
In deze aflevering: De laatste Lusthofbode zoals u hem kent!
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Wij bezorgen ook op de tuin!
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Colofon
Lusthofbode december 2015

De Lusthofbode is het verenigingsblad van
VTV Lusthof en verschijnt 4x per jaar.

Redactie Lusthofbode en website:

Pieter de Kubber, tuin 11
Arnold van der Zijden, tuin 37
Chitra Gajadin, tuin 12
Anne Marie Uhlenbeck, tuin 68

Kopij Lusthofbode

Heb je een artikel, mededeling of een andere
bijdrage, mail naar: redactie@vtvlusthof.nl of
stop je bijdrage in de brievenbus aan het hek.
Ook kinderen kunnen foto’s, tekeningen, een
leuk verhaal of een gedicht insturen.
De redactie behoudt zich het recht voor
ingezonden stukken in te korten of te
weigeren. Anonieme en/of beledigende
bijdragen worden niet geplaatst.

Het volgende nummer verschijnt in maart
2016.
Kopij voor dat nummer kan je insturen voor 1
februari 2016

Adverteren

Met de opbrengsten uit advertenties blijft de
Lusthofbode betaalbaar.
Wil je adverteren of weet je adverteerders?
Mail naar redactie@vtvlusthof.nl.

Kijk voor nieuws, huishoudelijke informatie,
tips en achtergronden tips en achtergronden
ook op de website: www.vtvlusthof.nl

Wilt u op de hoogte worden gehouden van alles wat op en
rond Lusthof gebeurt?

Stuur dan een e-mail met uw naam en tuinnummer naar:
webmaster@vtvlusthof.nl

en u krijgt regelmatig een nieuwsbrief in uw mailbox.
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HeF EeiJBeA iE Au echF HBBD5ij

Als ik nu naar buiten kijk dan is het nat en winderig.
Maar ik zie ook een mooie oranje lucht waarin de zon
echt snel verdwijnt. De meeste bomen hebben zich al
ontdaan van hun blaadjes. Prachtig al die verschillende
kleuren, allerlei varianten geel, rood, bruin en
combinaties daarvan. Altijd een feest om van die herfst
kleuren te genieten! Sinterklaas is weer in het land en de
donkere dagen voor kerst zijn ook al weer in aantocht.
De temperaturen zijn nog aan de hoge kant, maar als het
waait en regent wordt het toch langzaam aan wel een
beetje guur. De eerste echte herfststorm is al weer aan
het wegtrekken. Lusthof heeft ook dit weer doorstaan.

We kunnen terugkijken op een mooi seizoen. We
hebben veel mooie dagen gehad waarin het goed toeven
was op ons mooie park. Helaas is het seizoen nu al weer
voorbij. Het lijkt wel voorbij gevlogen. De bedrijvigheid
op de tuinen neemt af. Het water is er ook al af. Heeft u
de uw tuin al winterklaar gemaakt?

Het was inderdaad een mooi seizoen maar ook een
bijzonder jaar. Want we bestaan immers 60 jaar. Het 60-
jarig bestaan hebben we met zijn allen gevierd. Nog
steeds wordt er aan de festiviteiten gerefereerd. Dat is
een compliment voor al die mensen die zich daarvoor
hebben ingezet. Vele activiteiten zijn in gang gezet, denk
aan alle kantine/keuken-werkzaamheden, plannen voor
de nieuwe speeltuin, het deels wegwerken van
achterstallig onderhoud. Er zijn figuurlijk heel wat meters
gemaakt, en tevens ook letterlijk, met de nieuwe
kogelstopkranen! Het is eigenlijk te veel om op te
noemen. Veel werkzaamheden zijn in eerste instantie

ook niet zichtbaar. Maar dat geeft ook niet. Er is
natuurlijk waardering voor al dat werk dat is verzet.
Ieder op zijn plek. Want Lusthof kan echt niet zonder al
die vrijwilligers. Op de volgende ledenvergadering
kunnen we in ieder geval al rekening houden met een
lange lijst van uitgevoerde werkzaamheden en geplande
werkzaamheden. Allemaal ten dienste van onze mooie
vereniging. Ik ben er trots op, ik hoop u ook.

Gisteren was er in de kantine nog een bijeenkomst
waarin geëvalueerd is met onze coördinatoren. Een
goede gewoonte om te horen wat goed gaat en een
beeld te krijgen bij wat nog beter kan. Aansluitend was
er voor alle vrijwilligers gelegenheid om het jaar gezellig
af te sluiten. Voor een drankje en een heus diner was
gezorgd. Ik hoop dat we deze afsluiting tot een traditie
kunnen maken, en uiteraard niet alleen om het lekkere
eten en drinken.

Wat nu rest is het afronden van de activiteiten van dit
jaar. Daarnaast start binnenkort uiteraard ook al weer de
voorbereiding voor het nieuwe jaar, je kunt haast niet
vroeg genoeg beginnen. Ik kijk er weer naar uit!

David de Glint
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JeugdiAJeAdiAg

Hallo, mijn naam is Hugo van 't Hof.

Ik ben graag op Lusthof omdat ik daar veel dieren kan vangen en redden.

Met mijn neefje Ruben heb ik een Vlaamse Gaai gered. Gelukkig had hij alleen een lichte hersenschudding,
dus hij heeft het overleefd.

Verder vang ik veel salamanders en andere diertjes.
Als ik ze goed bekeken heb laat ik ze weer vrij.
Ik help ook graag in de kas, of knutsel ik met mijn opa op de tuin.

