
Een 65-jarige in het teken van COVID-19...

’Tot in maart kwamen wij nog zonder zorgen
voorzichtig kijken op de tuin.
’t Gewas, nog in de grond verborgen
de meeste bomen kaal van kruin.

Dan doet een virus van zich spreken
en plots stokt al wat werd gestart.
Het gooit behoorlijk roet in ’t eten
en ieder raakt erdoor verward.

Wat een jubileumjaar moest worden
werd een jaar van afstand en beperking.
Een jaar van regels en vol borden
met verboden ter verwerking.

Lusthofbode

SOCIAAL JAARVERSLAG 2020

  
19

55
 - 2

020

  V
 T

 V LU
STHOF

SINDS ‘55

65 jr



INHOUD - Jaaroverzicht 2020

PAGINA ONDERWERP

03 Het was me het jaartje wel!
04  Nieuwjaarsreceptie met voor iedereen de beste wensen, 

maar…
05 Nieuwjaarstoespraak van de voorzitter
06 Voorjaar 2020. Een stormachtige start
07 Goed bezig of… nieuwe bezems vegen schoon
08  Een uitgestelde vergadering en een virus dat hard toeslaat
09  Coronavirus: preventie in de vereniging en op het tuinpark
10  Dreigende sluiting van het tuincomplex vanwege COVID-19
11	 	Stromend	water	en	een	ongewoon	begin	van	een	bijzonder	

tuinseizoen
12  Op 3 april dan toch écht van start, maar wel met een domper
13 Geen Paasfeest maar… het groen groeide door!
14 Hoerraahhh! Daar was de versoepeling
15   En wat eruit gaat, moet er ook weer in
16-17 VTV Lusthof in optima forma… da’s toch genieten
18  Rond de kweekkas gebeurde er naast het composteren en 

hakselen weer van alles
19 Onderhoud tuin 20 door de hakselaars
20 Levensgenieters konden weer terecht in de kantine
21	 	Nieuwe	verwijsborden	op	de	tuin	brengen	de	Lusthof	
 in beweging
22	 Koffieuurtje
23  65 jaar VTV Lusthof, dat moest gevierd worden, maar…
24  Sommige tuinders besloten toch een eigen feestje te vieren
25	 	Laatste	stuiptrekkingen	en	de	tweede	onvermijdelijke	golf
26  Winteractie met een knipoog naar het Hoogheemraadschap
27 Algemeen werk en ALV digitaal
28	 	De	Haksel-Sint	bestaat	ook.	Hij	bracht	nog	wat	snippers
29  Pompoenen op compost inspireerde velen tot lekkere kost.
30	 Rijkswaterstaat	en	de	voortgang	van	de	aanleg	A16…

Colofon 
 
Bestuur VTV Lusthof:
volkstuin@lusthofrotterdam.nl

Webmaster:
webmaster@vtvlusthof.nl

Redactie / bronnen:
Nieuwsbrieven 2020
met dank aan bestuur
en diverse tuinleden

Fotografie:
o.a. door: Sijmen Aleman, 
Marian van Beek, Hennie 
Brandt, Anja de Hoog, Pieter 
de Kubber.

Samenstelling en opmaak:
Sijmen Aleman (tuin 81)

Digital issuu

Contactadres:
Hazelaarweg 39
3053PM Rotterdam

Website:
https://www.vtvlusthof.nl

Facebook:
https://www.facebook.com/
VTVLusthofRotterdam/



Het was me ‘t jaartje wel...
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Hoewel	het	jaar	nog	redelijk	normaal	van	start	ging,	werd	de	gehele	
sfeer	al	snel	overheerst	door	het	snel	om	zich	heen	grijpende	
COVID-19 virus. De Coronamaatregelen die daarop volgden, kwamen 
voor ons allemaal hard aan. Gelukkig werden de voorschriften door 
vrijwel	iedereen	goed	opgevolgd	en	dat	gaf,	op	een	paar	incidenten	
na, geen extra spanningen op onze tuinvereniging.
Sommigen	van	ons	hebben	de	Coronaklachten	zelf	of	in	hun	nabije	
omgeving door moeten maken en waren soms nog niet helemaal 
klachtenvrij.	Het	bestuur	wenste	iedereen	op	wie	dat	betrekking	had	
veel sterkte!  
 Gelukkig	was	het	weer	ons	goed	gezind	zodat	wij	de	afgelopen	zomer	
toch	heerlijk,	maar	met	gepaste	maatregelen,	op	onze	tuin	konden	
vertoeven.

Wat bleek echter dat met de opgelegde maatregelen, het organiseren 
van een traditionele algemene ledenvergadering (ALV) problematisch 
en	uiteindelijk	zelfs	onmogelijk	was.	Verschillende	keren	dachten	we	
als bestuur een oplossing te hebben, die dan vervolgens weer niet 
mogelijk	bleek	in	verband	met	de	aangescherpte	maatregelen	van	
het	kabinet.	Uiteindelijk	werd	besloten	tot	het	organiseren	van	een	
digitale online vergadering. Helaas pas tegen het einde van het jaar 
toen het tuinseizoen al achter de rug was, maar beter laat dan nooit. Zo 
konden	toch	allerlei	belangrijke	zaken	in	stemming	worden	gebracht,	
waaronder	het	nieuwe	Huishoudelijk	Reglement	en	een	nieuw	
Bouwkundig Reglement. 

Heel	erg	jammer	was,	dat	de	feestelijkheden	rond	ons	65-jarig	bestaan	
geen doorgang konden vinden. Maar, “wat in het vat zit verzuurt niet” 
zullen we maar denken. Gelukkig vielen er nog wel een aantal andere 
leuke	dingen	te	beleven.	Zo	werd	onder	andere	het	koffie-uurtje	weer	
in het leven geroepen en werd in de periode van versoepeling de 
kantine	weer	opengesteld,	zodat	er	weer	heerlijk	kon	worden	gekookt.	
Natuurlijk	met	speciale	maatregelen,	maar	daar	had	iedereen	gelukkig	
geen moeite mee. Ook werden voor het eerst Yogalessen gegeven 
door Jacqueline voor volwassenen en kinderen.
 Tevens wisselden er weer een aantal tuinen van eigenaar en konden 
er	een	aantal	nieuwe	tuinliefhebbers	worden	verwelkomd.	Wij	hopen	
dat	zij	allemaal	een	leuke	tijd	zullen	beleven	bij	VTV	Lusthof	en	dat	ook	
zowel rechten als plichten die gelden voor deze nieuwe tuinleden op 
een	plezierige	wijze	worden	nageleefd.	De	vertrokken	leden	wensen	
wij	natuurlijk	het	allerbeste	toe.

