen zoals aanrechtblad en dergelijke, kunnen door een technisch mankement onder stroom komen te staan.  
  Door deze metalen delen te aarden, kunnen ongelukken voorkomen worden.  
-Wanneer u zelf werkzaamheden aan de elektrische installatie verricht, doe het dan veilig en vakkundig. Laat  u informeren over    
voorschriften ten aanzien van elektriciteit. 

                                                      Beter zonder stroom dan onder stroom! 
 

Koolmonoxide en ventilatie 
 
Bij koud weer doet iedereen er meestal van alles aan om er warmpjes bij te zitten. Soms met meer gevolgen dan het warmer worden 
in huis. Elk jaar weer levert het stoppen van kieren en gaten met oude kranten en handdoeken, in combinatie met slecht onderhouden 
gastoestellen, dodelijke slachtoffers op. 

Bij een onvolledige verbranding van bijvoorbeeld aardgas, hout of kolen ontstaat koolmonoxide (CO). Een zeer giftig gas dat 250 
maal sneller in het bloed wordt opgenomen dan zuurstof. Het CO-gas is een echte sluipmoordenaar: je ruikt en proeft het niet en 
voor je het weet ben je bewusteloos. De brandweer zet de oorzaken en tips ter voorkoming hier op een rijtje. 

(Bad)geiser 
Een geiser moet het gas, dat toegevoerd wordt, kunnen verbranden. Daar is zuurstof voor nodig. Is er te weinig zuurstof, dan is de 
verbranding niet volledig en vormt zich koolmonoxide. Mogelijke indicaties om het gevaar aan te zien komen zijn: 
 in de geiser zelf is de vlam oranje en hoger dan normaal;  
 door de vrijkomende waterdamp, die niet via de afvoer verdwijnt, beslaan de ramen. 

Preventie 
Het jaarlijks laten controleren van uw (bad) geiser door een erkend installateur is een goede preventieve maatregel. De vlam van een 
goed afgesteld gastoestel is blauw. Ook het afvoerkanaal moet schoon en in orde zijn. Daarnaast moet er voldoende lucht toegevoerd 
worden. Tegenwoordig zijn er ook zogenoemde "gesloten geisers" op de markt. Deze apparaten zorgen zelf voor voldoende zuur-
stof, zodat er nooit sprake kan zijn van koolmonoxidevorming. 
 
Gaskachels  
Voor een gaskachel in een kamer geldt hetzelfde als voor een (bad)geiser. Een dodelijk ongeval deed zich voor in een nieuwbouw-
wijk waar een jong gezin -man, vrouw en hun zoontje van anderhalf jaar- om het leven kwam. De woning was nog maar een jaar 
oud en uitstekend geïsoleerd. Een centraal afzuig systeem zorgde voor het afvoeren van de lucht uit de woning. In verband met de 
kou werd echter de aanvoerbuis van frisse lucht met een handdoek dichtgestopt. In zo’n geval heeft de CV ketel of gaskachel binnen 
een paar uur alle zuurstof uit de woning verbrand en wordt koolmonoxide gevormd. Familieleden troffen het gezin levenloos aan. 
 
Koolmonoxidemelder 
Bij diverse doe-het-zelf zaken zijn koolmonoxidemelders verkrijgbaar. Een melder kost circa 45 euro. Bij een te hoog percentage 
koolmonoxide laat de melder een luid alarmsignaal horen. Volg de montagevoorschriften goed op! 

 
Keuringen gasinstallatie 
U kunt bij uw energiebedrijf tegen vergoeding een veiligheidsonderzoek laten doen. 
Voor alle gastoestellen geldt: jaarlijks onderhoud en controle door een erkend installateur is van groot belang. 
Ingezonden door Adri 
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   Prijslijst per 1-4-2004 in euro’s 
 
   Tuinaarde    Per zak(ca.30 ltr)    € 1.30 
                             4 voor             € 5.00 
   Potgrond     Per zak    € 2.30 
                     