Hugo
Originele tekst,
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A?EBf ik iA FDaAkDijk 5eA!

Jan-Pieter IJzendoorn( tuin 31) groeide op in Tiel
zoals hij dat noemt ‘altijd buiten in het groen’. Zijn
vader had een boerenbedrijf, zijn moeder was
ambtenaar. Van jongs af aan hield hij van muziek en
films. Rotterdam leerde hij kennen als vrijwilliger van
het filmfestival. Het contrast met de omgeving waar
hij is opgegroeid en de moderne stad sprak hem aan
en in 1999 kwam hij hier wonen. Zijn partner Ron is
een echte stadsjongen uit het Oude Noorden die zich
juist aangetrokken voelt tot alles wat groen is. Sinds
vorig jaar juli hebben ze tuin 31 op Lusthof. Beiden
vinden Lusthof een bijzondere plek. Mooi, echt groen
met dwaalpaadjes.

JP: ‘Voor we ons tuintje hadden, hebben we hier vaak
rondgelopen. En eigenlijk was het de vader van Ron
die ons adviseerde om te kiezen voor tuin 31 want
het huisje was in goede staat. Vanaf het moment dat
het kan, zijn we op de tuin. We slapen op de tuin,
worden wakker met vogels om ons heen. Het voelt
alsof we permanent op vakantie zijn. Ik ga gewoon
naar mijn werk maar zodra ik terug ben, is het alsof
ik in Frankrijk ben. Lekker een beetje barbecueën,
boekje lezen. Ik vind het ook fijn dat het geen stroom

heeft. Het wordt echt donker ‘s avonds.’

Tijdens het Lustrumfeest in september hebben Ron en
JP gezorgd voor de muziek met alles wat er bij hoort.
‘Dat we muziek draaien, is eigenlijk vanzelf gegaan.
Een keertje op een verjaardagsfeestje bij een vriendin,
telefoon aangesloten op de installatie. Dat werd
meteen heel goed ontvangen. Er was daar iemand die
feestjes organiseerde in Scheveningen en zij vroeg of
wij ook een keer daar kwamen draaien. Daarna is het
vanzelf gegaan, van de ene naar de andere plek. Nu
twee jaar later, treden we best vaak op als DJ Beauty
Kees. We hebben dan ook beautycases bij ons waar
bijvoorbeeld een rookmachine in zit, of discolicht,
ouderwetse lampenkappen. We draaien muziek in
cafés of op bruiloften. Wat we doen is meer een soort
performance. Gekke pakken en accessoires en weet
ik veel wat. We draaien veel oude muziek, niet alleen
van de computer maar ook vinyl. Oude disco,
chansons. Wij zijn duidelijk anders dan de meeste
jonge gasten die dj-en, dat is met zo’n pet op en
boem-boem-boem. Wij vinden het echt leuk om iets
gezelligs neer te zetten, dat iedereen lol kan maken
en met elkaar gek kan doen.’
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Muziek repertoire van DJ Beauty Kees is breed
gevarieerd waardoor ze zich goed kunnen aanpassen
aan hun publiek. Meestal dertigplussers. Muziek uit
de jaren tachtig en zeventig. Voor JP is het een
uitdaging om te zorgen dat mensen het echt naar hun
zin hebben. ‘Eigenlijk vind ik dat ook het
belangrijkste in het leven. Lol hebben, niet alleen
voor mezelf maar proberen dat ook voor een ander te
creëren. Iets neerzetten wat mensen mooi vinden, wat
verbaasd, hun meeneemt. Ik vind het heel mooi om
mensen een goeie herinnering te geven. Ik snap ook
wel dat er gewerkt moet worden. Ik doe mijn best op
mijn werk maar men kan ook “te” veel zijn best doen.

Dan bedoel ik mensen die overwerken en het
weekend doorwerken en steeds maar met een
deadline bezig zijn. Ik vind dat zo zonde. Straks ben
je twintig jaar verder en dan kun je alleen maar
zeggen hoeveel deadlines je gehaald hebt. Ik merk
dat ik naast een baan op kantoor ook iets heel anders
doen, nodig heb.’

Chitra Gajadin

IA ,emBDiam EDica HaA deD ,eeD

Erica was al enige tijd
ziek en heeft lang
gestreden tegen haar
ziekte.
Helaas heeft zij deze
strijd verloren.
Ze is slechts 53 jaar
geworden.
Inmiddels is zij naar
haar laatste rustplaats
gebracht.

Erica had een mooi
levensmotto:
"Iedereen gaat dood,
maar niet iedereen
leeft."
Kenmerkend voor haar, ze vierde het leven.
Op haar manier is er ook van haar afscheid
genomen.
In een indrukwekkende herdenkingsdienst in de
Hillegondakerk is Erica herdacht.

Op Stadboerderij en Bio-
tuin 'Natuurtalent', haar
favoriete plek, is vervolgens
haar mooie leven gevierd.

Ook wij zullen haar missen
om wie ze was.
Erica heeft niet alleen
getuinierd op Lusthof.
Ze maakte ook deel uit van
de kascommissie van VTV
Lusthof.
Die bijdrage en inzet vond
ze belangrijk, juist ook toen
ze al ziek was, het gaf haar
afleiding.
We wensen haar dierbaren

de kracht toe om het leven te blijven vieren.