 Een hele schok voor allen die haar goed hebben gekend, 
was hartje zomer	het	plotseling	overlijden	van	ons	trouwe	
lid	Tilly	Tuinenburg.	Haar	echtgenoot	wensten	wij	namens	
u allemaal heel veel sterkte.

Het bestuur van VTV Lusthof
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Wie kon vermoeden dat het nieuwe jaar heel iets anders voor ons 
in petto zou hebben. Op die eerste koude januaridagen was daar 
nog niets van te merken. Via de nieuwsbrief had het bestuur van 
VTV Lusthof ons laten weten dat op zondagmiddag 12 januari een 
gezellige nieuwjaarsreceptie was gepland. Een bijeenkomst waarvoor 
iedereen uiteraard van harte was uitgenodigd.

Aan de gezichten is 
te zien dat iedereen 

met aandacht luistert 
naar wat voorzitter 

David de Glint heeft 
te zeggen in zijn 

nieuwjaarstoespraak.

Nieuwjaarsreceptie met voor
iedereen de beste wensen, maar…

En gezellig werd het inderdaad. 
Zoals door het bestuur 
aangekondigd niet alleen om 
elkaar een goed nieuwjaar toe 
te wensen, maar ook om ieders 
wellicht hoog gestapelde plannen 
voor het komende tuinseizoen 
vlammend met anderen te delen.  
 
Natuurlijk	was	er	gezorgd	voor	de	
hapjes en drankjes, maar dat het 
vreugdevuur in de kantine zou 
oplaaien,	was	natuurlijk	geheel	
afhankelijk	van	een	gezellige	
opkomst en aanwezigheid van 
tuinleden. En die kwamen ook. 
Weliswaar niet in grote getale, 
want	dat	zou	wel	heel	bijzonder	
zijn.	Maar	toch	voldoende	
enthousiaste tuinleden om er een 
feestje van te maken. 

Immers, het jaar 2020, dat was al 
duidelijk,	zou	in	het	teken	staan	
van het 65-jarig bestaan. Om 
precies	te	zijn	op	3	februari	1955.	
Er werd aangekondigd dat we dit 
groots zouden gaan vieren en er 
werd zelfs een jubileum-commissie 
voor in het leven geroepen.  
 
Op de aangekondigde Algemene 
Ledenvergadering van 14 
maart, aanvang 10.00 uur, zou 
het	allemaal	haarfijn	worden	
besproken. Evenals het feit dat 
er	een	nieuw	Huishoudelijk	
Reglement in concept zal worden 
besproken.
 
Echter…. het zou allemaal heel 
anders gaan...



Hi-lights Nieuwjaarstoespraak

Verrast door een gezellige opkomst 
heette voorzitter David iedereen 
van harte welkom en wenste hij alle 
aanwezige leden een prachtig nieuw 

tuinjaar toe. Vooral vanwege het jubileumjaar 
stond hij specifiek stil bij artikel 3 van de statuten; 
het doel van de vereniging, met het accent op het 
toekomstbestendig maken, dat vrijwel onmogelijk 
is zonder de inzet van vrijwilligers.
Zijn complimenten gingen dan ook uit naar allen 
die zich op tal van plekken binnen de vereniging 
inzetten voor VTV Lusthof. In commissies, maar 
ook daarbuiten waar leden individueel op allerlei 
manieren hun steentje bijdragen.
Juist omdat op de achtergrond hard werd 
gewerkt aan een geheel vernieuwd Huishoudelijk 
Reglement, dat tijdens de geplande ALV ter 
goedkeuring zou worden voorgelegd, vond David 
het moment daar om te wijzen op het belang van 
ieders bijdrage aan de vereniging. Want, je bent 
immers niet zomaar lid, maar onderdeel van een 
vereniging.
Door de toename van allerlei werkzaamheden 
en de aanwas van nieuwe leden merkte hij op 
dat het overgrote deel van het werk rust op de 
schouders van slechts een kleine actieve groep 
tuinleden. Hij drong er daarom op aan dat meer 
mensen zich zouden moeten inzetten voor de 
vereniging. Er zijn altijd slimmerikken die dan 
opmerken dat het ook wel wat minder zou kunnen 
met het werk, maar dat was niet hoe het bestuur 
daarover dacht. Het verdiende de voorkeur 
hierover in gesprek te blijven en voor nu en in 
de toekomst het voortbestaan van de vereniging 
veilig te stellen door het inzetten van niet zomaar 
meer vrijwilligers, maar door juist iedereen op zijn 
verantwoordelijkheden te wijzen. 
Ook zij die de 70 zijn gepasseerd kunnen op 
tal van manieren bijdragen. Ieder van ons heeft 
talenten en mogelijkheden. De omstandigheden 
daar gelaten, mag worden uitgegaan van de 
wensen en capaciteiten van ieder lid. 
Daarbij zou het goed zijn om er van uit  te gaan 
dat er voor elk wat wils is. Buiten het algemeen 
werk werden door hem tal van activiteiten 
genoemd waarbij een ondersteuning en of 

directe uitvoering door 
tuinleden welkom zou zijn. Er 
kon daarover contact worden 
opgenomen met het bestuur.

 Aldus David de Glint, Voorzitter
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Voorjaar 2020.
Een stormachtige start…

Het leek er ook op dat een onstuimige start van het nieuwe jaar wat 
het weer betreft tot een terugkerend fenomeen zou gaan behoren. 
Want op 17 februari stelde het bestuur u de vraag: “Hebt u al gekeken 
of uw tuin is weggewaaid?” De storm Ciara van zondag 9 februari 
zorgde er namelijk voor dat aan de wat rustige winterperiode tot dan 
toe een abrupt einde kwam. 

