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Overvolle containers, milieupark op slot 

Het milieupark op ons terrein wordt veel gebruikt. Zodra de containers zijn geleegd zitten de containers snel 

weer vol. Ondanks dat de containers vol zijn proberen leden toch nog hun zak vuil er in te persen. Soms zitten 

de containers zo vol gepropt dat de deksel niet meer dicht kan. 

Dit is niet de bedoeling want diverse vogels trekken de zakken kapot en zorgen voor veel rommel op de 

grond. Sommige leden vinden het normaal dat als de containers vol zitten je gewoon het vuil ernaast kan zet-

ten, er is vast wel een ander lid dat dit weer op ruimt!!  Hoe bedoel je lekker egoïstisch. Het kan dan ook 

voorkomen dat als u uw zakje vuil wilt weggooien het vuilpark op slot zit. Wij begrijpen dat dit heel verve-

lend is maar wel noodzakelijk. Het bestuur gaat na dit seizoen kijken of het contract met de Roteb aangepast 

kan worden zodat er misschien vaker geleegd kan worden zodat we minder snel het vuilpark moeten afsluiten. 

Dit gaat natuurlijk wel meer geld kosten. Om kosten te besparen kunt u zelf ook meehelpen. 

Gooi alleen huisvuil en GFT afval weg. Als u GFT weggooit druk dan de boel even aan want dan gaat er veel 

meer in een container. Gooi geen hele coniferen weg maar knip deze klein zodat er minder ruimte in beslag 

genomen wordt. Iedere container kost geld om  leeg te maken, dus als we zuinig zijn dan zijn de kosten ook 

lager. Het leven is al duur genoeg dus als we verantwoordelijk met het afval omgaan kunnen we voor ieder lid 

wat geld besparen.                                                                         

Winnaar van  puzzel 2: Fam. van  

Rooijen tuin nr. 7 

Gefeliciteerd!! 
Zie voor verdere informatie ook blz. 7  
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Openingstijden kantine: 
Vaste openingstijden kantine in augustus: 

Vrijdagavond     19.30  -   23.00 uur (darten) 

Zaterdagmiddag 14.30  -  17.30 uur 

(kaarten/biljarten) 

Zondagmiddag    14.00 -  16.00 uur 

(ijsverkoop)    

 

Maandag t/m vrijdag ook open van 15.00-17.00 uur  

Overige openingstijden kantine: 

zie activiteiten kalender! 

 

Huisvuil inname: 
Vanaf  16 mei is het mogelijk om uw huisvuil 24 uur 

per dag in te leveren in de daarvoor bestemde contai-

ners. 

Klein GFT & vuilniszakken zijn welkom. Grof vuil en 

huishoudelijke apparatuur moet u inleveren bij het 

vuilpark van de Roteb. Ook klein chemisch afval kunt 

u bij de Roteb inleveren. (o.a. Nikkelstraat  ma t/m za. 

10.00 tot 17.45 uur) 

 

Openingstijden Winkel: 
Zaterdag van 14.00 tot 15.00  uur  

 
Bestuur: 
De heren:   Bram Oversluizen voorzitter         tuin 35 
                  Bram Sommeijer   lid                     tuin 40 
                  Peter de Jong penningmeester  
  tel.06-43056032    
  Hans Oversluizen  lid/kantinezaken 
                                                                        tuin 41  
                  Jan Baijens            lid                    tuin 74  
Mevrouw: Corina Braber  lid/werkbeurtzaken –
 roosters             tuin 70 
  
                
  
Kascontrolecommissie: 
De heren: Joop Robles 
 Minderd van Tilborgh 
  
 
Verkooploods tuinmateriaal: 
De heren: Theo Gunneweg + inkoop 
 Gerard Kling 
mevr. Joke Seip 

 
 
Bouw- en taxatiecommissie: 
De heren: Bram Sommeijer samenroeper  
 Jan Baijens lid 
 Willem Engel lid 
 Joop Robles lid 
                   Dik de Visser       lid 
   
Organisatie Activiteiten (Bingo): 
Mevrouw Ingrid Berkhout 
De heer Willem Engel 
 
Kantinebeheerder / inkoper: 
De heer Richard Engel 
 
Commissie onderhoud complex / werkbeurten: 
De heer: Theo Gunneweg  onderhoud rijdend 
  materieel 
 Jan Hoogendijk       werkmeester 

           Jeannette Beusker         “ 
 Minderd van Tilborgh   “ 
  
 

Vertegenwoordigers van de vereniging bij het 

RBvV congres en verenigingen: 
 De heren: Bram Sommeyer 

      Ben Uyttenbroek                                                
 
Redactie Algemeen Doeblad: 
 Ans Dansen  (Lay out) en Hans Tros, 
                  Bert en Joke Seip 
                  Kitty Martens en Wil van Dongeren   
                  Ben Uyttenbroek 
                  Marian Haxe 
 
 
De artikelen/reacties voor het Algemeen Doeblad zijn 
op de volgende manieren 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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   Prijslijst per 1-4-2005 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        € 20.35 

 

   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 

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

 

 

 

 

 

In deze rubriek kan een ieder die daar  

behoefte toe voelt heuglijke- of minder 

heuglijke mededelingen doen aangaande 

geboorte, huwelijk of andere 

familieomstandigheden.  

Het gaat in principe op verzoek van de 

betrokkenen. Als de redactie een dergelijke 

gebeurtenis waarneemt zullen wij de  

betreffende persoon benaderen om details  

en toestemming om iets wereldkundig te maken. 

Maar u kunt ons natuurlijk ook benaderen. 

Familie berichten 

De tuinwinkel is alleen op zaterdag open  van 14.00   - 

15.00 uur. 

Komt u door de week zonder “gas” te zitten  dan even 

bij één van de buren lenen of een reservefles kopen. 

Buiten de openingstijden van  de winkel van ATV 

Toepad kun je dus geen gas kopen. 

van de werkmeester 
Eigenaren van tuinnummers 57 t/m 83 hebben 

een extra werkbeurt op 20 augustus. Dit i.v.m. 

dat zij maar 6 x een werkbeurt hadden en alle 

anderen 7x  

Van de redactie 
Marian Haxe gaat de redactie versterken. Net 

als Ben die zich vorige maand al aanmeldde  

willen wij Marian van harte welkom heten bij 

onze gezellige groep. Wij kunnen altijd nog 

meer hulp gebruiken van tuinleden in de vorm 

van berichtjes/nieuwtjes of noem maar op. U 

hoeft dus niet persé redactielid te zijn.  

Algemene  

                  mededelingen 

Te koop 

tegen  

elk aanne-

melijk 

bod.  

 

Tuin 4 
De poes is niet  

te koop 
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In deze tekening zitten 30 spreekwoorden en gezegden verborgen. In het volgende  Doeblad vertellen wij welke wij hebben gevon-

den. Hij kan ook dienst doen als kleurplaat. 
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Geef de pen door aan:…………..Jan Twuijver 

De pen overgeven (simpel vertel) 

 
De pen overgeven een nieuwe rubriek bedacht om alle tuinleden aan het woord te laten, ja niet zo 

RAAR , padpraat maar dan schriftelijk en weten wie wat zegt. Toen wij 25jaar geleden de tuin over kon-

den nemen welke we nu nog bewonen en bebouwen moest je niet voorbij  no.55  lopen of  rijden want 

dan  liep je het risico in de blubber  vast te raken. Toen was het nog een doodlopende weg, was dat ’t nog 

maar,dan zouden we nu geen Amerikanen als buren behoeven te tolereren. 