Eind augustus bereikte ons het droevige nieuws dat ons lid Erica van der Meer is
overleden.
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     “Ik ben blij 
dat ik er weer bij hoor!”
          “Tja, ik geef toe dat ik een tijd lang tot die mensen behoorde 

die volhield dat het nog wel ging met mijn gehoor. Totdat ik bij 
mijn dochter in de tuin zat en zei dat ik helemaal geen vogels 

hoorde. Nou ma, dan zou ik toch maar eens na gaan denken over 
een hoorapparaat, want je hoort hier niet anders dan vogels, 
merkte zij op. Nou dat heb ik dus gedaan. En... ik ben zo blij. 

Want ik hoor er gewoon weer bij”.

Wat zij er niet bij zegt, is dat de enige échte diagnose “gehoorverlies” alleen kan wor-
den vastgesteld door de specialist. Dat kan zijn een KNO-arts of de StAr-geregistreer-
de triage-audicien. Rotterdam kent slechts één zelfstandig audicienbedrijf, niet be-
horend tot een bedrijfsketen of gelinkt aan de optiekbranche: Minerva Hoortechniek 
met eigenaar Leon van der Meer als triage-audicien. Hij is een gedreven specialist en 
al ruim 10 jaar werkzaam als audicien. Hij is bovendien StAr-geregistreerd en aange-
sloten bij de Hoorprofs. Hij heeft altijd al iets gehad met geluid en rondde al eerder 
een studie af voor audio engineer aan het SAE. Hij blijft ook bij zijn principes, levert 
A-merk toestellen, legt geen tijdsdruk op de gratis proefperiode en rekent niets extra’s 

op de 5 jaar garantie. Ondanks het strakke protocol denkt hij mee met de klant en 
biedt hij toekomstgerichte en upgradable hoortoestellen. Zijn Partner Shirley van der 
Meer biedt een extra expertise en is na haar studie toegepaste psychologie gericht 
en met succes actief met de aanpak van tinnitus (oorsuizen). Tevens houdt zij zich 
als mindfullness-trainer bezig met stressbeheersing, dat een belangrijk onderdeel 
vormt van tinnitusmanagement. De persoonlijke aandacht, kwaliteit en service en 
samenwerking met de KNO-arts maken dat Minerva Hoortechniek hoorproblemen 
naar tevredenheid oplost. 
Misschien moet u eens een afspraak maken met deze specialist.

Hectorstraat 11A
3054 PC Rotterdam
T  010 – 418 49 95
E  info@miner vahoor techniek .nl  
I  www.miner vahoor techniek .nl

WaF eeA IBAdeD die B?ie!
Wordt u mooie gazon omgeploegd door mollen?

Meng een half kopje wonderolie met zeven liter water en giet dat over het gazon.
Dag mollen!

Na het tuinieren broze nagels en nagelriemen?

Dagelijks insmeren met wonderolie!

Heeft u meer tips die het tuinieren plezieriger maken?

Deel ze met ons via: redactie@vtvlusthof.nl

Algemene Ledenvergadering 2016

Zet het alvast in uw agenda: voor aanvang van het nieuwe seizoen vindt weer een Algemene
Ledenvergadering plaats op zaterdag 5 maart 2016 van 10.00 tot 12.00 u in de kantine van Lusthof. Meer
informatie volgt.
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Stand van zaken herinrichting speeltuin.

Sinds het laatste bericht hierover in de Lusthofbode
van juni jl. zijn er weer veel grote stappen gezet op
de weg naar de nieuwe speelplek voor onze kids!

Ik schrijf dit stukje half november en geef
onderstaand een update tot nu toe, zodat jullie
allemaal op de hoogte zijn:

1. Tijdens het 60jarig
Lustrumfeestweekend in september jl.
zijn er als cadeau aan de vereniging 3
grote en 2 kleine picknicktafels
geschonken. Deze zullen in het
tuinseizoen een plek krijgen op het
nieuwe speelterrein.

2. De Gemeente Rotterdam heeft ons,
ook nav het Lustrum, verrast met een
grote amberboom. Deze wordt in
december door hen geplant op het
speelterrein.

3. Er zijn twee medewerkers van de
Gemeente Rotterdam langs geweest op
5 november jl. om afspraken te maken
over het weghalen van de oude
speeltoestellen en de eventuele
ondersteuning bij de herinrichting. Dit
zal worden gekoppeld aan het
(feestelijk) planten van de amberboom
in december. Besproken is met hen dat
hierbij hulp zal worden geboden door
leden van onze tuinvereniging. Hiervoor
zal ik tzt een oproep doen via de
Webmaster, wij hopen op veel
aanmeldingen zodat de beginstart snel
gemaakt kan worden!! Vele handen
maken het werk licht….

4. Naar aanleiding van de
Lustrumkindertekenwedstrijd is de
definitieve keuze van de speeltoestellen
gemaakt tijdens het speeltuinoverleg op
10 oktober jl. De keuze blijft nog even
een verrassing, omdat deze mede

afhankelijk is van de hoogte van het
subsidiebedrag dat hopelijk snel wordt
toegekend.

5. De subsidieaanvraag is als
bewonersinitiatief ingediend bij de
gebiedscommissie door Maurits
Janmaat. Dhr. Van Esch, van deze
commissie, is op 28 oktober jl. langs
geweest om zich door ons hierover te
laten informeren. De uitslag zal binnen
14 dagen bekend zijn. Dus allemaal
duimen!

6. Door Joost Verlaan en Rutger
Henneman is een mooie duidelijke
digitale terreinschets gemaakt. Deze zal
leidend zijn bij de realisering.