   Turfmolm   Per zak     € 3.60 
 
   Turf samengeperst   Per pak a  150 ltr    € 7.15 
 
   Koemest Korrels      Per zak  7.5 ltr    € 5.00 
 
   Koemest Poeder    Per zak   25 ltr   € 5.00 
 

    
   Culterra  10-4-6 Per zak        € 14.00 
 
   Bonenstaken  3mtr Per stuk          € 0.65 
 
   Gasfles            Per stuk         € 19.30 
 
   Drukregelaar  Per stuk          € 7.15 
 
   Kalk   Per zak à 12 Kg         € 3.80 
 
   Zand per kruiwagen is 80 ltr          € 2.00 
 
   Platte wagen zand 0.4 m3 is 5 kruiwagens     € 10.00                    

Prijzen onder voorbehoud 

Door Peter van Dalen 
Tijdens een wandeling door één van de lommerrijke dreven in de Noordrand van Rotterdam, was ik getuige 
van een overval op klaarlichte dag. In een tuin  zag ik een Vlaamse Gaai die verbaal op de huid werd gezeten 
door een paartje Merel. Ondanks deze agressie bleef de Vlaamse Gaai ogenschijnlijk rustig zitten. Maar dat hij 
toch opgewonden was, kon ik zien aan zijn enigszins opgezette kop- en nekveren. Ineens verdween hij in een 
struik, achterna gezeten door de Merels. Nu ontdekte ik wat ik al vermoedde: de Vlaamse Gaai was het nest 
van de Merels aan het leeghalen. Met een vers eitje in zijn snavel verdween hij om de hoek van een huis, fana-
tiek achtervolgd door de merels. Het nest van de Merels, goed te zien in een struik, was nu even verlaten. Een 
andere Vlaamse Gaai kwam snel en geluidloos aangevlogen en maakte gebruik van deze gelegenheid om 
eveneens een eitje uit het nest te halen, zonder dat de wettige eigenaren er ook maar iets van wisten! Het paar-
tje Merel keerde korte tijd later terug en zat beteuterd te kijken naar het lege nest.  Deze Merels zouden  nu 
eigenlijk  een nieuw nest moeten gaan maken op een goed gecamoufleerde plek. Want anders zal ook het 
tweede en derde legsel ongetwijfeld als voedsel dienen voor de (jongen van de) Vlaamse Gaai. Hiermee is ge-
lijk de eerste belangrijke functie van de Vlaamse Gaai genoemd. Door het leegha-
len van nesten die open en bloot te zien zijn, leert hij de betreffende vo- gels een 
lesje. Hij zorgt er dus voor dat vogels niet verder degenereren en hun nesten uit-
eindelijk weer goed verborgen zullen maken. Natuurlijk is het nooit leuk om te zien 
hoe eieren of jonge vogels uit het nest worden geroofd. Maar de Vlaamse Gaai doet 
gewoon zijn werk. Hij doet wat hij generaties lang heeft meegekregen van Moeder 
Natuur. 
De tweede functie van de Vlaamse Gaai is eveneens belangrijk. In de herfst verstopt hij eikels in de grond als 
winter voorraad. Een deel ervan vindt hij niet terug of heeft hij niet meer nodig. Op de meest rare plaatsen ko-
men dan in het voorjaar jonge eikjes op. De Vlaamse Gaai is dus ook bosbouwer! 
De derde functie deelt hij samen met Zwarte Kraai, Kauw en Ekster. 
Zij zijn de vuilnismannen. Het “Team ROTEB” van de natuur zou je kunnen zeggen. Een enorm aantal dood-
gereden dieren, schadelijke insecten en allerlei door de mensen achtergelaten troep wordt door deze kraaiachti-
gen netjes en hygiënisch opgeruimd. En ten slotte is de Vlaamse Gaai slim, houdt van een grapje en is een 
voortreffelijk imitator. 
Ik hoop dat door het bovenstaande meer waardering komt voor de Vlaamse Gaai! 
Uit: de Overschiese krant 
                                                                                                       Ingezonden door 

Overval op klaarlichte dag! 

 Winkel ATV Toepad van 10 april t/m 9 oktober           Openingstijden elke zaterdag van 14.00 tot 15.00 uur 



 7  Algemeen Doeblad juni 2004 

 

 

Brievenbus Amerikaans model.  In ruil voor een 
plant / struikje/ chocola? Vraag bij  tuin 4.  
 

 

Stoel (zonder kussen) aangeboden.   tuin 4. 
  

De oude man, het jonge kind en de ezel 
De oude man, het jonge kind en de ezel moesten een lange reis maken. 
De oude man zat op de ezel, het kind liep ernaast. De mensen zeiden: "Zie 
je dat? De oude man laat het jonge kind lopen en gaat zelf op de ezel zit-
ten." 
 
Het Jonge kind ging op de ezel zitten en de oude man ging ernaast lopen. 
De mensen zeiden: "Zie je dat? Het Jonge kind zit op de ezel en die oude 

man moet lopen." 
 

Toen besloten de 
oude man en het 
Jonge kind beiden 
op de ezel te gaan 
zitten. 
U begrijpt het al, 
de mensen zeiden: 
"Zielig voor die 
ezel. Die moet nu 
twee personen dra-
gen. Dat is toch 
veel te zwaar." 

Toen besloten de oude man en het jonge kind om dan maar beiden te gaan 
lopen.  
 
De mensen zeiden: "Hebben die oude man en dat jonge kind een ezel, ge-
bruiken ze hem niet..." 
Het is ook nooit goed! 

Gehoord van een wijze man (bewerkt  door Joke) 

Aansprakelijkheid 
   

De redactie is niet aanspake-
lijk voor de artikelen die door 
andere personen zijn ingezon-

Voor wie hem hebben 
wil, helemaal gratis en 

voor niets! 

Computermeubel: 
te bezichtigen in de kantine, vra-
gen bij Ben Uyttenbroek tuin 28 

Spreuk 
Laat winden waaien, 
laat koeien loeien en 

laat ieder zich met zichzelf bemoeien. 

Een eenvoudige boerenregel is: 
Als je de zon ziet moet je schoffelen 
en bij regen kun je zaaien. 
Een beetje aangepast aan de stads-
mens: Als je zon ziet: zoek je luie 
stoel op en als het regent laat je de 
stoel binnenstaan! 
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IEDEREEN DIE 180 GOOIT 
KRIJGT EEN LEUKE 

VERRASSING 

DE BAR IS OPEN VOOR EEN 
LEKKERE VERSNAPERING 
OF EEN LEKKER DRANKJE 

OOK ALS U NIET DART 
BENT U WELKOM OP 

DINSDAGAVOND 

Vanaf 1 juni tot en met 3 aug. Iedere dinsdagavond om 19:00 uur in de kantine. 

De competitie duurt 10 weken. De drie slechtste resultaten die u in deze weken gooit tel-

len niet mee voor de competitie.  U kunt dus van de tien dartavonden er drie missen ! 

Dit zonder dat het invloed heeft op uw resultaat in de competitie. 

Ook is het geen probleem als u niet om 7 uur aanwezig kan zijn:  u wordt gewoon later 

IEDERE DINSDAGAVOND DARTAVOND 
VUL ONDERSTAANDE BON IN EN 
MELD U VOOR DE AANVANG AAN ! 