Onder de naam Ciara raasde de 
storm met windvlagen van ruim 
100 km p/uur over ons land. De 
zeer zware windstoten zorgden 
ervoor dat een code oranje van 
kracht was voor ons land. 
En hoewel ons tuincomplex door 
de hoge bomen die er omheen 
staan	vrij	aardig	beschermd	ligt,	
werden er ook dit keer weer al-
lerlei schades aangetroffen. Ruk-
winden maakten dat verschillende 
bomen en opstallen niet bestand 
waren tegen zoveel geweld.  
 
In eerste instantie leek het alle-
maal nog wel mee te vallen, maar 
op sommige plaatsen hield Ciara 
dusdanig huis dat er her en der 
toch	behoorlijk	wat	schade	werd	
aangericht.  

Op	de	hierbij	afgebeelde	foto’s	is	
goed te zien hoe kassen werden 
vernield en zelfs een dak zware 
schade opliep door de storm.

Maar we mochten in één geval 
ook nog van een beetje geluk 
spreken. Zo bleek er een boom 
omgewaaid die onderdeel 
uitmaakte van de parkaanleg. 
Deze viel pardoes een tuin in. 
Zonder echter iets te raken. Als 
dat geen geluk is... 
Het huisje, de schuur en een 
aanwezig vogelhuisje kwamen er 
zonder schade vanaf.  Een klein 
wonder.  
 
De maand bleef verder onstuimig 
en telkens was er sprake van 
harde wind.

Meteen nadat de rust 
was weergekeerd en 

Ciara was gaan liggen  
kwamen de zware 

jongens in actie om de  
boel op te ruimen 

De resten van een 
omgevallen boom 

worden tot en met de 
wortel aangepakt



7

Goed bezig of...
nieuwe bezems vegen schoon.

De stormachtige start van het jaar weerhield verschillende tuinleden 
er niet van om al vroeg in het jaar aan de slag te gaan. Een aantal 
bestaande tuinleden, maar vooral ook nieuwe tuinders, zagen we vol 
enthousiasme bezig om er iets moois van te maken. Want, ook in 2020 
waren er weer verschillende tuinen van eigenaar gewisseld en dat 
maakt dat deze tuinen door de nieuwe eigenaren worden aangepakt.

Het was heel aardig om te zien 
hoe deze nieuwe tuinleden niet 
alleen aan de slag gingen met het 
opknappen van de opstallen, maar 
ook het grondplan onder handen 
namen, zodat hun tuin als het ware 
een heel nieuwe aanblik kreeg.  
De ‘signatuur’ van het nieuwe 
tuinlid zogezegd. Een goede zaak, 
zo’n vernieuwing. 

Een	proces	dat	natuurlijk	van	
alle	tijden	is	en	dat	er	alles	bij	
elkaar voor heeft gezorgd dat de 
aanblik van VTV Lusthof in die 
vijfenzestig	jaar	voortdurend	aan	
verandering heeft bloot gestaan 
om	dan	uiteindelijk	te	worden	
tot	wat	het	nu	is;	een	eigentijds	
volkstuincomplex met bewoners 
van allerlei pluimage. 

Een afspiegeling van de 
maatschappij	waarin	ieder	zijn	
eigen ‘stekkie’ heeft weten te 
creëren. 

Eigen	paradijsjes,	waarvan	vele	
een lust voor het oog en daarmee 
een Lusthof voor iedereen.

Leuk om te zien hoe 
sommige nieuwe 

tuinders meteen al 
een eigen stempel op 

het aanzicht van hun 
tuin weten te drukken

Zelfs was een prachtige naleving van de regels te zien.
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Eind februari verzond het bestuur, zich nog onbewust van de op 
handen zijnde Corona-uitbraak, de uitnodiging voor de ALV. Een 
schrijven waarin werd gehamerd op een ieders aanwezigheid 
vanwege de belangrijke stukken die besproken zouden worden, zoals 
het concept voor het nieuwe Huishoudelijk Reglement en ook het 
nieuwe Bouwreglement. Maar er was nog meer aan de orde.

Ook zou er een plan 
ter tafel komen ter 
vervanging van de 
watermeters voor een 
geheel nieuw sys-
teem.  
 
Verzocht werd tevens 
om ingekomen stuk-
ken voor de vergade-
ring	uiterlijk	11	maar	
om 12 uur aan te 
willen	leveren	bij	de	
secretaris. 

Helaas kwam van 
dit alles helemaal 
niets terecht. Want, 

rond	die	tijd	werd	
langzaam maar ze-
ker	duidelijk	dat	op	
landelijke	schaal	een	
ware epidemie be-
gon te ontstaan. Een 
virus infectie onder de 
naam COVID-19. 

Dit in de volksmond 
genoemde Corona-
virus deed binnen 
korte	tijd	van	zich	
spreken. Voor het 
eerst	tijdens	de	Car-
naval in het zuiden 
des Lands; waar het 
voor een explosieve 

uitbraak had gezorgd. 
Een gebeurtenis die 
de rest van het jaar zou 
gaan beïnvloeden.

Dat	werd	duidelijk	op	
12 maart na een pers-
conferentie die werd 
gegeven door premier 
Rutte in nauw overleg 
met het RIVM. On-
danks het feit dat een 
bijeenkomst	van	100	
mensen	nog	zou	zijn	
toegestaan, besloot 
het bestuur toch om de 
ALV geen doorgang te 
laten vinden. 

Vooral de reacties van 
leden die daarover 
hun bezorgdheid 
uitspraken gaven 
de doorslag bij het 
nemen van die beslis-
sing. Vervolgens werd 
een datum van 4 april 
geprikt. Een zeer op-
timistische vooruitblik 
zo zou later blijken.

Een uitgestelde vergadering
en een virus dat hard toeslaat...

Vooruitlopend op 
de aangekondigde 
ALV hadden enkele 

enthousiaste tuinleden 
alvast de verlichting in 
de kantine aangepakt 
en alle bestaande TL-
verlichting vervangen 

door LED-lampen. 



De afgekondigde verplichte sluiting van eet- en 
drinkgelegenheden per 15 maart 18.00 uur geldt óók voor 
verenigingsgebouwen/clubhuizen met een horecafunctie. Dit 
is geen advies, maar een maatregel van overheidswege die 
opgevolgd dient te worden.”

Om overdracht van of besmetting met het coronavirus te 
voorkomen en in ieder geval zo veel mogelijk te beperken, gelden 
bij Lusthof vanaf nu de volgende richtlijnen:

•  Het hele verenigingsgebouw en de loods, inclusief het technisch- 
en	algemeen	werkhok	zijn	gesloten.	Vanuit	de	loods	wordt	dus	
niets	meer	verkocht,	ook	geen	gasflessen.