 

Als je dan begint te worstelen met aarde en planten schaf je enige lectuur aan. Er gaat een wereld voor je 

open,vakbladen,encyclopedieën,duizenden planten worden dan aangeboden en het bezoeken van exposi-

ties als de Floriade is bijna een must. zo togen we naar de Floriade waar ? geloof Amsterdam het is  goed 

20 jaar geleden  dat is ook niet belangrijk. Wat we daar zagen: het duizelde je voor de ogen. 

 

Waar wij mooi de boot mee 

in gingen was met een prach-

tige  WATERPARTIJ, deel 

uitmakende van een enorme 

vijver. Zagen we daar een 

mooie zandbodem met om 

de tien à vijftien centimeter 

een heel fijn en fragiel water-

plantje dat zo’n 15 centime-

ter boven water uitstak. Aan-

geduid als Hippuris vulgaris 

(lidsteng) op z’n janboere-

fluitjes . 

We hadden een brede sloot 

achter ons huisje dus geen 

probleem. Tuincentrum  op-

zoeken, hippuris vulgaris 

heeft U dat ook ? ja, “ Ap 

waar staat de lidsteng?” heel 

achter op .Gelukkig ze had-

den het. Wij heel tevreden op 

huis(je) aan en de sloot was toen nog heel leeg er was geen mens die ons meer tegen hield. Planten die 

dingen en ja hoor ze deden het. Iedereen vond het mooi spul, tot we twee jaar verder waren, toen groeide 

het toch wel een beetje snel. 

 

Het derdejaar was de sloot compleet vol gegroeid. Van de bodem van de sloot hebben we nooit meer wat  

gezien. Tot er een shovel kwam om de sloot te schonen en de meneer die dat ding bestuurde ons vroeg of 

hij wel wat van dat spul mocht hebben. O,ja dat mocht en meteen gevraagd en uitgelegd wat het probleem 

was. Geen punt haal ‘t wel even weg voor U. Met dank aan deze meneer uit Reeuwijk !!!!!!!  

 

Jan van Twuijver.                                                       Ik geef de pen door aan: 

                                                                                    naam ten tijde van afdrukken nog niet bekend 
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   Beschermt natuur in Nederland 
 

 De Vereniging Natuurmonumenten bestaat dit jaar 100 JAAR!! 

Honderd jaar geleden was er een schoolmeester, Jacobus P. Thijsse (Zeg maar: Jac). Hij kon geweldig vertellen over vogels, 

vlinders, bloemen en planten. Als hij maar even tijd had ging hij naar het bos om de natuur te bestuderen. Eén van zijn lieve-

lingsplekken was het Naardermeer, zo’n 20 kilometer van Amsterdam.. Op een dag hoorde hij dat de burgemeester van Amster-

dam had besloten dat ze van het Naardermeer een vuilnisbelt gingen maken. De meester was woedend en bedacht samen met zijn 

beste vriend een plan om het meer te redden. Ze zochten mensen bij elkaar die allemaal geld gaven om het natuurgebied te ko-

pen. Op 22 april 1905 werd toen de Vereniging Natuurmonumenten opgericht. Het eerste monument wat ze kochten was het 

Naardermeer. 100 Jaar later is Natuurmonumenten beheerder van 366 (grote en kleine) natuurgebieden in Nederland. Natuurmo-

numenten is een onafhankelijke vereninging, die natuur, landschap en cultuurhistorie veiligstelt door gebieden aan te kopen, te 

beheren en te beschermen. 

 

 Meer weten? Ledenservice Vereniging Natuurmonumenten 

                      Postbus 9911 

                      1243 ZR ’s-Graveland      tel: 035-6559911 

Of:                 www.natuurmonumenten.nl 

 

  

 Bron: Natuurbehoud, 

            het magazine van Vereniging Natuurmonumenten, november 2004 

Natuurmonumenten   

Schieveen 
   Nieuwe natuur onder de rook van Rotterdam 

 

 Bob Hartog (34) is medewerker beleidscommunicatie bij natuurmonumenten. Samen met een collega verzorgt hij de voorlich-

ting van Natuurmonumenten in de regio Zuid-Holland en Zeeland. Een belangrijk onderdeel van zijn werk is de buitenwereld 

informeren over projecten die te maken hebben met nieuwe natuurgebieden of het grootschalig herstellen van natuur die het 

moeilijk heeft. Op dit moment is hij bezig met project Schieveen. Polder Schieveen is een landbouwgebied aan de noordrand 

van Rotterdam. Zo’n 200 hectare wordt de komende jaren ingericht als een nieuw, waterrijk natuurgebied met fiets- en wandel-

paden. Dit jaar worden de eerste 7 hectare opgeleverd. Het is de bedoeling dat Natuurmonumenten straks het gebied gaat behe-

ren. Dit in samenwerking met de gemeente Rotterdam. De natuurontwikkeling wordt gefinancierd door een bedrijventerrein aan 

de zuidkant van de polder. 

Het is belangrijk dat het natuurgebied in de toekomst aan de Ackerdijkse Plassen gaat grenzen. Een natuurgebied waar meer dan 

100 vogelsoorten broeden. Doordat het natuurgebied op deze manier in totaal een stuk groter wordt krijgen dieren en vogels 

meer leefruimte. 

Meer weten? www.natuurherstel.nl 

 

 Bron: Natuurbehoud, 

            het magazine van Vereniging Natuurmonumenten, april 2005 



 7  Algemeen Doeblad 
Aug. 2005 

 

 

De redactie is niet 

aansprakelijk voor 

de artikelen die 

door andere perso-

nen zijn ingezon-

den. 

Aansprakelijkheid 

welk tuin nr? 

Puzzel 3 

Wat 

gaat 

u 

volgende 

keer 

Schrij-

ven? 

Dit is Ben, 

die zoekt naar 

tijdschriften 

in de oudpa-

piercontainer   

Oplossingen naar tuin 60 

Misschien toch de tijd-

schriften/boeken ruil 

maar weer invoeren? 

Informatie over de puzzels. 
We geven nog niet de oplossingen van de vorige 

puzzels om zo iedereen nogmaals de kans te geven 

aan alle 4  raadplaatjes mee te doen voor de hoofd-

prijs. En de eigenaar van de tuin waar het plaatje is 

genomen: niet stiekem weghalen!!  
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Veenbes (Vaccinium macrocarpon) 

Veenbessen doen denken aan wildgerechten en Kerstmis. De rode bessen houden lang en 

zijn mooi om kerstschotels mee te garneren en kerstbloemstukken op te smukken.  

Veenbessen groeien in ons land op de waddeneilanden. Daar is ooit een ton met veenbessen 

aangespoeld. De bessen hebben de weg naar buiten gevonden en zijn spontaan gegroeid. De 

vogels hebben voor de rest gezorgd. Veenbes wordt ook wel eens lepeltjesheide genoemd. 

De plant behoort tot de heidekruid familie (Ericaceae) en is dus familie van Erica en Rho-

dodendron  

 

Soorten 

De ovale veenbessen kunnen variëren van licht tot donkerrood. De Europese veenbessen verschillen een beetje van 

de Amerikaanse qua smaak en kleur. In Amerika spreken ze over cranberries  

De naam cranberry is te danken aan de “Pilgrim Fathers”. In hun ogen leken de roze cranberry bloemen op de sier-

lijke kop en nek van de kraanvogel “crane”, wat samen met “berry” (bes) verbasterd is tot cranberry.  