 
U KUNT DE INVULSTROOK IN DE 
BRIEVENBUS VAN ONS COMPLEX 

DOEN 
U KUNT HEM OOK INLEVEREN BIJ  

HANS OVERSLUIZEN TUIN 41 
OF 

RICHARD ENGEL TUIN 46 

DARTEN ? Er zijn nog enkele 

DARTSCOMPETITIE 2004 

INSCHRIJFSTROOK KNIP HEM AF EN LEVER HEM IN 

 
NAAM   : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

TUIN NUMMER   : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
AANTAL PERSONEN : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
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Van dril tot kikkertje. 
Hieronder de levenscyclus van de kikker. De foto’s heb ik een paar jaar geleden m.b.v. de microscoop ge-
maakt.  De hele cyclus duurt ontgeveer 2 maanden. De eerste foto is 18 april gemaakt. Ze zijn begin juni weer 
terug de sloot ingegaan als volwaardig (klein) kikkertje.  (gemaakt door Ans) 

18 april: het dril is eerst rond, 
wordt daarna langwerpiger. 

  

20 april: staart en kop zijn  te 
onderscheiden 

Uitwendige kieuwen. Wringt 
zich in bochten in de gelei.  

21 april 25 april Ook 25 april 

19 mei Juni. Bijna een kikker. Alleen de 
staart verdwijnt nog .  

Hij is kompleet!  
Groene kikker 
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Dienstenpakket RBvV 
 
Ons complex is aangesloten  bij de Rotterdamse 
Bond. Wist u dat er een pakket diensten bestaat 
waar u ook gebruik van kunt maken? 
Onderstaande is overgenomen van het internet: 

Elk verenigingsbestuur of individueel lid kan in 
principe bij de RBvV aankloppen.  
 
Cursussen t.b.v. leden en verenigingskader 
 
praktijkcursussen op gebied van tuinieren  
cursus Besturen  
     “    Financiën  
     “    Taxaties  
     “    PR  
     “    Boekhouden  
     “    Snoeien  
     “    Natuurlijk tuinieren  
     “    Internet gebruik  
     “    Notuleren  
 
Zie voor inlichtingen de website van RBvW: 
(Rotterdamse Bond van volkstunen) 
http://www.rbvv.nl   of mail naar: info@rbvv.nl  

Ach buurvrouw, als u dit jaar toch niet op vakantie gaat, 
wilt u dan in de weken dat ik weg ben een oogje op mijn 
huis houden? Ik zet de ramen op een kiertje, maar wilt u 
ze wel ’s avonds dicht doen en erop letten dat het niet 
inregent? En als het gaat onweren, wilt u dan de stekker 
van de TV uit het stopcontact halen? 
De brievenbus hoeft niet elke dag leeggehaald te worden 
hoor, maar wel om de twee dagen anders raakt hij ver-
stopt. En als u dan toch de bus leeghaalt, wilt u dan de 
post op een stapeltje leggen en de kranten op volgorde? 
Dat is voor u geen moeite, maar voor mij een gemak als 
ik terugkom. 
Wilt u opletten dat het waakvlammetje niet uitwaait? En 
houdt u de glazenwasser ook in de gaten? Die komt toch 
ook bij u? U wilt het geld wel voorschieten zeker? En als 
u toch uw buitenboel doet, neem dan bij mij ook even de 
ramen mee en graag het stoepje. 
En oh, ja, de loodgieter kan komen. Ik heb hem gezegd 
dat hij de sleutel bij u kan halen. Ik heb namelijk ergens 
lekkage, daarom moet de hoofdkraan afgesloten worden 
nadat u water hebt gebruikt. Wilt u dinsdag op de tele-
foon letten? Er kan een kennis bellen die niet weet dat ik 
met vakantie ben. Als u dan toch op telefoon wacht, wilt 
u misschien even de stofzuiger door het huis halen en 
hier en daar wat afstoffen? Dat is toch niet teveel ge-
vraagd wel? 
De Oleander moet elke dag een klein scheutje water heb-
ben, de vingerplant dagelijks een wat groter scheutje, de 
vetplanten twee druppeltjes de Stefanotus twee maal in 
de week in een bak lauw water zetten en de Lobelia eens 
per week in koud water. Het bakje van de Herfsthoorn 
moet voor éénderde gevuld blijven en wilt u de bladeren 
elke week afsponzen? 
Misschien wilt u de koelkast ontdooien als het niet te-
veel moeite is. Dat hoeft maar één keer. Het is maar wei-
nig werk, alleen voor het uitbikken van het vriesvak uit-
kijken voor het element. 
Dan heb ik hier nog een lijstje met boodschappen. Wilt u 
die in huis halen? Bij mijn thuiskomst zijn alle winkels 
dicht. Brood koop ik onderweg wel, maar een bloemetje 
staat wel gezellig. Wilt u a.u.b. het huis en de kasten re-
gelmatig luchten? 
O,o, wat een organisatie voor een vakantie! 
Eerst al die voorbereidingen en dan die vermoeiende 
reis. En dan al die ongelukken onderweg! 
U hebt groot gelijk dat u rustig thuisblijft. 
Uit: de Rotterdamse Ouderenbond. 
Ingezonden door Ben       

vakantiehulp 

 