•  Alle in verenigingsverband georganiseerde activiteiten, ook 
buiten,	zijn	afgelast.	Er	is	dus	geen	algemeen	werk,	er	zijn	geen	
commissievergaderingen, geen taxaties, verkopen etc.

•		Maar	gelukkig,	het	tuinenpark	blijft	open	en	leden	kunnen naar de 
eigen tuin, mits iedereen zich houdt aan de regel om onderling 
1,5 meter afstand te houden en niet naar de tuin te komen als men 
zich ziek voelt, verkouden is of koorts heeft.

•		De	karren	voor	algemeen	gebruik	blijven	buiten	staan. Het is 
belangrijk	dat	iedereen	zich	bewust	is	van	besmettingsgevaar	via	
handvatten. Het zelf ontsmetten van de handvatten na gebruik 
wordt	zeer	op	prijs	gesteld,	het	dragen	van	handschoenen	
eveneens.

Deze richtlijnen golden in ieder geval tot 
6 april 2020 en waren gebaseerd op de 
informatie van de Rijksoverheid van 16 
maart 2020.

Bij een mogelijke opstart van de activiteiten 
zouden wij dan weer worden geïnformeerd via 
een nieuwsbrief. Hierbij werd uitgegaan van een 
ieders begrip en medewerking.

9

Onder deze titel verspreidde het AVVN onder haar leden een 
nieuwsbrief waarin duidelijke Coronamaatregelen werden omschreven 
en waaraan deelnemende tuinverenigingen zich dienden te houden. 
Zo niet, dan zou sluiting van een tuincomplex het gevolg kunnen zijn. 
Het bestuur vertaalde de inhoud van de AVVN Nieuwsbrief naar de VTV 
Lusthof omgeving en kwam met de volgende COVID-19 maatregelen: 

Coronavirus: preventie in de vereniging
en op het tuinpark.

Later zou blijken dat 
het niet bij deze als 
eerste aangekondigde 
maatregelen zou 
blijven. COVID-19 
zou uitgroeien tot een 
wereldpandemie; 
een virusuitbraak van 
ongekende omvang 
die te vergelijken zou 
zijn met de Spaanse 
Griep en waarbij veel 
slachtoffers zouden 
vallen. Kortom, het 
coronavirus zou de 
rest van het jaar ons 
leven beïnvloeden. 
Ook op de tuin. 
Hoewel eigenlijk die 
tuin als uitwijkplaats zo 
gek nog niet was. Het 
zou worden ervaren  
als een vluchtheuvel 
in een tot waanzin 
gedreven wereld.
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Dreigende sluiting van het tuincomplex
vanwege COVID-19...

Toegangshek
Het toegangshek moest ook na 1 april handdicht 
maar mocht niet meer op slot. Noodhulpdien-
sten, dienst complexonderhoud en afvalverwer-
ker	moesten	vrij	toegang	tot	het	complex.	Wel	
koos het bestuur ervoor een mededeling op het 
hek te bevestigen met de boodschap dat wande-
laars voorlopig geen toegang konden hebben tot 
het park. 
 Hygiëne
Net als thuis gold het dringende advies na bin-
nenkomst, dus na aanraking van het hek, de 
handen te wassen. Ook na gebruik van karren, 
afvalcontainers etc. gold dit advies. En het zou 
ons allemaal helpen wanneer de aangeraakte en 
gebruikte spullen schoon zouden worden ge-
maakt!
Afstand houden
Iedereen wist inmiddels dat minimaal 1,50 meter 
afstand houden nu geboden was. Op de smallere 
paden	kon	dat	lastig	zijn,	wees	daar	vooral	op	
voorbereid, houd rekening met ‘tegenliggers’.
Hetzelfde geldt voor de parkeerplaats: wacht met 
in- en uitstappen tot een ander naast uw auto dat 
heeft gedaan.
Algemeen werk
Zoals eerder gemeld wordt het algemeen werk 
tot nader datum opgeschort.
Maar de natuur trekt haar eigen plan en com-
plexonderhoud	blijft	nodig.
Het	woord	‘vrijwilliger’	komt	in	dit	verband	al	snel	
op. Een voorstel om een onderhoudsplan op te 
zetten is in de maak. Op voorhand hopen we op 
veel animo. Verheug u maar vast op een uitnodi-
gend bericht!
Algemene ledenvergadering en Paasfeest
Volgens	onze	statuten	zijn	we	verplicht	om	bin-
nen	een	half	jaar	na	afloop	van	een	boekjaar	een	
ALV te houden. Door de verscherpte maatregelen 
van	de	Rijksoverheid	kunnen	we	hier	niet	aan	
voldoen. Met het prikken van een nieuwe datum 
wachten we tot na 1 juni.

Ons traditionele Paasfeest komt te vervallen.
Gasflessen en elektra muntjes
De komende zaterdagen kunt u tussen 11 en 12 
uur vóór de loods terecht, uitsluitend voor het 
kopen	van	gasflessen	en	elektra	muntjes.	Een	
absoluut vereiste is dat u pint of gepast betaalt!
Een	gasfles	kost	25	euro,	een	muntje	0,50	cent.	U	
koopt	maximaal	2	gasflessen	en	2	muntjes.
(Denkt u eraan dat u muntjes die u nog ergens 
heeft liggen eerst opmaakt voordat u nieuwe 
koopt?!)
Het Kweekkas- en Compostterrein
Vanaf nu tot nader bericht is het niet meer mo-
gelijk	takken	en	groenafval	te	storten.	Alles	is	vol!	
Wees zo sportief om u hieraan te houden! Hakse-
len en onderhoud in ploegverband is immers niet 
meer	mogelijk.
Houd uw tuinafval dus op de eigen tuin, experi-
menteer zelf met composteren!
Voor het gebruik van een elektrische hakselaar 
op uw tuin kunt u contact opnemen met Pieter 
de Kubber via 06-14114118 of pieterdekubber@
gmail.com
Compost ligt er in overvloed dus kom die maar 
halen, aarde is nu in de loods niet te koop.
Het motto hier is dus: Niet brengen, alleen halen!
Op het kweekkas terrein staat nu vóór het ge-
bouwtje de vertrouwde verkooptafel met plantjes, 
met bovendien kleine tweedehands tuingereed-
schappen.	Alles	voor	een	klein	prijsje,	kom	gerust	
even langs.
Grofvuil
Dit dient u zelf naar een milieupark af te voeren 
en	mag	u	beslist	niet	bij	de	huisvuilcontainers	
neerzetten.	Bij	overtreding	kan	u	beboet	worden.
In	bijzondere	gevallen	kunt	u	contact	opnemen	
met het bestuur.