 

De soortnaam macrocarpon is afgeleid van het Latijnse macro, wat “groot” betekent, en carpos, wat “vrucht” bete-

kent. Ten opzichte van de bloemen en de bladeren zijn de vruchten erg groot.  

De cranberry is een wintergroene bodembedekkende struik met ranken die meer dan een meter lang worden. Ze 

kunnen vrij vlug een grote oppervlakte bedekken. De ranken wortelen overal weer vast zodat er snel een groot deel 

aarde bedekt is met planten.  

 

De bladeren zijn elliptisch langwerpig, 1 - 2 cm lang, plat of met een iets in-

gerolde bladrand, donkergroen aan de bovenzijde en lichtgroen aan de onder-

zijde. In de winter verkleuren ze naar bruinachtig rood, om na de winter, als 

het warmer wordt, weer naar groen te verkleuren  

In Amerika zijn er meer dan 132 cultivars in de handel die voornamelijk voor 

de vruchten worden gekweekt. In Nederland vind je de volgende cultivars: 

"Early Black", "Langlois", "Crowley", "Hamilton" en "Pilgrim".  

 

Oorsprong  
De indianen kenden de cranberries al heel lang. Zij aten de bessen met gedroogd hertenvlees en gesmolten vet. De 

indianen verzorgden hun wonden met de bessen. Kleren en dekens kregen een mooi kleurtje dank zij de cranber-

ries.  

Captain John Smith beschreef de cranberry in 1614 en rond die tijd werd er van de vruchten al cranberrysap ge-

maakt door de kolonisten.  

 

Koken met de veenbes  
Veenbessen zijn niet alleen mooi van kleur. Je kan er ook lekkere hapjes en sapjes mee maken.  

Wijn, likeur, siroop, kruidenbitter, jam, saus, compote en azijn.  

 

Geneeskrachtige werking 
Veenbessen kunnen een belangrijke rol spelen bij preventie van urineweginfecties en blaaskwalen. Het 

drinken van veenbessensap is vooral effectief om steeds terugkerende infecties te verhelpen.  

Bepaalde veenbesstoffen zorgen ervoor dat de bactierie-uitsteeksels hun plakkend vermogen ver-

liezen. Ze kunnen zich dus niet hechten aan de slijmvliescellen in het urinekanaal en de blaaswand.  

In China ontdekten onderzoekers dat veenbessen ook goed zijn tegen maagzweren.  
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Geachte leden,  

Hierbij ontvangt u de 4e nieuwsbrief van de RBvV. Met deze nieuwsbrief houden wij u op de 

hoogte van de meest recente ontwikkelingen rond de volkstuinen in Rotterdam.  

Hoe kunt u in het bezit van deze nieuwsbrief komen? Dat is heel eenvoudig: via het bestuur van 

uw vereniging of u kunt de nieuwsbrief downloaden via onze website.  

Ook is het mogelijk in het vervolg deze nieuwsbrief per e-mail van ons te ontvangen. Stuur een 

mailtje met uw gegevens en wij plaatsen u op de verzendlijst voor de eerst volgende nieuwsbrief.  

Nieuwsbrief van Rotterdamse Bond van Volkstuinen 

Congres RBvV 
De algemene ledenvergadering (het congres) van de RBvV vond plaats op zaterdag 21 mei 

2005.  

 

Het financiële jaarverslag over 2004 en het verslag van de directeur over datzelfde jaar zijn vast-

gesteld. Het werkplan van de directeur voor de periode 2005-2006 is eveneens vastgesteld. Bei-

de verslagen en het werkplan zijn overigens voor leden verkrijgbaar via het kantoor van de 

RBvV. 

 

Een viertal leden van de raad van commissarissen zouden tijdens dit congres aftreden. Een com-

missie van advies diende voor een voordracht van kandidaten zorg te dragen. Door de commis-

sie van advies kon echter geen voordracht plaatsvinden. De drie leden van deze commissie ver-

schilden met elkaar van mening over de totstandkoming van de voordracht en tijdens het con-

gres is besloten om het agendapunt “verkiezing raad van commissarissen” niet te behandelen.  

Na een korte schorsing voor overleg werd besloten dat alle leden van de raad van commissaris-

sen aan zouden blijven tot en met het volgende congres in het najaar van 2005. Er werd tevens 

een nieuwe commissie van advies gekozen.  

 

De belangrijkste besluiten van het congres zijn verder: 

-    het vaststellen van de notitie “de toekomst van de volkstuinen in Rotterdam”. 

-    Het vaststellen van de contributie voor 2006 op € 45,53.  

 

Buitengewoon congres RBvV 
Op 9 juli heeft er een buitengewoon congres van de RBvV plaatsgevonden. Deze extra leden-

vergadering was noodzakelijk omdat drie leden van de raad van commissarissen, mevrouw E.L. 

Kuijper, de heer P. Zuurbier en de heer  

H. de Bruin, op 8 juni 2005 met onmiddellijke ingang hun functie hebben neergelegd.  

 

Tijdens een verenigingsoverleg op 13 juni jl. zijn de verenigingen vooruitlopende op het congres 

hierover al geïnformeerd.  

 

De zittende leden van de raad van commissarissen, mevrouw B. Cabaret en de heer E. Riegman 

hebben op 9 juli jl. een nadere toelichting op de ontwikkelingen na het congres van 21 mei jl. 

gegeven. Mevrouw M.J. van der Staaij kon hier door een verblijf in het buitenland niet bij aan-

wezig zijn.                                                                                             Zie volgende blz.  

Beste tuinleden: onderstaande nieuwsbrief is een epistel van de bond. Hij is in z’n geheel overgenomen en hieronder 

te lezen. De redactie.   
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Door het aftreden van de voorzitter van de Raad, mevrouw E.L. Kuijper, diende er op 9 juli een nieuwe 

voorzitter gekozen te worden. De algemene ledenvergadering heeft bij acclamatie mevrouw B. Cabaret-

Heinsmann gekozen tot voorzitter van de raad van commissarissen.  

 

Op 21 mei jl. is er een nieuwe commissie van advies samengesteld. Van deze commissie maakten ook 

twee leden deel uit van de commissie die niet tot overeen-stemming konden komen ten aanzien van de 

kandidaatstelling. Dit punt is tijdens het congres van 9 juli uitgebreid aan de orde geweest. Uiteindelijk 

heeft het congres in een schriftelijke stemming de op 21 mei jl. gekozen commissie ontbonden en is er een 

nieuwe commissie van advies benoemd bestaande uit de heer H. van Eersel (lid van VTV Streven Naar 

Verbetering), mevrouw C. van der Valk (VTV Eigen Hof) en de heer Perk (VTV Oldegaarde). 

 

 Naast het verkiezen van een nieuwe commissie is er ook een concept reglement voor deze commissie 

door het congres vastgesteld. Binnenkort vindt de eerste bijeenkomst plaats om te komen tot een voor-

dracht van kandidaten ten behoeve van het congres in november 2005.  

 

Toekomstvisie op volkstuinen  
Op 9 juni 2005 heeft Yvonne Hitzert tijdens de vergadering van de commissie cultuur en sport aan wet-

houder N.J.G. Janssens en de voorzitter van de commissie de notitie “de toekomst van de volkstuinen in 

Rotterdam” aangeboden.  

 

In deze notitie reageert de RBvV niet alleen op een tweetal notities van de wethouder maar wordt ook een 

eigen visie op de toekomst van de volkstuinen in Rotterdam gegeven.  