7. Er zijn diverse overlegmomenten
geweest met het bestuur.

Terugkijkend naar de afgelopen maanden is er veel
gerealiseerd door de speeltuingroep, tijdens diverse
bijeenkomsten, in wisselende samenstellingen,
maar ook in de fases tussen de vergaderingen in.

De voorbereidingsfase kunnen we met een positief
gevoel afsluiten!

Zodra er meer informatie bekend is betreffende de
subsidieaanvraag zal ik dit via de Webmaster
bekend maken. Daarna komen we in de opbouwfase
waarbij, zoals ik al schreef in punt 3, vele handen
nodig zijn, maar dat spreekt voor zich!!

Namens de speeltuingroep

Marian van Beek
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Huidige speeltuin 2015.

Bericht over het Algemeen Werk

Na evaluatie met de coőrdinatoren op 14 november jl is naar voren gekomen dat het algemeen werk over de gehele
lijn goed verloopt!

Wel is het signaal afgegeven dat sommige mensen misschien ander algemeen werk zouden willen doen.

Denk hierbij aan loods/kantine/complexonderhoud/technische dienst.

Tevens is er behoefte aan het versterken van de diverse commissies. Dit is naast het algemeen werk.

Wil je hierop reageren doe dit dan uiterlijk eind december omdat in januari weer de nieuwe werklijsten worden
samengesteld.

Je reactie kan je sturen naar volkstuin@lusthofrotterdam.nl

Positief en gezellig samenwerken blijft het uitgangspunt hierin!

Marian van Beek
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2iFABdigiAg NieuIjaaDEDeceCFie

In de kantine

Zaterdag 9 januari: Nieuwjaars receptie

Voor een hapje
en een drankje

van 16.00-18.00 uur.

V.T.V. LUSTHOF

SINDS ‘55
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Pieter zat al bijna in de redactie van de Lusthobode voordat hij
een tuin had op Lusthof

Dat zat zo. Zijn ouders hadden een tuin op Lusthof (No
97). Pieter kwam wel eens bakje koffie drinken. Zo’n
twee tot drie keer per jaar. Dan pakte hij wel eens de
Lusthofbode en dacht: ‘Wat gek, er staat niets in over
tuinieren’. Zelf had hij toentertijd niks met tuinieren. Dat
veranderde toen zijn vader van zijn fiets viel en hulp
nodig had. Pieter nam het algemeen werk voor zijn vader
over. Toen moest hij onkruid eruit
trekken. Maar wat was dat
onkruid? Meneer van Dalen, de
buurman van tuin 98 trok vijf
plantjes uit de grond. Gaf ze aan
Pieter en zei: ‘Als je deze eruit
trekt, doe je je werk goed!’ Pieter
kreeg ook nog een pakje slazaad
van hem. Strooide ze uit in een
paar potjes. Tot zijn verbijstering
kwamen er 750 piepkleine
slaplantjes uit. Hij schreef er een
stukje over voor de Lusthofbode.
Dat werd in dankbaarheid
aanvaard. Zo begon zijn carrière as
tuinder en iets later als redactielid.

In 1990/1991 nam hij de tuin van
zijn ouders over. Met vallen en opstaan werd Pieter een
echte tuinder. Geïnspireerd door zijn vijftien jaar oudere
broer met een volkstuin op Oostvoorne. Die had een
schaduwrijk gedeelte met wilde orchideeën en een stuk
met vleesetende planten. Wat hij ook had waren
geraniums- niet het soort dat we in een bloempot kopen
– maar die in de tuin staan. Zijn broer had een piepklein
geraniumplantje met een heel klein bloemetje en Pieter
was meteen geïnteresseerd. Hij ging erover lezen en
probeerde bij de tuincentra bijzondere soorten te kopen,
maar daar was nauwelijks keuze. Hij ging eens naar een
geraniumweekend. Een zaai- en stek weekend. Tot zijn
verrassing bleken er wel 600 soorten geraniums te
bestaan. Hij besloot lid te worden van de
geraniumvereniging en ging naar een ledenvergadering.
De vraag was: Hoe kom je aan zaad. Een oude baas, een
gepensioneerde bloemkoolkweker uit Bergschenhoek
was ook bevangen door het geraniumvirus en kon hem
helpen. Met succes, want toen had Pieter 10 soorten en
nu wel 50 soorten geraniums in zijn tuin.

Door zijn belangstellig voor het tuinieren werd hij
gevraagd voor de redactie. Uit het Engelse Gardeners’
World haalde hij vaak zijn inspiratie en zo verschenen er
vele stukjes van zijn hand. Atie Manders was
hoofdredacteur en later nam Pieter het van haar over. In
2008 werd besloten om een website op te starten. Er
stonden veel tuinen leeg en een website zou het

tuinieren kunnen promoten en
kunnen zorgen voor nieuwe
leden op Lusthof. Pieter werd
tot webmaster gebombardeerd.
Dat heeft vele avonden
eenzaam ploeteren betekend,
want hij was een pure amateur.
Zeven jaar lang. Wel met
resultaat dat de website niet
meer weg te denken valt. Ook
bleek al spoedig dat nieuwe
leden allemaal de website
gebruiken om informatie te
krijgen over het reilen en zeilen
van Lusthof. Dus alle inspanning
is niet voor niets geweest.