Best een hele lijst. Maar het bestuur drong er 
in ieder geval sterk op aan dat iedereen zich er 
vooral aan zou houden, zodat het tuinseizoen on-
danks alles vol goede moed van start kon gaan.

Dat de dreiging om volkstuinparken te sluiten bij het negeren van de Coronamaatregelen niet 
slechts bij dreiging bleef, mocht blijken uit het feit dat Burgemeester Aboutaleb Recreatieoord 
Hoek van Holland had gesloten. Natuurlijk was ons bestuur er alles aan gelegen om dit bij ons 
niet te laten gebeuren en daarom werd nog eens extra de nadruk gelegd op een nieuwe door 
de AVVN uitgegeven nieuwsbrief van 24 maart. Daaruit voortvloeiend meende het bestuur 
van VTV Lusthof een aantal eigen richtlijnen te moeten opstellen; en wel deze:
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Stromend water en een ongewoon begin
van een bijzonder tuinseizoen...

Een vreemde aanvang 
van het tuinseizoen 
2020. Vooral voor de 
kinderen was het gek 
dat ze niet heerlijk 
konden spelen.  
 
De speeltuin. afgezet 
met een lint, lag er 
stil en verlaten bij en 
de kinderen waren 
genoodzaakt om hun 
vertier op eigen tuin 
of elders te zoeken.

Vanaf vrijdag 27 maart werd het water op de tuinen weer aangesloten. 
De waterbrigade moest vanwege het COVID-19 virus totaal anders 
te werk gaan. Aangeraden werd om de medewerkers van de 
waterbrigade flink de ruimte te geven. Ieder tuinlid kreeg de opdracht 
om met het openen van de kranen te wachten op groen licht en om te 
kijken of er ernstige lekkages zouden zijn.

Ondanks alle aankondigingen 
kreeg	de	officiële	start	van	het	
tuinseizoen toch een heel apart 
begin. Vanuit de SViN werd er op 
gehamerd om groepsvorming 
zoveel	mogelijk	te	voorkomen	
en sociale contacten tussen 
de tuinleden onderling te 
voorkomen.  
Er	mocht	bijvoorbeeld	met	niet	
meer dan 2 personen worden ge-
BBQ-ed en tot 1 juni 2020 werden 
de	volgende	richtlijnen	van	kracht: 

•  het verenigingsgebouw, 
toiletgebouw, schuur, winkel, 
sportveldje is dicht/afgesloten

•  tuinieren in de semi-openbare 
ruimte is alleen toegestaan met 
2 personen op minimaal 1,5 
meter van elkaar

•  samenkomsten zoals algemene 
ledenvergaderingen (ALV’s), 
bestuursvergaderingen en 
commissievergaderingen	zijn	
verboden

•  jongeren wordt niet de 
gelegenheid geboden gebruik 
te maken van voorzieningen 
zoals sportvelden

•  leden met een gezin waarvan 
iemand	ziekteverschijnselen	
heeft,	blijven	thuis.

Ook was door de gemeente Rot-
terdam een speciale noodveror-
dening	ingevoerd.	Natuurlijk	sprak	
men	daarbij	de	hoop	uit	dat	alle	
maatregelen snel zouden leiden 
tot	een	normale	situatie,	waarbij	
alle activiteiten weer snel zouden 
kunnen worden hervat.
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Hoewel iedereen erop had gehoopt, waren de coronamaatregelen 
nog lang niet voorbij. Een behoorlijk domper voor het bestuur en de 
leden van VTV Lusthof, omdat het juist nu ging om een jubileum jaar; 
het 65-jarig bestaan van de tuinvereniging. Nog maar even volhouden 
dus met het vriendelijke maar vooral dringende verzoek aan iedereen 
om zich aan de door het kabinet opgelegde maatregelen te houden.

Op 3 april dan toch écht van start,
maar wel met een domper...

Tja, her en der zag 
je tuinleden al snel 
bij elkaar zitten op 

de paden,waarbij de 
1,5 mtr afstand regel 

netjes werd nageleefd 

“Onruststokers” kon 
men daarbij natuurlijk 
niet gebruiken en die 

bleven dan ook op de 
tuin achter

In verband met het RIVM advies 
om	zo	veel	mogelijk	thuis	
te	blijven,	adviseerde	onze	
verhuurder, SViN, dringend niet 
te overnachten op de complexen. 
Het bestuur nam dit advies over.

Een week eerder had de SViN een 
oproep gedaan om een aantal 
maatregelen te treffen op de 
volkstuincomplexen. Die waren 
daarom naar alle leden verzonden 
en gelukkig gaf men daaraan 
goed gehoor. 

Helaas waren er ook meldingen 
over tuinders die de regels aan 
hun laars lapten, ook op Lusthof.
Daarom vond men het ook nodig 
om de Coronamaatregelen nog 
eens te herhalen:

•	 	Blijf	op	de	eigen	tuin,	dus	ga	
niet	bij	elkaar	op	bezoek.

•  Houd minimaal 1,5 meter 
afstand van elkaar;

•  Alleen de gezinsleden van het 
tuinlid	mogen	gelijktijdig	met	
hem/haar	op	de	tuin	zijn;

•  Het is dus niet toegestaan 
gasten op de tuin te ontvangen;

•	 	Kinderen	blijven/spelen	op	de	
eigen tuin (dus kinderen gaan 
niet naar de speeltuin of het 
speelveld)

•  De speeltuin is per direct 
gesloten;

•	 	Naast	de	speeltuin	zijn	ook	
het verenigingsgebouw, 
keuken, loods, toiletgebouwen, 
gereedschapsopslag tot nader 
orde gesloten.