 

De werkgroep grondhuur Noord heeft een prominente rol gespeeld in de totstand-koming van deze notitie. 

Samen met deze werkgroep is in korte tijd een notitie geschreven die is gebaseerd op een gedegen onder-

zoek en waarin beleid en visie op de toekomst van de volkstuinen is neergelegd. Een inzet die ik zeer 

waardeer en ik ben dan ook bijzonder blij dat de werkgroep ook bereid is mee te werken aan de beleidsno-

ta.  

 

 De notitie is inmiddels ook aan de deelgemeenten en gemeentelijke diensten toegezonden. Uiteraard zul-

len wij u op de hoogte houden. 

 

Enquête nieuwe leden 
In april van dit jaar is gestart met een enquête onder leden die vanaf juni 2004 lid zijn geworden en alle 

nieuwe leden ontvangen de enquête in het kennis-makingspakket.  

 

De enquête is nu al een succes te noemen. Velen van u hebben de moeite genomen om de vragenlijst in te 

vullen en van de inmiddels ruim 500 verzonden formulieren zijn er al 300 retour ontvangen. 

 

De eerste resultaten zijn verwerkt in de toekomstvisie. De resultaten van de enquête zullen ook een grote 

rol spelen in de beleidsnota.  

 

Polder Laag Zestienhoven 
Het protocol waarin de natuurlijk verloop regeling voor de getroffen tuinders in de polder Laag Zestienho-

ven wordt geregeld is op 29 april 2005 door de wethouders Janssens, Pastors en de RBvV ondertekend.  

 

Op 7 juni jl.zijn ook de onderhandelingen over de taxaties van de tuinhuisjes en de tuininhoud tussen de 

gemeente en de RBvV afgerond. De resultaten zijn eind juni aan de leden toegezonden en in augustus 

2005 kan voor het eerst van de natuurlijk verloop regeling gebruik gemaakt worden. Zie volgende blz. 
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Verzekeringspremies 
In het voorjaar van 2005 werden de verenigingen opgeschrikt door een forse premieverhoging en een wij-

ziging in de voorwaarden door Athena Verzekeringen. Verzekeringspremies zouden meer dan verdubbeld 

worden en ook het eigen risico per gebeurtenis zou fors hoger worden.  

Tijdens het verenigingsoverleg van 5 april jl. hebben een aantal verenigingen hiervan melding gemaakt. 

Dit was voor de RBvV aanleiding om met Athena Verzekeringen een overleg te organiseren.  

 

In eerste instantie was Athena alleen maar bereid om na verloop van een jaar te bekijken of er op basis van 

het schade-verloop premierestitutie plaats zou kunnen vinden. De RBvV heeft aangegeven dat dit niet echt 

een acceptabele oplossing is. Athene heeft met terugwerkende kracht de premieverhoging en wijziging in 

de voorwaarden teruggedraaid.  

 

Athena werkt op dit moment wel aan een andere opzet van de verzekeringen waarover u te zijner tijd nader 

bericht over zult ontvangen.  

 

Procedure Eekhof/Amarok BV 
Door de Rechtbank te Rotterdam is op  

5 januari 2005 een tussentijds vonnis gewezen waarin door de rechter aan de RBvV om aanvullende infor-

matie is gevraagd. Op 2 februari 2005 heeft de RBvV deze informatie bestaande uit congresstukken, notu-

len van vergaderingen, verklaringen van oud bestuurders en andere betrokkenen en specificaties van decla-

raties etc. bij de Rechtbank ingediend.  

 

De wederpartij - Amarok/Eekhof - heeft  de gelegenheid gehad op de ingediende stukken te reageren en 

het is nu weer aan de Rechtbank om een volgende datum waarop de zaak behandeld zal worden te bepalen.  

 

Ledenadministratie  
Onze oproep om aandacht te besteden aan het invullen van de huurovereenkomsten etc. heeft succes. In 

verband met de juiste verwerking van uw gegevens in onze ledenadministratie verzoeken wij u vriendelijk 

hier aandacht aan te blijven besteden.  

 

Website RBvV 
De nieuwe website van de RBvV is bijna gereed. De teksten worden nu geschreven en binnenkort zullen 

de verenigingen worden verzocht gegevens te leveren.  

 

Uit reacties van bezoekers van de site blijkt dat het plaatsen van beschikbare tuinen op de site veel succes 

heeft. Heeft u informatie die u op de website geplaatst zou willen hebben dan kunt u dat per e-mail in-

fo@rbvv.nl  aan ons toesturen.  

 

Om de algemene informatie op de site zo actueel mogelijk te houden zijn wij op zoek naar een redactie. 

Mocht u hier interesse in hebben dan horen wij dat graag van u! 

 
Deze nieuwsbrief is een uitgave van:                 

 

                                                     RBvV 

                                            Strevelsweg 700-308 

                                         3083 AS  ROTTERDAM 

 

                                         telefoon: 010-480.94.45 

                                         telefax  : 010-481.69.19 

 

                                          e-mail : info@rbvv.nl  

                                          website : www.rbvv.nl  
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Rotterdam Tips 

Maritiem museum – t/m 12 augustus 
In het Maritiem museum aan de Leuvehaven 1 worden tot en met 12 augustus speurtochten gehouden voor kinde-

ren van 4 t/m 7 jaar en van 8 t/m 12 jaar. De jongste kinderen nemen een kijkje in een oude scheepskist en ontdek-

ken zo wat een zeeman vroeger meenam op reis. De oudere kinderen komen meer te weten over wat een zeeman in 

zijn vrije tijd doet en over de bemanning aan boord van een schip. 

Kosten: gratis. Openingstijden van 10.00 tot 17.00 uur 

 

  

 FFWD Heineken Dance Parade - zaterdag 13 augustus 

Veertig wagens, meer dan honderd DJ’s en 350.000 danceliefhebbers; op zaterdag 13 augustus staat Rotter-

dam weer te schudden op zijn grondvesten tijdens de FFWD Heineken Dance Parade! 
De parade bestaat uit een bonte mengeling van smaakmakers uit de internationale dance wereld. Veertig trucks met 

honderden nationale en internationale DJ’s rijden vijf uur lang dwars door de binnenstad van Rotterdam. Top DJ’s 

als Ferry Corsten en Michel de Hey hebben elk een eigen wagen.  

 

 Net als vorig jaar vertrekt de parade van de Mathenesserlaan, waar alle veertig wagens voor een warming up tus-

sen 11:00 en 12:00 uur staan opgesteld. Om klokslag 12:00 uur gaat de eerste wagen rijden en zal de karavaan 

koers zetten richting het eindpunt op de Brede Hilledijk.  

FF3D Festival 
Na afloop van de parade begint het FF3D Festival, 5 verschillende area’s voor 50.000 feestende mensen met o.a. de 

DJ’s Jochen Miller, Ferry Corsten, Sander Kleinenberg, Marnix en Michel de Hey. In deze FF3D area, worden ’s 

avonds spectaculaire 3D animaties geprojecteerd, die alleen te zien zijn met een speciale 3D bril die gratis op het 

festival wordt uitgedeeld. 