Op mijn vraag wat er allemaal verbeterd is aan de
Lusthofbode, noemt Pieter de volgende zaken:Het
lettertype is veranderd. Het is veel leesbaarder
geworden. Het twee-kolommen systeem draagt bij aan
de leesbaarheid. De opmaak is levendiger. Er staan veel
foto’s in die bijna allemaal genomen op Lusthof zelf. De
inhoud is persoonlijker en heeft veel meer met tuinieren
te maken. Dat weerspiegelt ook het feit dat het tuinieren
zelf meer in de belangstelling is komen te staan van de
tuinleden. Er is minder steen op de tuinen en meer
houtsnippers, meer aandacht voor het bodemleven op
de tuin. Veel meer mensen verwerken hun afval tot
compost.

Wat Pieter mist is dat het bewustzijn onder tuinleden dat
alles wat er gebeurt op de tuin een leuk stukje kan
opleveren voor de Lustfhofbode. Vooral als er ook foto’s
bij zijn. Veel mensen hebben een smartphone waarmee
je uitstekende foto’s kan maken. Dit sluit goed aan bij de
raad die Pieter wil geven aan zijn opvolgers Yvette en
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Paul Sondermeyer die de website gaan doen en aan de
redactie de Lusthofbode.

Zorg dat de data van inlevering van de kopij van te voren
bekend zijn en streng gehandhaafd worden.
Werk met vaste rubrieken.
Maak een fotobank zodat er iets te kiezen valt.
Breid de redactie uit.
Zorg dat je genoeg adverteerders hebt en onderhoud het
contact met hen.

Probeer stukjes te schrijven over van alles en nog wat op
de tuin vergezeld van goede foto’s.
Tot slot. We zullen Pieter vreselijk missen. Ik denk zelfs
dat we niet eens weten hoevéél en op welke punten. We
zullen onszelf als redactie verschrikkelijk tegenkomen,
vooral omdat we volgend jaar met Editoo gaan werken.
Maar ja, gelukkig blijft Pieter in onze buurt!

Anne Marie Uhlenbeck

Maaien van het gras aan de Noordrand
De Vogel- Vleermuis- en Vlinderwerkgroep
Noordrand heeft antwoord ontvangen van
wethouder Joost Eerdmans. Het antwoord wordt
nog verder bestudeerd maar over het algemeen zijn
wij tevreden. Ook over het aangekondigde overleg
met ons.

Peter van Dalen.
Coördinator.

1. Niet maaien of veel minder maaien van bermen,
ecologische veldjes, hoekjes enz.
Stadsontwikkeling en Stadsbeheer ontwikkelen
samen de beheeraanpak Groen. Daarin bekijken wel
op welke plekken in de stad gebruik kan worden
gemaakt van het niet maaien, minder maaien en
gefaseerd maaien. Deze aanpak wordt in het eerste
kwartaal 2016 voorgelegd aan de commissie
Bouwen, Wonen en Buitenruimte en
gemeenteraad. Bij de beantwoording van uw
vragen is het kader van de beheeraanpak gebruikt .
De beheeraanpak groen wordt ook gebruikt voor de
verdere uitwerking van een meer natuurlijk beheer
van de gazons en grasvegetaties. De ambtenaren
van Stadsontwikkeling en Stadsbeheer bespreken
tzt de beheeraanpak groen met u en de Vogel-,
Vleermuis- en Vlinderwerkgroep Noordrand.

2. Gefaseerd maaien.
3. Alleen op de juiste tijdstippen maaien d.w.z. niet
in broedseizoen, niet in bloeiseizoen.
4. Na droging van het maaisel dit afvoeren.
De beantwoording van deze drie vragen voeg ik
samen.
Het maaien van de bermen en velden wordt gedaan

conform de in het beheersysteem vooraf
vastgelegde frequentie en intensiteit. Daar waar
mogelijk wordt gefaseerd gemaaid zodat dieren
langer gebruik kunnen maken van het groen. Het
maaisel blijft altijd 5 tot 7 dagen liggen omdat dit
meerwaarde heeft voor zowel de verspreiding van
de zaden als voor de dieren. Het afvoeren daarna is
nodig om de grond niet te veel te voorzien van
voedingstoffen. Met andere voedingstoffen in de
grond komt immers ook andere beplanting. Het
afvoeren van het maaisel is een van de
standaardvoorwaarden in het bestek.
In de periode dat veel vogels nestelen in dit type
groen wordt er niet gemaaid. Daar waar dit vanuit
veiligheidsoogpunt wel noodzakelijk blijkt wordt er
vooraf een inventarisatie gedaan. Op de
hoekpunten van straten en nabij het vliegveld
(Faraoksbaan) is het de voorkeur van het vliegveld
om de bermen 20x te maaien. Wij hebben daar tot
nu toe vanaf geweken en maaien pas in augustus.

5. Aannemers die het maaiwerk uitvoeren beter
instrueren wat ze mogen maaien en wat niet.
Ik deel uw verontwaardiging over het maaien van de
bloemrijke gebieden bij de Wilgenplas. Hier heeft de
aannemer die daar het fietspad heeft aangelegd
ten onrechte gemaaid; dit had nooit mogen
gebeuren. De aannemer is hierop aangesproken en
heeft de verplichting de komende periode de zaak
te herstellen.
Over het maairegime van de gazons tussen de flats
en huizen, deze worden standaard 20 maal per jaar
gemaaid. We werken in Rotterdam met een
frequentie bestek. Daarmee geven wij aan hoe vaak
gemaaid moet worden. Als de aannemer zal
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wellicht, ongeacht het voorschouwen van de
situatie ter plekke, in enkele gevallen de keuze
hebben gemaakt om wel uit te rukken om losse
plukken te maaien. Het is daarbij mogelijk dat er
machines zijn geweest op de nagenoeg lage
grasvelden. Dit jaar was immers vrij droog,
waardoor het gras niet zo hard heeft gegroeid. Bij
een nat jaar groeit het gras echter vlotter. Dan
ontkom je er niet aan om 20 keer per jaar te
maaien. Het halveren van de frequentie levert in
deze situatie en met deze mate van afhankelijkheid
van het weer zeker geen kostenbesparing op bij de
schaalgrootte van het maaibestek zoals we dat in
Rotterdam kennen.