De	toestand	bleek	redelijk	precair	
en zo mocht er niets meer uit de 
loods worden verkocht, ook geen 
gasflessen.	Maar	er	waren	meer	
zaken die geen doorgang konden 
vinden.	Zoals	bijvoorbeeld	taxaties	
en overdrachten. Tuinleden die 
het voornemen hadden hun tuin 
weg te doen, werd aangeraden 
om de tuin taxatieklaar te maken. 
Voor aanbevelingen werd er 
verwezen naar de website.
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Geen Paasfeest maar… 
het groen groeide door!

Gelukkig. Toch was er nog een positief bericht in dit bizarre jaar. 
Want hoewel het traditionele eieren zoeken door de jongeren geen 
doorgang vond, trok de natuur zich namelijk helemaal niets aan van 
de Corona-Crisis. Sterker nog er moest ook gewerkt worden. Dus was 
er het verzoek aan iedereen om op rustige momenten  alleen en met 
eigen gereedschap wat klusjes in de borders op de pakken.

Een paar tips van de commissie Algemeen Werk
in het corona jaar op een rijtje:

•  dode bloemen van het vorige jaar verwijderen
• parkeerplaats en paden aanharken/aanvegen
• woekerende klimop in de borders intomen
• heermoes verwijderen
• putten vrijhouden van onkruid
• grassen zoals Miscanthus/Prachtriet kan je terug knippen TOT het 

nieuwe groen. Andere, groenblijvende grassen waar alweer lange 
groene sprieten tussen zitten, moet je met de vingers, en goede hand-
schoenen, “kammen” om de dode sprieten eruit de halen.

Bij de kweekkas 
maakte men van 
de gelegenheid 

gebruik om de ruiten 
van de kleine kas te 

herstellen

Composthoop
Nieuw tuinafval was ook even niet 
meer welkom op de compost-
hoop. Door de enorme aanwas 
van	tuinafval	was	het	onmogelijk	
om dit snel te verwerken. Zodra 
het	echter	weer	mogelijk	was	om	
tuinafval te brengen, zou dit wor-
den aangekondigd. 
Leden	werden	daarom	vriendelijk	

verzocht het tuinafval in de ko-
mende periode zelf af te voeren 
of	op	de	in	gebruik	zijnde	tuin	te	
verwerken of om het op te slaan. 
Onder geen enkel beding mocht 
er groenafval in de afvalcontai-
ner worden gegooid. Wel was er 
gratis compost wat afgehaald kon 
worden. Het lag voor het op-
scheppen. Dus, scheppen maar!
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Bijna tegelijk met het feit dat alle leden hun lang verwachte factuur 
hadden ontvangen, kwam ook de lang verwachte versoepeling die het 
mogelijk maakte om het tuinseizoen toch enigszins een zonnig tintje 
te geven. Zo werden de speeltuin en het speelveld weer voor iedereen 
toegankelijk, bleek overnachten weer toegestaan en mochten leden 
weer bij elkaar op de tuin komen. 

Hoerraahhh! 
Daar was de versoepeling…

Het voormalige 
zandhok werd 

geschikt gemaakt 
voor de aanvoer van 

houtsnippers door de 
gemeente. Een plek 
die in het voorjaar al 

snel aftrek vond bij 
enkele enthousiaste 

tuinders

Weliswaar was het zo dat buiten 
niet meer dan 4 volwassenen op 
de	tuin	aanwezig	mochten	zijn	en	
in het huisje maximaal 2 personen, 
maar… het werd er toch al meteen 
een	stuk	vrolijker	door.	
Ook bezoekers van buiten moch-
ten onder dezelfde voorwaarden 
weer langs komen. Zelfs hoveniers 
of klussers van buiten het complex 
konden voorzichtig aan de slag.

Ja, en dan zag je ook plotseling 
weer	mensen	bij	de	loods.	Wel	
op anderhalve meter afstand van 
elkaar en met betalingen louter 
via de PIN, maar de Lusthof kwam 
weer op dreef. 

Wel	bleef	het	motto:	blijf	thuis	
bij	ziekte	of	verkoudheid,	houd	
anderhalve meter afstand en was 
regelmatig je handen.

En	tussen	de	bedrijven	door	deed	
de penningmeester nog even een 
dringende	doch	vriendelijke	op-
roep	om	uiterlijk	vóór	28	mei	de	
tuinnota te voldoen.



Voorwaarden Algemeen Werk

•  Elk tuinlid maakte zoveel 
mogelijk gebruik van zijn/
haar eigen kruiwagen en 
gereedschap

•  Was er gereedschap uit het 
werkhok nodig dan pakte 
alleen een ploegbaas dat 
en die legde het ook in de 
kruiwagen van het tuinlid

•  Aan het einde van de shift 
legde ook de ploegbaas het 
gereedschap terug in het 
werkhok

•  Gereedschap werd zo min 
mogelijk gedeeld

•  Ook droeg men 
zoveel mogelijk eigen 
handschoenen

•  Er was een 
ontsmettingsspray o.i.d. 
in het werkhok om de 
handvatten schoon te maken

•  En er werd ten minste 
één kruiwagen afstand 
gehouden als er werd 
gewerkt

•  De ploegbazen tekenden 
vervolgens aan het einde 
van de ochtend de lijst af
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Ondanks dat we werden overspoeld door de 
coronamaatregelen, hetzij van het RIVM, het kabinet, 
de SViN of het AVVN, gelukkig konden we tijdens de 
versoepelde maatregelen toch zorgen dat bevoorrading 
van de loods kon plaatsvinden. En dat was hard nodig, 
want wat er uitgaat, moet er tenslotte ook weer in.

En wat er uitgaat,
moet er ook weer in...

Het was toch ook heel 
verbazingwekkend om 
te zien dat deze zware 
truck met tuinaarde en 
tuinturf zonder enige 
aarzeling de betonnen 
brug naar het complex 
wist te passeren.

Want, er werd toch 
een behoorlijke 
hoeveelheid 
aangevoerd en door 
onze tuinvereniging 
ingeslagen.

Ook het Algemeen Werk kwam 
weer onder bepaalde voorwaar-
den op gang en werden de taxa-
ties van opgezegde tuinen hervat. 
Tuinafval werd ook weer verwel-
komd op de daarvoor aangewe-
zen plaatsen.
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VTV Lusthof in optima forma...