Kijk voor meer informatie op www.ffwdheinekendanceparade.nl 

 

 Dag van de romantische muziek - zondag 14 augustus vanaf 12.00 uur 
De hele dag flaneren in de meest romantische kleding, snoepen uit je picknickmand en al nippend aan een glas wijn 

luisteren naar romantische muziek. Op 7 podia worden meer dan 45 concerten gegeven met heerlijke klassieke en 

populaire romantische muziek, zigeunermuziek en aria’s. Er is ook een kinderpodium. Bij slecht weer wordt “de 

dag” verplaatst naar 21 augustus 

Park bij de Euromast – tram 5 halte vasteland of tram 8 halte Euromast 
Kijk voor meer informatie op www.dagvanderomantischemuziek.nl 

 

 Cineboards 2005, “De kleur oranje”   vrijdag 19 augustus – zaterdag 10 september 
Cineboards 2005, “De kleur oranje” presenteert werk van Nederlandse filmmakers en videokunstenaars op een im-

mens scherm op de gevel van de Pathébioscoop aan het Schouwburgplein. Op een terloopse wijze komt het publiek 

in aanraking met projecten die het avontuur opzoeken van de film – en videokunst. In ‘Jong Oranje’ wordt elke 

donderdagavond werk vertoond van jonge makers. 

Kijk voor meer informatie op www.stichtingpicos.nl 

 

 Veerhavenconcert – zaterdag 20 augustus 
Een uniek, klassiek, gratis toegankelijk openluchtconcert met het Rotterdams Fhilharmonisch Orkest en 3 solisten 

van wereldformaat. De mooie omgeving van de Veerhaven en het Scheepvaartkwatier zorgt voor een onvergetelij-

ke avond.  

Veerhaven – watertaxi, tram 5 of metro Erasmuslijn, halte Leuvehaven. Sloepjes en andere kleine bootjes zijn gra-
tis welkom in de haven. 

Kijk voor meer informatie op www.veerhavenconcert.nl 
Lees verder op volgende blz.  
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Rotterdams Straatfestival,  donderdag 25 augustus – zondag 28 augustus 
Enthousiaste straatartiesten tonen hun kunsten aan het publiek, De straatartiesten strijden op verschillende plekken in 

de stad met eigenaardige en eigenwijze acts om de Gouden Straatkei.  

Diverse locaties in het centrum 
Kijk voor meer informatie op www.rotterdams-straatfestival.nl 

 

 Maudits Sonnants, zaterdag 27 augustus 
Het Schouwburgplein verandert in een klokkentoren in de show Maudits Sonnants van Transe Expresse uit Frank-

rijk. Op 20 meter hoogte hangt boven het publiek een groot verlicht carillon waarop 8 muzikanten samenspelen. De 

enorme installatie verandert steeds van vorm. Een prachtig samenspel van beeld en geluid. Voor dit theaterspektakel 

worden 1500 bezoekers verwacht. 

Schouwburgplein 
 

 Wereldhavendagen,  vrijdag 2 september – zondag 4 september 
Ontmoet de hele wereld in de Rotterdamse haven! De Rotterdamse havenbedrijven openen hun deuren voor het pu-

bliek. Scheepsbezichtigingen, excursies, spectaculaire demonstraties, muziek en een knallend vuurwerk tot slot. 

Op en rond de Maas 
Kijk voor meer informatie op www.wereldhavendagen.nl 

 

 Het Havenfestival, zaterdag 3 september – zondag 4 september 
Ontdek de historie en maak kennis met de dynamiek van de scheepvaart en de havens. Op de kade, de werf en de 

steigers zijn spannende demonstraties met muzikale ondersteuning door Shantykoren. Voor de kleine gasten worden 

er activiteiten georganiseerd. 

Leuvehaven, Wijnhaven en Oude Haven 
Kijk voor meer informatie op www.havenmuseum.nl 

 

 Erasmus Sprints, zaterdag 3 september  
Een gratis toegankelijk roeifestijn met roeiwedstrijden over 1000 en 500 meter. In een feestelijke sfeer strijden stu-

denten en veteranen om de eer. Spectaculair zijn de starts bij restaurant Minangkabau. Vanaf alle oevers van de Kra-

lingseplas zijn de wedstrijden te volgen. 

Kralingseplas 

 

 Sportfestijn ‘Boksen op de Rotte’, zaterdag 17 september – zondag 18 september 
Topboksers die hun kunsten vertonen op de Rotte. Met dit idee levert Stichting BEP, onder meer bekend van het 

drijvende theater op de Rotte, een originele bijdrage aan het sportjaar 2005. Op 17 en 18 september ligt er een drij-

vende boksring op de Rotte, vlakbij de Zaagmolenbrug. Enkele befaamde boksers zijn al voor het evenement bena-

derd. Gedurende dit hele weekend zijn er demonstraties, workshops en wedstrijden te zien. ‘Boksen op de Rotte’ 

dekt niet geheel de lading, want ook andere vechtsporten komen aan bod, zoals aikido, judo, capoeira, karate en t’ai 

chi. 

Bij de Zaagmolenbrug 
Kijk voor meer informatie op www.theaterbep.nl 

vervolg van vorige bladzijde 

Nog wat tips buiten Rotterdam : 
5, 6 en 7 aug. (kan nog net en met stip): Varend Corso Westland. Info www.varendcorso.nl 

12,13 en 14  aug. vestingdagen Hellevoetsluis info www.vestingdagen.nl 

13-17 sept. Havenfestival Alblasserdam info www.havenvestival-alblasserdam.nl 

23, 24 en 25 sept. Branderfeesten Schiedam info www.brandersfeesten.nl 
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Het bestuur wil met dit stukje duidelijkheid geven over onze collectieve opstal- en inboedel verzekering. Ook komt de, in eigen 

beheer opgezette, glasverzekering aan bod. 

Zoals u wellicht weet heeft onze oude verzekering het inboedel gedeelte van onze collectieve verzekering opgezegd. Dit omdat 

de polis, jaar in jaar uit, geld heeft gekost voor de maatschappij. Door de hoge claims van onze leden hebben zij er de laatste 

jaren zelfs veel geld op toe moeten leggen. Zij wilde alleen de opstal verzekering blijven verzekeren. 

Doordat de maatschappij een verandering in de verzekering heeft aangebracht, en dus in feite een nieuwe polis had opgesteld, 

moesten wij tekenen voor een contract van 10 jaar waar geen inboedel bij verzekerd was. In eerste instantie wilde het bestuur 

deze verzekering gaan opzeggen, zodat de leden via hun eigen verzekeringsmaatschappij een opstal- en inboedel verzekering 

konden afsluiten. Wij als bestuur dachten daar goed aan te doen. Mede doordat meerdere leden hadden aangegeven, voordeliger 

zowel inboedel als opstal verzekerd te hebben bij hun eigen maatschappij. Dit bleek in de praktijk een stuk moeilijker en veel 

duurder dan verwacht. Sommigen konden het helemaal niet verzekeren bij hun eigen maatschappij. Het risico was blijkbaar ook 

voor hen te hoog, of was alleen mogelijk tegen een waanzinnige jaarpremie. 

 

 Naar aanleiding van diverse vragen van leden heeft het bestuur besloten om zich te gaan oriënteren op de verzekeringsmarkt. 

Wij hebben bij zeker 15 maatschappijen offerte laten doen. 13 maatschappijen gaven direct aan dat het risicoprofiel te hoog was. 

1 maatschappij wilde graag verzekeren maar tegen een veel hogere premie en met uitsluiting van risico-goederen. 

Wij als bestuur hebben besloten om de verzekering te nemen van de firma Voogd &Voogd. 

Zij hebben een aanbieding gedaan tegen een voordelige premie maar hebben ook veel zaken uitgesloten van de verzekering. Dit 

om te voorkomen dat ook zij ons complex niet meer zouden kunnen verzekeren vanwege hoge claims. En neem van ons aan dat 

er aardig wat goederen geclaimd zijn die eigenlijk, in de winter, niet op een tuincomplex thuis horen. 