6. Medewerkers van Gemeentewerken beter
betrekken bij ecologie en de werkzaamheden.
Ecologie staat ook hoog in het vaandel van de
medewerkers van Stadsbeheer. Zeker in het door u
genoemde deel van de stad is al heel lang veel
aandacht voor de ecologie en natuurlijk beheer. De
grotere aandacht voor ecologie is onderdeel van de
beheeraanpak groen die in het eerste kwartaal van
2016 gereed is.

7. Ecologie staat ALTIJD voorop. Pas daarna komen
eventuele andere belangen.
De gemeente ontkomt er niet aan dat sommige
werkzaamheden ook gewoon moeten worden
uitgevoerd . Bijvoorbeeld nabij het vliegveld, hier
kan het groen niet langer op die lengte blijven staan
in verband met verkeersveiligheid. Het veilig gebruik
kunnen maken van de buitenruimte is in een stad
als Rotterdam een groot goed. We werken daarbij
ook met de gedragscode vanuit de flora- en
faunawet. Groen wordt gebruikt door dieren en
door mensen, door deze gedragscode in te zetten
werken we binnen de kaders die de wet ons geeft
en dragen daarmee bij aan het aantrekkelijker
maken van de stad voor dieren en bijzondere
plantensoorten.

Joost Eerdmans

Wethouder

Nestkasten voor Torenvalken
Op Lusthof hebben we drie
nestkasten geplaatst die speciaal
geschikt zijn voor Torenvalken .
Het waaide die dag een beetje,
windkracht 8 of 9 . Als
nestkastenophanger heb je daar
niet zo een aandacht voor. Het
gaat je maar om een ding !
Juist. Je wilt de boom in.

De nestkasten zijn ontworpen
door Pieter de Kubber. Ik heb ze
in elkaar gezet (ik hoop dat dat niet te zien is) en
bosgroen geverfd.

Voor Torenvalken omdat die dol op muizen zijn. Ook op
woelmuizen.
Dat is een lichtpuntje: we kunnen best wat woelmuizen
missen.

Woelmuizen , die rakkers die wortelen, aardappelen en
voor de rest alles wat zetmeel bevat vanuit de grond
opeten.

Zo kan het gebeuren dat je pas
aangeschafte appelboompje niet meer
uitloopt in de lente omdat de
woelmuizen de schors ondergronds
hebben weggevreten .

Via de sloot komen de woelmuizen
onze tuinen binnen. Sloten zijn een
soort van snelwegen voor ze.

Het wachten is nu op bewoners van
onze kersverse nestkasten.

Torenvalken hebben 4 tot 6 eieren per legsel ,dus flink
wat hongerige snavels te vullen.

Natuurlijk bij voorkeur met woelmuis.

Het kan voorkomen dat er vale lammergieren
neerstrijken bij een nestkast.

Hoogstwaarschijnlijk gaat het dan om zeer bijziende
exemplaren.

Arnold
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0cheAkiAg HaA de CBmCBeAeA.
Zondag hebben Christine en Pieter de overgebleven grote pompoenen afgeleverd bij de Chinese kerk op
Katendrecht.
Van deze pompoenen wordt dagelijks een lunch gemaakt voor alle mensen die in de kerk zijn voor gebed,
studie of werkzaamheden.

Het was even flink sjouwen want de ingang van de kerk ligt in een autovrij gebied.

De pompoenen werden in dank aanvaard door Ajew en Yun Kan.

Het streven daar is om de kosten zo laag
mogelijk te houden zodat het voor iedereen te
betalen is.
Het was even flink sjouwen want de ingang
van de kerk ligt in een autovrij gebied.
De pompoenen werden in dank aanvaard
door Ajew en Yun Tat Kan.
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HeF afHa?, heF gDBeA eA de cBmCBEF iA de FBekBmEF.

Afgelopen seizoen heeft de firma van Vliet voor het eerst,

als opvolger van de Roteb het legen van onze containers

verzorgd.

Het totaal aantal containers hadden we van 12 naar 10 per

week teruggebracht, wat niet wil zeggen dat er iedere week

10 containers nodig waren. Een glas- en papierbak lieten

we ook niet meer door aparte vrachtwagens legen.

We kunnen u alvast laten weten dat de vereniging een paar

duizend euro minder heeft hoeven uitgeven voor het

afvoeren van ons afval.

In de eerste plaats komt dat omdat de firma van Vliet het

werk tegen een lager tarief doet dan de Roteb deed.

En de tweede reden dat we goedkoper uit zijn heeft ermee

te maken dat veel leden toch bewuster met het ‘afval’

omgaan en het groen op de tuin houden om zelf te

composteren of naar het groeninzamelpunt brengen. En dat

is echt heel positief te noemen! Prachtig toch dat we zelf

invloed kunnen hebben op deze enorme uitgavenpost en

er bovendien onze eigen compost aan kunnen

overhouden? Wat je noemt een win-win situatie.