Mooie plaatjes uit de omgeving: 
deze maand: Vijverlaan in Kralingen 
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Familie berichten 
In deze rubriek kan een ieder die daar behoefte toe 
voelt heuglijke-of minder heuglijke - mededelingen 
doen aangaande geboorte, hu-
welijk of andere familieomstan-
digheden.  
Het gaat in principe op verzoek 
van de betrokkenen. Als de 
redactie een dergelijke gebeur-
tenis waarneemt zullen wij de 
betreffende persoon benaderen 
om details en toestemming om 
iets wereldkundig te maken.  
Maar u kunt ons natuurlijk ook 
benaderen. 

             tip tip tip tip tip tip tip tip tip 
 
Met de Fast Ferry naar Dordrecht 

 
In het vorige nummer schreven we over een vaaravontuur met de watertaxi Rotterdam. Als u Rotterdam al he-
lemaal kent is een uitstapje naar een andere stad over het water ook erg leuk. De Fast Ferry kan u naar Dor-
drecht en andere plaatsen brengen. Zelf hebben we deze tocht wel eens gedaan toen er boekenmarkt was in 
Dordrecht. Een aanrader. Opstappen kunt u in Rotterdam aan de Willemskade (eindpunt van tramlijn 5). 
 
Fiets gratis 
De Fast Ferries varen in een 45-minutendienst tussen Rotterdam en Dordrecht. Elk half uur vertrekt er een 
boot. De reistijd is ruim 40 minuten, inclusief een tussenstop in Krimpen aan den IJssel, Ridderkerk en Alblas-
serdam. De Fast Ferry biedt plaats aan 150 passagiers en 40 fietsen. Er zijn twee plaatsen voor invalidenwa-
gens. Fietsen mogen gratis mee. Bromfietsen, scooters en snorfietsen zijn niet toegestaan.  
Een dagretour Rotterdam – Dordrecht kost 6 euro. Voor kinderen vanaf 4 tot en met 11 jaar en voor houders 
van een 65+pas geldt gereduceerd tarief.  
Voor reisinformatie, aansluitingen, vertrektijden en tarieven kunt u ook bellen met OV-reisinformatie 0900 92 
92 (€ 0,50 per minuut). 
 
Waterbus neemt Fast Ferry over 
De Waterbus neemt per 1 januari 2006 de Fast Ferry over. De verbinding tussen Rotterdam en de Drechtste-
den wordt door de nieuwe eigenaar uitgebreid met twee haltes, één in Hendrik-Ido-Ambacht en één in Papen 
drecht-West. Ook moet er in de spits een snelverbinding komen tussen Dordrecht en Rotterdam, met een vaar-
tijd van 27 minuten. Voor deze nieuwe dienst wordt een nieuw schip ontwikkeld dat zo snel kan varen en toch 
weinig golfslag veroorzaakt. De Waterbus wil met deze nieuwe diensten het aantal reizigers dat gebruik maakt 
van het vervoer over water verhogen naar drie miljoen. Nu vervoert de Fast Ferry ongeveer twee miljoen reizi-
gers per jaar.  

 
Familietrip 
Er op uit met de (grote) familie? En wilt u eens een keer 
iets anders? Buiten de gewone dienstregeling om is de Fast 
Ferry ook af te huren voor groepsvervoer. In de waterrijke 
Zuid-Hollandse regio zijn veel locaties uitstekend bereik-
baar over het water. De Fast Ferry vervoert gezelschappen 
tot 150 personen comfortabel naar de plaats van bestem-
ming en brengt iedereen na afloop weer veilig terug. Als u 
belt met de Fast Ferry (010) 282 70 92 kunt u naar deze 
mogelijkheden informeren. 
Bewerkt door Jeannette en Heleen 

Oplossing van de weerquiz van vorige maand: 
Het antwoord is 1400 liter. De tuin heeft een oppervlakte van 140m2. Wanneer er 5 mm regen per uur valt, 
betekend dit dat er 5 liter per m2  per uur valt. Het regent 2 uur. Dus in totaal valt er 140x5x2=1400 liter water 
in de tuin.  
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    Wereld in bloei (2) 
In Arboretum Trompenburg (op 2 kilometer af-
stand van Toepad 55, op de Honingerdijk beneden, 
vlakbij het Exelsiorterrein) is op zondag 6 juni een 
Hosta-dag.  
De Nederlandse Hosta Vereniging bestaat dit jaar 10 
jaar en dit wordt gevierd in het Arboretum. Tussen de 
duizenden andere vaste planten, de grote collectie 
bomen en struiken vinden we in het Arboretum de 

nationale collectie Hosta (inmiddels meer dan 750 
verschillende soorten)!  
Op deze dag is er deskundige informatie over hosta’s, 
verkoop van hosta’s en vanaf 12.00 uur wandelingen 
langs de nationale collectie Hosta o.l.v. leden van de 
jubilerende vereniging. 
Toegang € 3,00 per persoon, wandeling o.l.v een gids 
€ 1,25. Openingstijden: 10.00 uur tot 16.00 uur.  

VERBORGEN TUINEN IN 
 ROTTERDAM 

 
Op vrijdag 11, zaterdag 12 en zondag 13 juni zijn 
meer dan 50 privétuinen in Rotterdam geopend voor 
publiek!! 
Een evenement, dit jaar voor de vierde keer georgani-
seerd, dat elk jaar weer anders is. Een kijkje over de heg 
bij grote, landelijke tuinen, kleine stadstuinen, daktui-
nen, tuinen aangelegd met of zonder de hulp van een 
tuinontwerper, allemaal met één gemeenschappelijke 
interesse: liefde voor tuinieren.  
De tuinen zijn alle drie de dagen geopend van 11.00 uur 
tot 16.00 uur.  
 