Ook goederen die geclaimd werden waren vaak de duurste in hun klasse. Dit kon en kan een verzekeringsmaatschappij niet vol- 

houden, en dat is gebleken. 

 

 Wat is er nu niet verzekerd: 

  

• Glas 

• Geld 

• Computers 

•  Electronica ( audio-visuele apparatuur) 

 

 Daarbij komt per gebeurtenis een eigenrisico van € 225,- per schadegeval. 

 

 Wat te doen bij een verzekerde schade: 

U kunt uw opstal of inboedel schade claimen bij onze tussenpersoon; 

 

 Assurantie kantoor D. de Jong 

Burg. Viezeestraat 3 

2971 CA  Bleskensgraaf 

Tel: 0184-692488 

Fax: 0184-692499 

 

 Onder vermelding van ons polis nummer 100136275385 en cliëntnummer 1010845 

 

Helderheid over onze opstal- en inboedelverzekering 

Glasverzekering 

Vanuit de verzekeringsmaatschappij is er geen dekking voor glasschade. Hiervoor is in het verleden besloten om de glasverzeke-

ring in eigen beheer te houden. Er werd op de jaarrekening een premie in rekening gebracht voor deze verzekering. Op een be-

paald moment heeft het bestuur besloten dat de verzekeringspot voor glas vol was. Vanaf dit moment is de premieheffing stop 

gezet. Zodra de verzekeringspot voor glas weer onder een bepaald niveau daalt, gaan we weer premie heffen om de pot weer te 

vullen. Mochten er zich nu ineens onvoorstelbaar veel glasschades voordoen zodat de goedgevulde pot in een keer leeg is dan 

krijgt iedereen een percentage van zijn schade uitgekeerd totdat de glas verzekeringspot leeg is. U begrijpt dat dit een uitzonderlij-

ke situatie zou zijn. 
Lees verder op volgende blz. 
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 Wat is er wel verzekerd via de glasverzekering: 

  

• Al het glas in uw tuinhuis, broeikas en berging 

• Alleen plat helder glas wordt verzekerd 

• Installatie materiaal ( bv. stopverf of siliconenkit ) 

 

 Wat is er niet verzekerd via de glasverzekering: 

  

• Glas van platte (kweek)bakken 

• Dubbel glas of gekleurd glas en glas met een motief 

• Glaslatten en andere benodigde materialen 

• Arbeidsloon 

• Vervolgschade 

• Glasbreuk bij (ver)bouw werkzaamheden 

 

 Wat te doen bij een verzekerde glas schade: 

 

U kunt glas op maat kopen en kunt het zelf inzetten. U kunt ook een bedrijf inhuren, zij willen het graag voor u zetten, let hierbij 

op dat het berekende arbeidsloon niet onder de dekking valt ! 

U kunt een kopie van de factuur samen met een begeleidend briefje in de brievenbus doen van onze vereniging t.a.v. onze pen-

ningmeester. Hij zal dan zo spoedig mogelijk het geld naar uw rekening overmaken. Graag op het begeleidend briefje vermel-

den: tuinnummer, naam, adres, bankrekeningnummer, datum van schade en een schade omschrijving. 

 

 Wij hopen met dit stukje u voldoende te hebben geïnformeerd mocht u nog vragen hebben dat kunt u altijd bij het bestuur te-

recht. 

Vervolg vorige blz. 

Advertentie 
Slijperij de Schaar 

 
Dames en heren, wij zijn bij U in de buurt om al uw scharen en messen te slijpen. Ook tuingereedschap, 

zoals heggenscharen (ook elektrische heggenscharen), grasmachines, snoeischaren etc. is ons vakwerk: 

Wij zijn van oudsher bekend. En zeer zeker onder de naam Roozenburg maar helaas is dit meer. 

• Scharen slijpen          2      euro                             tafelmesjes                    1   euro 

• Snoeischaren             2      euro                             broodmessen                 2   euro 

• Heggenscharen          3,50  euro                            electr.Heggenscharen   7,50 euro 

• Grasmachines           12,50 euro 

   etc.            etc.                etc.           etc.             etc.            etc.           etc.         etc.             etc. 
Uw grasmachine hoeft niet uit elkaar, wij hebben een speciale machine daarvoor. We doen hem schoonma-

ken, slijpen, invetten en afstellen. Klaar terwijl u wacht. 

Alles wordt gelijk gedaan, er wordt niets mee naar huis genomen. Ook doen wij golfsnede aanbrengen in 

uw tafel of broodmessen. Dit op verzoek en kost niets extra’s. Heeft u vragen stel ze gerust. 

Bovenstaande zijn vast prijzen, ook als wij aan uw gereedschap iets extra moeten doen.  

 

Slijperij de Schaar 

Keurmeesterstraat 15 

3034 ET  

Tel. 010-4332501 

 

Zaterdag 13 augustus vanaf 

9.00 uur tijdens de fancy fair 
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 Lastige verpakkingen en vijftigplussers: vooral de glazen groentepot is een bron van ergernis, meldt ou-

derenbond Anbo. Uit hun consumententest blijkt dat de HAK-pot met stip bovenaan staat op het lijstje 

van irritante verpakkingen. Hieronder volgen 3 oplossingen van 2 lezers van het AD en enkele jonge on-

dernemers, waardoor oerkrachten voor het openen van een groentepot achterwege kunnen blijven: 

 

 TIP 1: 

Potprikopener: 9 Studenten van de Utrechtse Hogeschool TIO hebben een onderneming opgericht: Prik ’t 

Student Company. Na de zomer brengen ze de potprikopener op de markt. Het werkt 

volgens het principe van de eiprikker. Je plaatst het apparaatje op het midden van de 

deksel. Je geeft een kleine tik met handpalm of zelfs elleboog. Daardoor wordt er een 

gaatje in geprikt en verliest de pot zijn vacuüm. De potprikopener is uitgevonden door 

een medisch bedrijf voor mensen met reuma. De studenten brengen binnenkort de 

p.p.o. op de markt. 

TIP 2: 

Een AD-lezer krijgt de groentepot moeiteloos open door deze onder de warme kraan te houden; het me-

taal zet uit, succes verzekerd! 

TIP 3: 

Een AD-lezer (en ook een redactielid van het Algemeen Doeblad!) tipt de blikopener van Brabantia. 

Daarop zitten 2 kleine haakjes, verschillend van grootte. Even een haakje onder de deksel plaatsen, iets 

omhoog halen tot je “klik” hoort en iedere glazen pot, in welk formaat dan ook, draai je moeiteloos open. 

Potten openmaken zonder spierballen 
Zit u ook zo te tobben om een doodnormale groentepot open te maken? 

Lees verder misschien heeft u er wat aan. 



18 Algemeen Doeblad 
Aug.  2005 

 

 De stad als broedplaats voor dieren. Het klinkt onlogisch, toch is het zo. De natuur neemt de 

mens voor lief en rukt steeds verder richting hoogbouw en uitlaatgassen. Zo is het mogelijk dat je 

een “schooiende” reiger bij de snackbar kunt treffen… !! 

 

 Stadsecoloog Remco Daalder schreef er boeken over: 

Baltsen tussen baksteen en Stadse beesten. 