We zijn als vereniging dus wat dit betreft op de goede weg.

Maar… de afvalinzamelaar heeft ons al (maar nog niet

officieel) laten weten dat er vanaf het komend seizoen

helemaal geen groen meer bij het gewone vuilnis mag

worden gegooid. En dat is een maatregel die voor alle

tuinverenigingen al geldt of gaat gelden.

Reden voor het bestuur en haar leden om heel goed na te

denken over wat de consequenties van deze begrijpelijke

maatregel zijn en hoe we als tuinders daar met elkaar,

zonder onnodig wrevel opwekkende regels mee uit de

voeten kunnen.

Het bestuur heeft al een paar lijnen uitgezet met als

speerpunt het scheppen van goede mogelijkheden voor de

leden om hun groen kwijt te kunnen, zodat er geen enkele

reden hoeft te zijn om dat toch in de containers te

deponeren.

Het bestuur roept hierbij graag leden die echt

geïnteresseerd zijn op om mee te komen denken over

geschikte oplossingen. Laat het een uitdaging zijn!

Het bestuur

volkstuin@lusthofrotterdam.nl
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PaddeAEFBe?eA BCDuimeDE HaA huiE uiF!
Als de bladeren gaan vallen is het tijd voor
paddenstoelen. Op dit moment echter zijn er niet
veel paddenstoelen te zien, waarschijnlijk te droog en
of te warm. Wel zichtbaar zijn de boomzwammen
die mooi rond de stam van hun gastheer zichtbaar
zijn.

Als er paddenstoelen op een boom groeien zijn het
meestal parasieten, organismen die van levend
materiaal leven.

Een door boomzwammen aangetaste boom heeft zijn
beste tijd gehad , kan nog jaren duren maar gaan doet
hij.

De reden dat paddenstoelen op dood maar ook op
levend materiaal groeien is dat ze zelf geen voedsel
aan kunnen maken. Hun voedsel komt uit de
organische verbindingen van dood of levend
plantaardig materiaal.

Er zijn ook paddenstoelen die samenwerken met
bomen, met hun zwamdraden halen de
paddenstoelen voedsel verder en dieper weg als de
boomwortels dat zouden kunnen. De boom geeft er
weer dingen voor terug b.v suikers. Het is zelfs zo dat
er bomen zijn die niet kunnen groeien zonder
bepaalde schimmels. Tegenwoordig worden er ook
wel schimmelpreparaten bij bomen toegevoegd. Dit
heeft alleen maar zin als de grond er geschikt voor is,
bij een verkeerde zuurgraad b.v is het verspilde
moeite.

Ter verduidelijking een paddenstoel is het
vruchtlichaam van een schimmelstelsel. Een wereld
zonder paddenstoelen zou er vreemd uitzien,bomen
zouden niet meer verteren en dat zou een
behoorlijke berg geworden zijn ,alle bomen vanaf het
begin van de wereld op een hoopje.

Paddenstoelen ruimen op, soms levende bomen maar
meestal dood materiaal. Niet alleen hout maar ook
blad, planten noem maar op. Bomen en planten
groeien, gaan dood en worden omgezet door
schimmels en bacteriën en op zo ontstaat er een
vruchtbare laag waarin weer leven mogelijk is.
Paddenstoelen maken de cirkel weer rond. Bomen
groeien, gaan dood, worden verteerd waarna nieuwe
groei weer mogelijk is en alles zich herhaalt.

Arnold.
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Vandaag hebben de zware jongens afscheid genomen van een
trouwe vriend.

Wie mag dat zijn hoor ik u denken?
Het is de hakselaar die Lusthof in 2001 heeft aangeschaft om de grote hoeveelheid takken en groenafval te
verkleinen.

Voor 2001 werden alle takken verzameld op het speelveld waar nu het kweekkasproject is gelegen.
Daar werd het door de gemeente een aantal keer per jaar gratis gehakseld.
Toen de gemeente stopte met dit gratis hakselen en betaald hakselen onbetaalbaar was gebleken, werd er
gezocht naar een alternatief. Na een demonstratie op tuin 11 met de takken van een omgezaagde spar, werd
deze hakselaar aangeschaft.

1eD AagedachFeAiE

Renee en Jan in actie

Er is na veel wikken en wegen gekozen voor deze machine.

• Grotere capaciteit, takken van 9cm in plaats van 5cm.
• Automatische takkeninvoer
• Richtbare uitvoer van snippers, waardoor de snippers in een kruiwagen of bak gespoten

kunnen worden.

Al met al een enorme verbetering waardoor de snelheid erom is toegenomen en de belasting van de
vrijwilligers sterk is verminderd.
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PuJJe?eA meF ChDiEFiAe

De overgebleven letters vormen een uitspraak.

De overgebleven letters vormen een uitspraak.