 Toegangsbewijzen en gidsjes met de tuinadressen zijn 
vanaf  9 mei verkrijgbaar bij Arboretum Trompenburg, 
Honingerdijk 86 in Rotterdam, 010-2330166. Een toe-
gangsbewijs werkt als volgt: u koopt een gidsje à € 7,50 
waarin alle tuinen staan vermeld. Het gidsje is tevens 
één toegangsbewijs. Extra toegangsbewijzen kosten per 
persoon € 3,00 . Het toegangsbewijs geeft toegang tot 
alle tuinen en is drie dagen geldig. In de tuingids zijn 
wandel- en fietsroutes beschreven door verschillende 
delen van Rotterdam, waarbij alle tuinen aangedaan 
worden. Natuurlijk kunt u ook zelf uw keuze maken uit 
de verschillende adressen. Ook in het Arboretum is op 
deze dagen een “verborgen tuin” te bezoeken. De Over-
tuin, een voor publiek gesloten gedeelte van de tuin, is 
tijdens het Verborgen Tuinen-weekend geopend. Be-
werkt door Kitty  
 

Zangkoor van de Brand-
weer 

 repeteert in de kantine 

Rotterdam—Wist u dat de personeelsvereniging 
“de Brandweer” éénmaal per week, op woensdag 
onze kantine huurt voor dameskoor “Betty Foks”. 
Wilt u het badkamergezang verwisselen voor sa-
menzang dan kunt u lid worden van deze vereni-
ging. U zult ervaren hoe leuk het is samen te zin-
gen. Kosten zijn € 7,50 p/mnd. en verplicht lid-
maatschap Pers.ver. De Brandweer. Dit houdt te-
vens in dat u door het lidmaatschap van de activi-
teiten en faciliteiten van deze vereniging gebruik 
mag maken. (activiteiten kunnen zijn: busreisje, 
kerstbal enz.) De faciliteiten/activiteiten staan 
vermeld in het blad van de brandweer welke u 
ook krijgt.  
Mocht er overigens iemand zijn, of iemand uit uw 
kennissenkring (man/vrouw) die dit enthousiaste 
koor muzikaal zou willen begeleiden meldt u dan 
ook.-ingezonden door Adri Braber 

 
 Wanneer u niet meer op de parkeerplaats terecht 
 kunt met uw auto, dan zit er niets anders op hem 
 te parkeren langs de weg. Zet hem niet  met de 
 wielen op het gras! Dat kan u een bekeuring 
 opleveren.  

Pas op met parkeren ! 
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De kikker kun je 
zelf inkleuren.  
Het knippen en 
plakken is een se-
cuur werkje. Mis-
schien kun je daar 
hulp bij vragen.  
Zorg dat je alleen de 
doorgetrokken lijn 
uitknipt. De ge-
streepte lijn vouw je 
naar binnen en de 
gestippelde lijn naar 
buiten. De strookjes 
A t/m F zijn plak-
strookjes. Het stukje 
G t/m J plak je onder 
z’n kont, door de 
overeenkomstige 
letters aan elkaar te 
plakken. 
De kwââk op de K. 
 
Succes!  
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Met spoed 

Onze vereniging is met spoed op zoek naar een gemoti-
veerde 

Schilder (m/v) 
Deze schilder of schilders kunnen dan onze kantine ver-

ven. 
Het schilderen kan dan in plaats van werkbeurten ge-

daan worden. 
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Lever
 de oplossing in 

Ken

40 
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Kantoor geheel opgeknapt 
Met Pasen was het een drukte van jewelste in het kantoor 
van de vereniging. Nieuwsgierig ben ik eens gaan kijken 
wat er allemaal aan de hand was.  
Bram en broer Hans waren driftig bezig met timmeren en 
verven. Het was nog niet klaar maar je kon zien dat het 
heel mooi zou worden. Op de foto hiernaast is te zien hoe 
het is geworden. Prachtig, alles geverfd, nieuwe vloerbe-
dekking  en meubels.  
Compliment Bram en Hans. Het was een goede besteding 
voor  de vereniging van jullie vrije paasdagen!       

Ben helpt bestuur uit de brand 
 
Ben Uyttenbroek heeft onze vereniging vertegenwoordigd op een vergadering met de Rotterdamse bond voor 
volkstuinders. Het bestuur is natuurlijk blij dat Ben zich direct beschikbaar stelde na de vraag of hij onze vere-
niging wilde vertegenwoordigen. Daar Ben al vaker deze vergadering heeft bijgewoond hebben wij dus een 
ervaren “vergadertijger” afgevaardigd. Het bestuur wil dan ook vanaf deze plaats Ben bedanken voor zijn in-
zet. 
En wij hopen natuurlijk nog vaak een beroep op hem te kunnen doen. 
 
Op de vergadering zijn er een aantal punten besproken die we u niet willen onthouden. 
Allereerst stuurt de gemeente naar bezitters van tuinhuisjes een OZB aanslag. 
En om de verwarring compleet te maken hebben zij gelijk een acceptgiro bijgesloten. 
Het bijsluiten van deze acceptgiro zou u kunnen opvatten als een teken dat u moet betalen. 
DIT IS ECHTER NIET NODIG. Er is een afspraak tussen het OZB en de RBVV dat al de aanslagen nihil 
zouden zijn. Als u een aanslag OZB heeft gekregen dan is het verzoek van de RBVV om een kopie van deze 
aanslag naar hen op te sturen. 
 