Op de vraag waarom (sommige) dieren de stad verkiezen boven duinen, heide 

of platteland reageert hij dat het in de stad altijd een paar graadjes warmer is, 

door alle bebouwing is er in de stad genoeg beschutting tegen regen en wind 

en zowel ’s winters als zomers is er voldoende voedsel aanwezig. Enige min-

puntje is de aanwezigheid van al die mensen! Daarente- gen houden veel 

mensen van de natuur. Zelfs futen hebben ontdekt dat stadsmensen minder 

gevaarlijk zijn dan hun buren op het platteland. Vogels krijgen hier geen ko-

gels maar broodkruimels. 

 

 Het stikt van de natuur in de stad, aldus Remco Daalder. Alleen al in Amster-

dam (Is er iemand die weet of Rotterdam ook een eigen stadsecoloog heeft?! 

Meld het bij de redactie van het Doeblad!) komen 30 soorten zoogdieren 

voor. Er broeden 140 verschillende vogels. In de stads- wateren zwemmen 

60 soorten vissen. Er zijn 1100 verschillende zwammen gesignaleerd in de 

stad en directe omgeving (in heel Nederland zijn niet meer dan 3000 paddestoelen bekend). Vossen en hermelijnen 

stropen de stadsranden af, ringslangen slingeren langs rangeerterreinen, haviken en sperwers jagen in de stadspar-

ken op duiven, merels en dwergvleermuizen zitten tot op de Dam de muggen achterna, aldus de stadsecoloog. 

Hij ziet de stad steeds meer als de nieuwe natuur. Als stadseco-

loog is het zijn taak om een zo goed mogelijke stad voor de mens 

te maken. Ook stadsbewoners willen graag natuur om zich heen. 

Parken moeten op steenworpafstand liggen, groen zijn en liefst 

met veel dieren en planten. 

 

 Dieren passen zich meesterlijk aan hun omgeving aan. De vo-

gels hebben heel hun bioritme aangepast op de stad. Ze weten 

precies waar en wanneer de lekkerste hapjes worden geserveerd. 

Als om klokslag half vier de pinguïns in de dierentuin worden 

gevoerd, staan ook de reigers massaal te wachten. Gooit, hele-

maal aan de andere kant van de stad, een oud dametje elke dag 

om kwart voor zes vissenkoppen naar buiten? De reigers weten 

het. Stipt kwart voor zes staan ze er. 

 

 Dieren net als mensen willen altijd verder. Ze kijken altijd naar 

nieuwe leefgebieden. Stadsvossen zijn een nieuw fenomeen. Ergens is het een logische ontwikkeling. In het najaar 

gooit vader vos zijn kroost ruw uit het nest.  Wie achterblijft wordt doodgebeten. Om vader vos te ontvluchten trek-

ken de vossen meer en meer richting stad. 

 

 Maar niet alleen de vos komt terug. Ook kleinere roofdieren als dassen en hermelijnen. Zelfs de ringslag (vanouds 

een Nederlands dier) doet het op bepaalde plekken weer erg goed. Bovendien is er momenteel sprake van een op-

mars van de ijsvogel. Ook worden er exotische diersoorten gesignaleerd zoals de halsbandparkiet, van origine af-

komstig uit Azië. In de grachten komen tegenwoordig krabben voor. Sommige worden wel 30 cm breed. 

Lees verder op volgende blz. 

BEESTEN IN DE STAD 
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Aan Remco Daalder wordt de vraag gesteld hoe de stadsbewoner regeert op al die beesten. Hij vertelt “beesten zijn 

een bron van tweespalt. Sommige mensen gaan dagelijks naar het park om de duiven te voeren, anderen haten die 

zogenaamde “vliegende ratten”. Op mijn werk krijg ik de gekste telefoontjes. De ene keer kwaken de kikkers te 

hard; een andere keer vragen ze me de parkieten te muilkorven. Onlangs belde een man met de vraag of wij een 

boom wilden komen omhakken. 5 uur ’s ochtends begon daar een zanglijster te zingen, waardoor hij al wekenlang 

vermoeid op zijn werk kwam”. 

 

 Remco Daalder heeft goede hoop voor de stadsnatuur. De kwaliteit van het water wordt beter en in de Randstad is 

veel groen. Probleem is dat de komende jaren de aandacht voor ruimtelijke ordening vooral aan Gemeenten zelf 

wordt overgelaten. De meeste gemeenten laten zich leiden door economische motieven. Men kiest al snel voor win-

kels, een industrieterrein en een bruisend stadshart. Hierdoor is er mogelijk minder aandacht en ruimte voor de 

stadsnatuur. 

 

 Noot van de redactie: Leve de volkstuinen in de stad! 
 Bron: Straatmagazine editie Rotterdam 

 Het weer in augustus was zonnig en 

vaak heet, straks wacht een lang en 

wit winterkleed. 

 

 Als de ooievaars nu nog blijven zal 

een zachte winter binnendrijven. 

 

 Was de eerste week van augustus heet, 

dan staat straks een lange winter gereed. 

  

 In augustus korten de dagen 1 uur en 49 minuten. 

  1 augustus zon op: 6.01 uur, zon onder:      21.30 uur 

                 maan op: 01.40 uur, maan onder: 20.04 uur 

31 augustus zon op: 6.49 uur, zon onder:      20.29 uur 

                 maan op: 2.29 uur, maan onder:   19.51 uur 

 Ze drijven tuinierders regelmatig tot wanhoop: slakken. Ze bewegen langzaam, maar vreten de tuinplanten in razend-

snel tempo kaal. Althans dat denkt het gros van de tuinliefhebbers. Toch zijn lang niet alle slakken zo vraatzuchtig. Ze 

zijn zelfs erg nuttig. 

 

 Tuincentra spelen handig in op de afkeer van de slak. Ze hebben schappen vol met slakkenbestrijdingsmiddelen; van 

puur vergif tot ecologische producten. Volgens biologe Marijke van Damme zijn slakken de verschoppelingen van de 

tuin, terwijl ze eigenlijk heel mooi zijn. Het huisje is prachtig en hun ogen staan prachtig op steeltjes. Het zijn ook 

hele schone dieren; ze kruipen nooit in of door vieze dingen en ze dragen geen bacterie bij zich. 

Net zoals andere dieren maakt de slak deel uit van de grote kringloop. Slakken zijn het voedsel van veel vogels.Als je 

een schakel als de slak wegneemt uit de kringloop heeft dat gevolgen voor je tuin. Al het leven verdwijnt er op den 

duur uit. Slakken zijn het voedsel voor egels, padden, zanglijsters, merels, mezen en bepaalde soorten kevers. 

De slak is een echte opruimer. Bladeren, bloemetjes en dode insecten worden door de slak omgezet in compost. Laat 

losse bladeren juist lekker liggen is de tip van de biologe. Het beschermt je planten en de slakken eten het graag. De 

diertjes eten het liefst zachte, verwelkte bladeren. Als zij die niet kunnen vinden, dan pas zetten ze hun aanval 

in op de groene tuinplanten. 
Lees verder op volgende blz. 

Het nut van de slak! 
 

DE VOLKSMOND OVER HET WEER IN AUGUSTUS 
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Van de ongeveer 100 Nederlandse slakkensoorten is er eigenlijk maar één lastig: de segrijnslak. De grote wegslak, 

zonder huisje, kan ook wel wat schade aanrichten. De beschermde wijngaardslak, één van de grootste, is ongevaar-

lijk. Soorten als de heesterslak, de witgerande tuinslak, de doorschijnende glasslak en het kleine boerenknoopje eten 

ook nauwelijks bloeiende planten. Ze zitten wel eens op een blad, maar dat is alles. 