Flensje met ijs slagroom en 
warme kersensaus
Broodje geitenkaas honing 
en walnoot
Kipkluifje
Pompoensoep
Patat
Broodje kaas
Wrap met groente
Vissalade
Paling
Garnalen
Vissoep
Oesters
Kip piri piri

Broodje gezond
Tomatensoep
Broodje zalm
Omelet
Pannekoeken
Bruin brood
Stokbrood
Satesaus
Cake
Hertenvlees
Gebakken schol
Mosselen
Broodje kroket
Slibtong
Asperges

Jam
Appelmoes
Rabarber
Speciaal bier
Wijn
Thee
Koffie
Frisdrank
Chocolademelk
Snoepgoed
Drop
Vork
Waterijs
Cornetto  

F L E N S J E M E T IJ S S L A G R O O M E N W A R M E K

P A L I N G E D A L A S S I V W R A P G R O E N T E I E

B W A K O T S G A R N A L E N P E O S N E O P M O P P R

R N L B H E R T E N V L E E S L E B R O O D J E K A A S

O E N R L O H C S N E K K A B E G K K J A M O L K S T E

O G O O M O S S E L E N E G N O T B I L S E U I A C A N

D N O O S E G R E P S A R A B A R B E R S I P T R A T S

J I T D S P E C I A A L B I E R E T E T F P E N I K V A

E N E K N K L E M E D A L O C O H C E J I S W IJ N E I U

G O J R O W A T E R IJ S N V O R K R E R A D P E O S S S

E H D O E E K D O T T E N R O C S A I U N T K O F F I E

I S O K P G O E F R I S D R A N K P S E E H T E L E M O

T A O E A P P E L M O E S I N E I M L A Z E J D O O R B

E A R T P O R D O O R B N I U R B P E O S N E T A M O T

N K B N E K E O K E N N A P I B R O O D J E G E Z O N D

Flensje met ijs slagroom en warme
kersensaus

Broodje geitenkaas honing en
walnoot

Kipkluifje

Pompoensoep

Patat

Broodje kaas

Wrap groente

Vissalade

Paling

Garnalen

Vissoep

Oesters

Kip piri piri

Broodje gezond

Tomatensoep

Broodje zalm

Omelet

Pannekoeken

Bruin brood

Stokbrood

Satesaus

Cake

Hertenvlees

Gebakken schol

Mosselen

Broodje kroket

Slibtong

Asperges

Jam

Appelmoes

Rabarber

Speciaal bier

Wijn

Thee

Koffie

Frisdrank

Chocolademelk

Snoepgoed

Drop

Vork

Waterijs

Cornetto
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Grootschalige bomenkap De Tempel en Nieuw Rhodenrijs
De gemeente Rotterdam heeft i.s.m.
Natuurmonumenten grote plannen voor de
landgoederen De Tempel en Nieuw Rhodenrijs.
Behalve een Inrichtingsplan is er ook een rooiplan
fase 1 gemaakt dat voorziet in grootschalige kap van
bomen. Maar liefst 55 bomen op Nieuw Rhodenrijs
en 35 bomen op De Tempel moeten er aan geloven
in de visie van Rotterdam en Natuurmonumenten.

Daarnaast zullen nog vele andere bomen sneuvelen
in diverse bospercelen. En in een later stadium zullen
er ook nog bomen moeten verdwijnen t.b.v. het
inrichtingsplan.
De Vogel- Vleermuis- en Vlinderwerkgroep
Noordrand acht de kap van zoveel bomen onnodig
en ongewenst. Het karakter van het gebied zal geheel
veranderen. Een steriel, transparant park met sterk
afgenomen natuurwaarde zal het resultaat zijn.
Landgoed De Tempel is een vleermuisreservaat, in de
jaren 80 nog officieel geopend in aanwezigheid van
diverse vooraanstaande figuren zoals de voorzitter
van de toenmalige deelgemeente Overschie. Het is
een erg belangrijk kerngebied voor bij de wet
beschermde vleermuizen. Het door Ecoresult
uitgevoerde “aanvullend onderzoek vleermuizen, in
het kader van de Flora en Faunawet” geeft dit nog
eens aan. De Essen die op het landgoed staan en dan
met name in het loofbos, zijn van levensbelang voor
Ruige Dwergvleermuis, Gewone Grootoorvleermuis,
Watervleermuis en Rosse Vleermuis. De gaten en
spleten in deze bomen bieden hen
dagverblijfplaatsen, paarplaatsen, kolonieplaatsen en
in een enkel geval zelfs een overwinteringplaats. Het
centrum van het bos, daar waar de oude

Rododendron staat in een cirkel
(Egeloverwinteringplaats!), is het sociale
verzamelpunt voor heel veel vleermuizen (soms wel
meer dan 40). Dat komt mede omdat Essen veel
insecten aantrekken die op het menu van
vleermuizen staan. Ook bij slecht weer biedt het
loofbos luwte en beschutting aan de vleermuizen
zodat die daar kunnen blijven foerageren.
Wij wijzen het uitdunnen van dit besloten en rustige
loofbos volstrekt van de hand. Bij uitdunning zal
tevens lichtoverlast van de rijksweg A13 zich gaan

voordoen en dat is eveneens schadelijk voor
vleermuizen. Ook het rigoureus verwijderen van de
ondergroei is slecht voor de natuur (egels en vogels,
vermindering van insecten).

Onze werkgroep heeft kennis mogen nemen van de
plannen en moest vervolgens binnen 1 week
commentaar leveren. Een veel te korte tijd omdat
nader onderzoek vereist is. Waarom de tijd zo kort is
werd duidelijk toen bleek dat men komende winter
reeds met de rooiwerkzaamheden wil beginnen.
Uiteraard hebben wij schriftelijk commentaar
geleverd. Mocht dit niets opleveren dan zullen wij
zeker bezwaren indienen zodra de officiële aanvraag
rooivergunning wordt gepubliceerd.

Voor nadere informatie: Vogel- Vleermuis- en
Vlinderwerkgroep Noordrand.
Peter van Dalen.
Coördinator.
Petertje.vleermuis@gmail.com
010-4188467.
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