Nog een puntje wat misschien uw aandacht hoort te krijgen. Er zijn tuincomplexen die een grondhuur verho-
ging van wel 15% hebben gekregen. En de kans is aanwezig dat er meer verenigen met deze waanzinnige ver-
hogingen te maken gaan krijgen. Wij misschien ook wel! 
Wij houden, samen met Ben, iedere ontwikkeling op dit gebied voor u in de gaten. 
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Rotterdam – U heeft ze misschien wel gezien. Die struiken voor de kantine die onder het spinrag zitten. Het 
lijkt of ze zo uit een horrorfilm komen. Vooral in het avondlicht vallen de struiken erg op. Het is de afgelopen 
jaren iedere keer raak. De struiken zien er om deze tijd het zelfde uit, onder het spinrag en niet meer herken-
baar als struik of boom. In het Rotterdams Dagblad van 29 mei ’04 staat een stukje tekst over dit horror ver-
schijnsel.  
Hieronder een samenvatting van het bovengenoemde stukje. 
 
 
Groot worden is een proces van vallen en opstaan. Mensen en olifanten doen er jaren over. 
Andere diergroepen hebben aan één enkel seizoen genoeg om van eitje uit groeien tot de volwassen vorm. Ge-
durende deze voor mensenbegrippen razendsnelle ontwikkeling zijn het niet de groeiers zelf 
die de groeistuipen ondervinden, maar de omgeving, en in dit geval de struiken voor onze 
kantine. 
Onze struiken worden bevolkt door rupsen van de stippel- of spinselmotten.  
De ouders van deze rupsen hebben een sterke voorkeur voor het 
leggen van hun eieren op be- paalde planten en struiken. Vogelkers, 
meidoorn, sleedoorn, en sneeuwbal (viburnum) zijn favoriete 
planten voor deze motten. Het zijn overwegend witte vlinders 
met rijen zwarte stippels op hun lichaam. De achtervleugels zijn 
lichtbruin met een gele waas eroverheen. 
De eitjes worden als dakpan- netjes over elkaar heen gelegd, langs de takken van de 
heesters. Op deze plaats moe- t e n de eitjes overwinteren. Belangrijk 
voor de motjes is dat de voedselplant blijft leven. In het voorjaar kruipen de kleine rupsjes 
uit de eitjes. Ze beginnen meteen te eten van het jonge blad. Uit speciale zijdeklieren spin-
nen de rupsen hele netten van spinsels. Al snel bedekken spookachtige gewaden, zachtjes 

wiegend in de wind, hele bomen en strui- ken. Vogels, en mensen, vertrou-
wen de spinsels niet en hebben dan ook een afschrikkende werking op hun 
natuurlijke vijanden. Als de rupsen zich volledig vol hebben gevreten dan 
gaan ze zich verpoppen onder de laatste bladeren die nog aan hun geboorte-
struik zitten. Over een paar weken, rond eind juni staat een nieuwe generatie stippelmotten 
op.Ook deze generatie zal eieren gaan leggen. Deze eieren zullen er voor zorgen dat volgend 
jaar om deze tijd onze horror struiken weer te zien zullen zijn op ons complex. Misschien nog 
wel even goed om te vermelden, de rupsen van de stippelmot zijn voor mensen volstrekt onge-
vaarlijk. Ze hebben dan ook niets te maken met de beruchte processierupsen. Deze met giftige 

haren toegeruste rupsen komen alleen voor op dennen en eiken. Vooral Limburg en Brabant hebben last van 
deze rupsen. Wat dat betreft heeft Rotterdam niets te vrezen. Ons valt alleen een prachtig spookachtig beeld 
ten deel.  
 
Bron: Rotterdams dagblad (bewerkt door B.O) 

Foto rechts is van onze 
“eigen”struik genomen! 

Horror struiken voor de kantine 
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 Tuintips juni 

 
Snoeien: Hagen  kunt u nu snoeien. Doe dit op een droge dag, bij voorkeur bij bewolkt weer 
om verbranding te voorkomen. Snoei de hagen van onder wat breder dan van boven, dat is be-