Gelukkig was er één ding waar het COVID-19 
virus geen vat op had en dat was natuurlijk 
de natuur. Corona of geen corona. De natuur 
trok zich er niets van aan en mede dankzij het 
enthousiasme van een groot aantal tuinleden 
werden er weer heel wat juweeltjes gecreëerd 

en ook de houders van een moestuin konden 
zich verheugen in een goede oogst. Ja, en wat 
natuurlijk ook een fijne bijkomstigheid was; 
de tuin bood een heerlijk ontsnappingsoord. 
Een vluchtheuvel ten tijde van crisis en heel 
fijn om er even uit te zijn.
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...da’s toch genieten...
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Rond de kweekkas gebeurde er naast het 
composteren en hakselen weer van alles...

Over de kweekkas en het gebied eromheen 
viel natuurlijk ook weer genoeg te vertellen. 
Het was dit keer Pieter de Kubber die de 
activiteiten en het beheer rond de kweekkas 
op zich had genomen. Een behoorlijke taak 
die niet altijd meevalt. Maar de start verliep 

vlotjes met het verspenen van zaailingen 
in de kas: blauwe salie, broccoli en diverse 
andere. Gertrude en Veronique namen ook 
aan de werkzaamheden deel o.a. met de strijd 
tegen de bramen. En natuurlijk kregen ook de 
kweekbedden steeds meer vorm.
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Onderhoud tuin 20 door de Hakselaars...
Het verkoop klaar 
maken van tuin 
20 vergde van de 
hakselaars enige 
inspanning. Eind mei 
werd daar een flinke 
hoge laurierprunus 
teruggebracht tot één 
meter hoogte.
Een goed begin is het 
halve werk, merkte 
men op, maar ook: 
“Aan de tuin herkent 
men de tuinder.” En 
sinds 12 september 
mag de heer Kuitert 
zich de trotse nieuwe 
bewoner noemen van 
deze tuin.
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Fotoverantwoording 
zie pagina 2; colofon

Levensgenieters konden
weer terecht in de kantine…

Mede door de versoepeling leek het erop dat het toch nog een 
mooie gezellige zomer zou worden. Zeker toen besloten werd om 
vanaf zaterdag 27 juni de kantine op de zaterdagen en zondagen 
weer open te stellen. Wel met een beperkt éénrichtingsverkeer, maar 
dat kon de pret niet drukken. In eerste instantie nog geen volledig 
aanbod, maar dat op afgesproken tijdstippen kon worden afgehaald.

Voorlopig waren dat alleen maar 
ijsjes, drankjes en frituur. Later 
echter, rond 24 juli werd er dankzij 
Hennie Waardenburg en Arnold 
weer een zaterdag-menu ge-
presenteerd en kon men begin 
augustus zelfs weer als van ouds 
gezellig eten tegen schappelijke 
prijzen met op de zondagen hele 
lekkere broodjes, waaronder een 
broodje “surf en turf”.

Het bracht met zich mee dat de 
kantine coronaproof werd inge-
richt en de openingstijden op de 
zaterdagen werd verruimd van 
12.00 tot 20.30 uur. Uiteraard 
was een aanmelding verplicht in 
reactie op de vooraf ontvangen 
menukeuzes. Vooral nu tijdens de 
corona-crisis was het belangrijk 
dat niet iedereen tegelijk aan tafel 
zou schuiven. 

Toen er eenmaal 
weer mocht worden 

gekookt, vulde de 
kantine zich als 

vanouds met de échte 
levensgenieters, 

die via een vooraf 
toegezonden menu 

hun keuze hadden 
gemaakt om zich 

vervolgens op een 
bepaald tijdstip 

te melden om te 
genieten van  een 

heerlijk bereid menu
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Een andere traditie waarvoor 
de kantine haar deuren opende, 
was die van het koffie-uurtje. Dit 
was een tijd weg geweest, maar 
goede gewoontes zijn er om 
nieuw leven in te blazen. 
Aangekondigd werd dat be-
stuursleden zich eens per maand 
een uurtje beschikbaar stelden 
voor alle leden die vragen zou-
den hebben of kwesties wilden 
bespreken.

Het	 was	 namelijk	 gebleken	 dat	
bestuursleden	als	 zij	 zich	op	de	
tuin vertoonden, voortdurend 
werden aangesproken door le-
den met vragen van allerlei aard. 
Een logische ontwikkeling want 
niet	 direct	 was	 duidelijk	 waar	
met vragen heen moest.
Voor de bestuursleden in kwes-
tie	was	het	bovendien	niet	altijd	
even prettig. Ze stonden als het 
ware	 altijd	 “aan”	 in	 de	 bestuur-
stand.	 Dit,	 terwijl	 ze	 ook	 maar	
gewoon	 tuinleden	 zijn	met	 een	
eigen tuin, waar ze ook rustig van 
zouden willen genieten.

Natuurlijk	 kon	 iedereen	 zijn	 of	
haar	vragen	kwijt	via	volkstuin@
lusthofrotterdam.nl, of per bief 
in de groene brievenbus aan het 
toegangshek, maar het bleef ook 
altijd	prettig	om	rechtstreeks	een	
goed gesprek te kunnen voeren. 
Vandaar dus dat eens per maand 
“als	 vanouds”	 het	 koffie	 uurtje	
tussen 12 en 13 uur in de kantine 
weer werd ingevoerd.

Honing van de imker.
De honingproductie 
van	de	Lusthof	bijen,	
aangeleverd door de 
imker was in 2 weken 
geheel uitverkocht! 
Ook de nieuwe voor-
raad aangevuld door 
de imker vond gretig 
aftrek. Kosten: 
€ 6,50 per pot.
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Iedereen zal het ongetwijfeld zijn opgevallen, dat er vanaf begin juli 
op diverse plekken nieuwe verwijsborden werden geplaatst. Een ver-
rassend initiatief van de koper van tuin 72. 
Bij aankoop van haar tuin had Eliana Delfino en haar familie namelijk 
voorgesteld om gratis nieuwe borden te ontwerpen voor diverse plek-
ken van ons tuincomplex.

Wat een geluk dat de aangegeven versoepeling van de Corona-regels 
toch nog voor heerlijk zomer heeft gezorgd. De tuinen stonden er 
prachtig bij, de kantine was weer open en in de speeltuin werd volop 
gespeeld. Veel mensen brachten hun vakantieperiode wat meer in 
Nederland door en dus ook op Lusthof. Dat bracht het 
bestuur op het idee van ‘Lusthof in beweging!’