 

 De segrijnslak komt veel voor in Nederlandse tuinen en kan het tuingroen in ijltempo veranderen in een aangevreten 

massa. De segrijnslak komt via stekjes van nieuwe planten in de tuin terecht. De eitjes zitten vaak in de grond van 

plantjes die je koopt in het tuincentrum. De eitjes zitten soms ook verborgen in de veren van vogels. 

Planten die met name door de segrijnslak worden gegeten zijn: 

Hosta, Lupina, jonge Stokrozen, Afrikaantjes. In de moestuin moeten 

vooral de sla, andijvie en boontjes in de gaten worden gehouden. 

 

 De slak houdt niet van de geur van oost-Indische kers, salie, tijm, 

knoflook en tomaat. Plant deze soorten en je hebt weinig last. Je kunt 

ook je planten “barricaderen”. Een randje om de plant van fijn grind, 

kokoskorrels, gestampte eierschalen, zaagsel of roet vormt een vrij-

wel onneembare horde voor de slak. Je kunt ook een hoepel van ko-

perdraad maken. De biologe raadt iedereen af slakkenkorrels te 

strooien. Hoewel de slakken mogelijk snel verdwijnen heeft het méér gevolgen. Vogels die dode slakken eten krij-

gen het vergif binnen. Egels die slakkenkorrels eten sterven een gruwelijke dood. 

Wil je de slakken weg uit je tuin? Wacht tot het donker is (de slak is een nachtdier), vang ze en zet ze ergens anders 

uit. Dit is wel heel veel werk! Maar het allerbeste is misschien wel leren leven met het feit dat er iets mis kan gaan in 

de tuin. Het ene jaar is de schade groot, het andere veel minder! 

 

Bron: Algemeen dagblad, 8 juli 2005 

Slak in de verdrukking 
 
Het aantal slakken daalt in Nederland. Er zijn er ongeveer 100 over. Oorzaken zijn steeds minder geschikte levens-

gebieden en de moderne landbouw. Bovendien verdringen algemene soorten, zoals de segrijnslak, bijzondere types 

als het zeggekorfslakje. 

Slakken zijn echte nachtdieren. Ze hebben het liefst vochtig weer, want in de zon drogen ze uit. In het voor- en na-

jaar zijn slakken het meest actief. Veel soorten zijn 2-slachtig, na het paren leggen ze allebei eitjes. Die begraven ze 

onder de grond. Hun huis je hebben ze vanaf de geboorte en groeit met hen mee. De meeste soorten kunnen een paar 

jaar oud worden. Slakken hebben vooral 

veel vijanden, egels, vogels, muizen en in-

secten eten hen graag. Maar misschien is de 

mens wel zijn grootste vijand! 

Slakbestendige planten zijn o.a: klimop, ge-

raniums, vingerhoedskruid, anjers, ezelsoor 

en goudsbloemen. 
 

  

 

Boekje:  
Slakken in Beeld 

 
Over de 22 meest voorkomende slakken. Verschenen bij de KNNV (koninklijke Nederlandse vereniging voor veldbiologie). 

Slakken getekend door Renée den Besten. Beschrijvingen door Frank Bos over waaraan je de verschillende weekdieren herkent, 

hoe ze leven en waar je specifieke slakken kunt vinden. Te koop voor € 4,75 in de boekhandel of via www.knnvuitgeverij.nl 
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 Omdat Tiemen tegenwoordig ook op Zaterdag moet werken, doe ik voortaan de werkbeurten, zo ook 
enkele weken geleden. De taken werden verdeeld, Bram Sommeijer had 2 mensen nodig om de wa-
termeterstanden tussentijds op te nemen, dus bood ik mij spontaan aan! Omdat de plan-
ning in mijn hoofd en mijn lichaam vaak niet op dezelfde golflengte ligt, dacht ik;…“heb ik 
ook eens een makkie!” 
4 cijfers in de goede volgorde noteren, dat lukt me wel!!! Zo- doende gingen Bram,Dirk en ik 
gewapend met kruiwagen, emmers, conservenblikken en zeil richting de tuinen. Het was korte 
broeken-weer, alles nog lekker klam, het dauw nog op het gras en toen…. kreeg ik een em-
mer en een conservenblik i.p.v. een pen en papier….., oké…., niets laten merken, net doen of 
je neus bloedt. en ga mijn éérste werkplek binnen. Gelukkig liggen de watermeters voorin 
iedere tuin zodat ik niet ongegeneerd door andermans tuinen hoef te struinen. Met enige moeite de 
deksel eraf en…. Verrassing!!! Onlangs heeft het nogal hard en veel geregend in onze regio, zie vorig 
Doeblad, en dus stond het water tot de nok toe, maar op wat slakken na, vrij schoon, dus ik voorover 
in het natte gras water scheppen, tot het moment dat mijn armen niet lang genoeg meer waren. 
Bram kwam met een oplossing, hij had een lat aan het conservenblik gemaakt, dus kon ik weer ver-
der “lepelen”. En ja hoor, meter in zicht, noteren maar! Inmiddels was het 20 minuten later en had ik 
wel in de gaten dat we niet het gehele complex gingen halen vandaag. Gelukkig hadden de meeste 
“waterputten” een soort van deksel. Bij één tuin was er geen deksel waardoor een muis waarschijnlijk 
heeft gedacht dat hij een privé-zwembad had gevonden en er heerlijk baantjes is gaan trekken, tot 
het moment dat hij er uit wilde en tot de ontdekking kwam dat er geen trappetje was! Dus toen ik 
deze muis uiteindelijk in gedeeltes op het droge had en dus het water in beweging was gekomen, 
kwam er een vreselijke stank vrij…blè! Onbegrijpelijk trouwens hoeveel soorten wel waterbestendige 
diertjes er nog leven in zo’n put! Maar goed ik ben niet kinderachtig en dus, mijn lichaam voorover 
gedrapeerd en scheppen maar… Toen ik even een “adempauze”  nam en rechtop ging staan kwamen 
meneer en mevrouw Twuyver langs, zij hadden een handpomp, Yes! Dat ging stukken beter, vol goe-
de moed verder, alleen dit spetterde nogal (nee, het was geen gespikkelde beer die u toen tegen-
kwam, dat was ik). Langzaamaan begon mijn lichaam en kleding één te worden met de geur van rot-
tend grondwater en slijk. Er was 1 medetuinder die medelijden met mij had (o,o, wat was ik zielig!), 
dat hij zelf zijn waterput leeg heeft geschept zodat ik alleen nog maar op de meter hoefde te kijken 
en jawel…noteren! Hierbij nogmaals bedankt.  
Zo maak je nog eens wat mee, kwam ik de ene tuin uit als ma Flodder en ging ik 
als Jane zonder Tarzan door bomen en struiken door de andere tuin. Om 12.00 
uur vonden we het welletjes en stopten we ermee.  
Ook al stonken we een uur in de wind, mijn buurtjes waren zo dapper om mij nog 
even uit te nodigen voor een glas fris… En toen als een speer naar huis, dou-
chen…wat voelde ik me vies. Maar eenmaal ontsmet en weer droog toch weer 
een ervaring rijker! Toen Tiemen thuis kwam en vroeg hoe de werkbeurt was 
gegaan vertelde dat ik geholpen had bij het opnemen van de waterme- ters, hij 
zei; ”je hebt toch zeker wel alleen genoteerd hè?!?”  
Ik antwoordde lachend: “ ja,….tuurlijk…!” 
 
  
   Marian Haxe 

Mijn watermeter-

avontuur 
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