ter voor het vangen van licht. Na snoeien  met de elektrische heggenschaar de haag nog na lopen met de snoei-
schaar om waar nodig na te snoeien. Het resultaat wordt er mooier van. Ook hagen van de beuk, Ligustrum of 
Taxus kunt u nu snoeien. Ze mogen gerust vrij kort worden gesnoeid. 
Bij alle bonte of gekleurde heesters moet u takken met groen blad verwijderen. Snoei coniferen zoals Chamae-
cyparis, Thuja en dergelijke vooral niet tot op het oude hout terug. Ze zullen dan niet goed meer uitlopen.  
Grondscheuten (wildopslag) bij alle geënte planten zoals rozen moet u verwijderen. 
Een snoeischema: 
Coniferen, beuk (Fagus) en haagbeuk 2 maal per jaar snoeien (juni en begin augustus) 
Ligustrum: 3 maal per jaar snoeien. 
Eenjarigen: Knip uitgebloeide bloemstelen weg, meestal zal een nieuwe bloem zich gaan ontwikkelen. De 
plant bloeit langer en mooier. Met eenjarigen kunt u snel in de tuin extra kleur creëren. Geef de planten tijdens 
de bloei elke week wat voeding. 
De border: Hoog opgroeiende planten moeten een steun hebben tegen omvallen. Knip oude uitgebloeide 
bloemen wekelijks weg om zo doorbloei te bevorderen.  
Gazon juni: Een nieuw gazon aanleggen kan goed met grasmatten worden gedaan. 
Als u het gazon eens per week maait, dan is het gras nog kort en kunt u dit gewoon laten liggen. Als het lang 
droog weer is moet het gras 3 tot 4 cm lang blijven, stel uw maaimachine daar op af. 
Grasmaaisel kunt u prima gebruiken om onder struiken te strooien als een  mulchlaag. Dit bevordert het bo-
demleven van de grond. Een mulchlaag gaat ook onkruid tegen. 
Insecten en ziektebestrijding: Luizen en dergelijke kunt u heel aardig bestrijden met een harde waterstraal. 
Meeldauw: Ziekten zoals meeldauw moet u zien te voorkomen. Knip zieke delen weg en giet de planten in de 
ochtend zodat ze droog de nacht in kunnen. 
Slakken bestrijden: Slakken vreten vooral tijdens de nacht aan uw zachtbladige planten zoals Hosta. U ziet het 
wel aan de gaten en aan de slijmsporen. U kunt ze op biologische  manier bestrijden, daarom de volgende tips: 
Vang ze door te kijken onder potten en bakjes in de tuin, daar toeven ze om de dag door te komen. U kunt ze 
ook in de avond gemakkelijk vangen als ze op pad zijn. Andere methoden zijn het plaatsen van biervallen 
(schaaltjes met bier er in) Padden in de tuin is ook prettig, want die lusten wel een slakje.  
Bloemen drogen: Lavendel moet u oogsten voordat alle bloemetjes open zijn. Dit geldt overigens voor de 
meeste bloemsoorten. Hang ze in bosjes onderstboven om te drogen. Een donkere luchtige plaats is het beste. 
Tuintip algemeen:  
Tijdens een droge periode moet de tuin soms water krijgen. U kunt hiermee het beste zo lang mogelijk wach-
ten. Planten gaan dan vanzelf dieper op zoek naar water. Vaak water geven maakt de plantenwortels lui waar-
door ze maar heel oppervlakkig gaan wortelen. Beter een enkele keer veel water geven dan elke dag een 
beetje. 
Tips voor de moestuin juni:  
Zaaien van andijvie. Het beste zaait men dit voor op een zaaibedje om deze dan later (na +- 4 weken) uit te 
planten. Andijvie vraagt nogal wat compost en ruimte (35 X 35 cm). 
Struikbonen zaaien. Voorzaaien van sla en winterbloemkool. 
Venkel zaaien, slecht de helft van wat voorzien is om de oogst te spreiden. De rest 3 weken later. Tip: Na het 
zaaien bedekken met een dun laagje gazonmaaisel. Prei uitplanten, compost geven. De plantgleuven en putjes 
op een natuurlijke wijze (door regenval) laten dichtslibben.  
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Fietsroute 32 km:  als je even geen zin in tuinieren hebt. 
Onderstaande route is een aangepaste versie van de Rotterdamse route voor de Nationale Fietsdag 2003, met als titel: 'De stad, het 

groen en de rivieren'. De route gaat door de regio van Rotterdam Noordoost. 
 
 
  
      Startplaats: ATV Toepad 
 
      Routebeschrijving:  

 
õ Vanuit ATV Toepad rechtsaf slaan.  
Langs het Toepad liggen niet alleen volkstuincomplexen, maar ook de mooie Joodse begraafplaats. Aan deze weg ligt ook  de mari-
nierskazerne, voor een deel genoemd ‘Maasbruggen’ als eerbetoon aan de mariniers, die in de eerste oorlogsdagen de stad verde-
digden tegen een overmacht van het Duitse leger.  
 
õ In de bocht na de kazerne linksaf en boven rechtsaf volg Lage Filterweg. 
De wijk de Esch was meer dan tien jaar geleden het waterleidingterrein van de stad Rotterdam, getuige de monumentale watertoren, 
waarin een Restaurant is gevestigd. Een aantal van de bassins is volgestort maar enkelen zijn open gebleven, leuk voor vissers en 
wandelaars. De pomphuisjes zijn blijven staan en een aantal van de filtergebouwen, kenbaar aan hun halfronde middendak, hebben 
een woonbestemming gekregen. Het is nu een populair woongebied. 
 
õ Na de passage van de tramlijn linksaf Honingerdijk, steek Plantagedreef over en rechtsaf, daarna linksaf volg het fietspad 
langs de Maas. Ter hoogte van de Willemsbrug over de Maas oversteken naar de andere zijde van de Maasboulevard.  
Behalve de eerste Europese wolkenkrabber 'Het Witte Huis' is er rond de oude haven veel te beleven. Dit gebied is het uitgaans-
centrum en ontmoetingspunt van de stad geworden en is vooral in zomermanden zeer populair. Er is een werfje in oude stijl waarop 
de historische vrachtschepen, die in het haventje liggen, herstelt en onderhouden kunnen worden. Verder torent 'Het Potlood' bo-
ven de kubuswoningen uit. Eén van die woningen is te bezoeken. 
 
õ  Rij door over het fietspad dat langs de oude havens voert en dat eindigt op de Boompjes,  ga rechtdoor het bruggetje over 
en rechtsaf de stad in.  
Op het brede trottoir van de Schiedamsedijk is de 'Walk of Fame', waar meer (of wat minder) bekende figuren uitgenodigd worden 
hun handafdrukken te vereeuwigen. Langs het water van de Leuvehaven is het, gratis te bezoeken, buitenmuseum, een onderdeel van 
het Scheepvaartmuseum. 
  
õ  Schiedamsedijk wordt Coolsingel  
VVV-bureau, Coolsingel 67, Rotterdam (tegenover het Stadhuis). 
 
õ  Fiets de Coolsingel uit over het fietspad naar de rotonde (het Hofplein) daar rechtsaf.  
 
õ  Volg tijdelijk de groene bordjes Stedenroute LF2B. 
De kunstenaar Cor Kraat maakte, in geelbruin geverfd staal, een skelet van de vroegere Delftsepoort. Daarin plaatste hij een aantal 
brokstukken van historische stenen. 
 
õ  Achtereenvolgens fietst u over Pompenburg, linksaf bij 2e stoplicht, de Admiraal de Ruyterweg, linksaf Jonker Frans-
straat, Linker Rottekade. 
Het oude wijkje Rubroek behoorde tot de eerste, grootschalige renovatiegebieden.  
 
õ  Rottekade wordt Crooswijksebocht. 
De monumentale poort behoort bij de Begraafplaats Crooswijk. 
Links de 'villawijk' van woonarken op de Rotte; waterpaleisjes zijn hier gebouwd. 
 
õ  Hou de Rotte aan uw linkerhand, ook waar die een haakse bocht naar links maakt.  
 
õ  Het pad eindigt op de Boezembocht, rechtsaf en meteen linksaf over de brug, op de Veilingweg rechtsaf, u verlaat nu de 
LF2B.  
 
õ  Na ongeveer 200 meter linksaf door tunneltje. 
Men kan dit best een 'oase' langs de snelweg noemen. Het is te hopen dat dit soort van gebiedjes in de toekomst bewaard blijven; ze 
zijn hard nodig.  
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õ  Eerste afslag linksaf brengt u op de Rotte-oever, rechtsaf, volg die.  
 
õ  Na huisnummer 159 even stilhouden. Hoog ligt de rivier boven het land.  
Stop even voorbij het huis met het nummer 159. Zowel aan de rechterkant als aan de linker is het land door eeuwenlange turfafgra-
ving diep weggevallen, zodat de woonwijken een paar meter onder het waterpeil staan. Rechts is een ingesloten gebied van Terbreg-
ge waar de laatste jaren volop gebouwd is. Het eerste wijkje kent veel watertjes tussen de huizen. Aan de andere zijde van de Rotte 
ligt Hillergersberg. In de verte, recht vooruit, zijn de contouren van de enorme wijk Ommoord te zien. Dit is na de Alexanderpolder 
de tweede naoorlogse wijk in Noord-Oost. 
 
õ  Bij de Prinses Irenebrug rechtsaf de Terbregseweg langs.  
 
õ  Na het derde viaduct komt een grote verkeerskruising, steek die over en rij het bos in.  
 
õ  Op de T-kruising linksaf richting Plasmolens.  
 
õ  Bij het Hertenkamp liggen vier horecagelegenheden.  
U vindt hier behalve een eenvoudige snackbar het Pannenkoekenhuis 'De Nachtegaal', het Minang Kabau baru Restaurant en de 
Brasserie 'De Schone Lei'. 
 
õ  Doorrijdend, het fietspad volgend, komt u langs de Kralingse Plas en rijdt u op de twee Plasmolens af.  
De Kralingse Plas is door de vervening ontstaan. U hebt een fantastisch gezicht op het silhouet van de stad. Verderop liggen een 
tweetal molens. De eerste en kleinste molen is een Karottenfabriek  waar bundels tabak tot rape (= snuiftabak) worden vermalen. 
Tussen de molens in staat het Café-restaurant 'De Tuin', met terras aan het water. Op de Kralingse Plaslaan wordt ook nog naar 
een horecagelegenheid, 'De Boshut', verwezen.  
 
õ  Aan het eind van het fietspad linksaf over de Kralingse Plaslaan, wordt Kralingseweg, na het viaduct rechtsaf de Turfweg 
en tweede weg linksaf de Ringvaartweg. Aan het eind daarvan: neem de linkerpoot van de V-splitsing.  
 
õ  Onder het viaduct door en rechtsaf, meteen linksaf langs de Ringvaart . 
Hier staat het gemaal Jan Anne Beijerink, gebouwd in 1868-1869. 
 
õ  Bermeinde wordt Bermweg, volgen tot het eind, rechtsaf Schenkelsedreef tot eerstvolgende stoplicht linksaf.  
 
õ  ’s Gravenweg, een keer kruist  u een drukke verkeersweg.  
 
õ  Na huisnummer 295 eerste fietspad rechtsaf, aan de linkerhand hoge flats, een soort van Chinese Muur.  
 
õ  Ga alsmaar rechtdoor tot op de IJsseldijk, u kruist daarvoor de Abram van Rijckevorselweg, de Linie en de Keerkring.  
 
õ  Op de dijk rechtsaf, u rijdt nu langs de Hollandse IJssel, via Groenedijk, Dorpsstraat en linksaf Ketensedijk, er volgen 
een oversteek en een tunneltje voor fietsers. De dijk weer op en die verder volgen over het nieuwe fietspad onderaan de dijk.  
 
õ  Maar sta eerst even stil bij de Algerabrug. 
De Algerabrug  werd in 1954 gebouwd als een stormvloedkering die moet voorkomen dat een groot deel van West-Nederland onder 
water verdwijnt. De functie van de vloeddeuren is nu beperkt omdat in de Nieuwe Waterweg, iets voor Hoek van Holland, een 
springvloedkering is gemaakt. Een technisch meesterwerk, de moeite van het bezoeken meer dan waard. 
 
õ  IJsseldijk, wordt Rivium Promenade. 
Tussen het eerste en het tweede van de vier zwarte, halfronde gebouwen is, sinds kort het oude 'Zalmhuis' dat hier ooit lag, nage-
bouwd. Het Café-restaurant Zalmhuis is een bezoek meer dan waard. Neem er de tijd voor. 
 
õ  Aan het eind rechtsaf langs de oprit van de Van Brienenoordbrug, daar onder door en rechtdoor Toepad. 
 
õ  Eindpunt route: ATV Toepad. 
 
                                                                   Bewerkt door  