Nieuwe verwijsborden op de tuin 
brengen Lusthof in beweging…

En zo werden er dus in 
samenwerking met het bestuur 
diverse prachtige borden geplaatst. 
De reacties hierop waren uiteraard 
zeer positief. En Eliana werd 
daarom namens het bestuur enorm 
bedankt voor haar ontwerpen, 
waar	wij	met	elkaar	nog	vele	jaren	

van hopen te genieten! Meer van 
Eliana’s werk is te zien op: 
www.munterhaus.com
Ook	was	een	bedankje	op	zijn	
plaats voor het verven van het 
toegangshek in samenwerking 
met medewerkers van het 
complexonderhoud.

Een zomeractiviteit onder leiding 
van Jacqueline Sterk in de vorm 
van een 2-tal Yoga-lessen ofwel: 
• Yoga voor volwassenen en 
• Yoga voor kinderen! 

Beide yoga lessen werden ge-
geven op het grote Speelveld, 

waarbij	uiteraard	
rekening werd 
gehouden met de 
actuele	RIVM-richtlijnen.	
En ziedaar een enthousiast 
groepje tuinleden besloot mee 
te doen. Helaas niet op het grote 
veld vanwege de aangekondigde 
hoosbuien, maar in de kantine dus. 
Het werd een avondje vol ontspan-
ning en beweging. Jacqueline 
kondigde	na	afloop	aan	dat	zij	dit	
zeker nog wel een keertje zou wil-
len herhalen. Maar dan toch liever 
op	het	grote	veld	bij	de	speeltuin.	

TEKENBETEN

Hoewel de zomer 
nog maar net zijn 
hoogtepunt had 
bereikt, waren er 
toch al meldingen 
bij het bestuur 
binnengekomen 
van mensen die 
tekenbeten had-
den opgelopen. 

Het bestuur kon 
niet anders dan 
erop te attende-
ren om zoveel 
mogelijk	hierop	te	
controleren. Ook 
bij	kinderen	en	
huisdieren. Verder 
werd verwezen 
naar de website: 
https://nos.nl

http://www.munterhaus.com
https://nos.nl/l/2338084
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Tja, en dan…
Wat een groot feest had moeten worden, werd door de corona regels 
een grote flop. Want, het feest ging helemaal niet door. Wat er ook al-
lemaal op stapel was gezet. Het was natuurlijk heel teleurstellend voor 
allen die zich hadden ingezet en voorbereid op de aangekondigde 
festiviteiten.

65 jaar VTV Lusthof, dat moest
gevierd worden, maar….

Zo was er een “Grote Lusthof 
Sport & Spelshow” aangekondigd, 
waarbij	een	oproep	aan	“jonge	
ruiters” werd gedaan die vervol-
gens van hout en karton een eigen 
stokpaard konden gaan maken. 
Daarmee zou door de kinderen 
een echte Engelse paardendres-
suur worden afgelegd op het veld 
bij	de	kastanjeboom.

De	feestelijkheden,	alleen	voor	
leden, zouden plaatsvinden op 
29 augustus van 15 tot 22 uur en 
bestaan uit een gezellige dag in 
Engelse	Stijl,	waarop	uiteraard	het	
kledingvoorschrift was gebaseerd. 
Hapjes en drankjes kwamen voor 
rekening van de vereniging en ook 
was er een uitgebreide ‘High Tea’ 
aangekondigd. Maar helaas. Niets 
van dit alles. Het COVID-19 virus 

gooide ook hier 
roet in het eten. 

Mede door de 
slechte weersomstandigheden en 
de anderhalve meter regel, waar-
door een verplaatsing naar de 
kantine	ook	niet	mogelijk	was,	werd	
het gehele feest afgeblazen. Wel 
had de kantine een écht Engels 
menu op de kaart gezet.

En ja, eerlijk is eerlijk. Dan moet 
zo’n Engels Fish & Ships gerecht 
natuurlijk worden uitgeserveerd 
op een krant. Smullen maar...
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Sommige tuinders besloten
toch een eigen feestje te vieren…

Ja, je kunt 65 jaar VTV Lusthof toch niet voorbij laten gaan zonder 
er even bij stil te staan, dachten sommige tuinleden. Daarom namen 
enkele tuinliefhebbers in het laantje langs de bosrand het initiatief om 
een gezellig etentje te organiseren in het pad. Netjes op de juiste af-
stand van elkaar. Er kwamen de heerlijkste gerechten op tafel en men 
genoot met volle teugen. Kortom, het gezelligste pad van VTV Lusthof.

Afstand
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Laatste stuiptrekkingen en 
de tweede onvermijdelijke golf...

Op 30 september ontvingen wij de mededeling dat de kantine met 
onmiddellijk ingang zou worden gesloten. Wederom vanwege de 
aangescherpte corona-maatregelen. 
Daarmee kwam ook de door enkele enthousiaste kantineleden 
aangekondigde Spaanse avond te vervallen. Er werd niet meer 
gekookt en dus niet meer gegeten. 

Het enige wat nog op het menu te vinden was, waren de algemene 
richtlijnen, aanbevolen door de SViN, ofwel: 
•	 Vermijd	drukke	plaatsen;
• Houd 1,5 meter afstand van elkaar;
•  Bezoek op de tuin is beperkt tot maximaal 3 gasten, naast eigen huis-

houden en exclusief kinderen t/m 12 jaar;
•	 Het	verenigingsgebouw	en	de	keuken	zijn	gesloten;
•	 	Leden	met	een	gezin	waarvan	iemand	ziekteverschijnselen	heeft,	blij-

ven thuis.

En ja hoor. Daar was ie plotseling. 
De aangekondigde tweede Corona 
golf. In het kader daarvan werd be-
sloten om het Algemeen werk met 
onmiddellijke	ingang	te	staken.	
En ja, wat doe je dan verder. Ook de 
kantine moest het meteen weer ont-
gelden	en	per	onmiddellijke	ingang	
gesloten. Omdat het seizoen ten 
einde	liep	en	er	nauwelijks	uitzicht	
was op heropening, niet eerder 
dan in het volgende voorjaar, werd 

besloten om bepaalde voorraden 
uit te verkopen. Dus, “Wie maakt me 
los “, riep Hennie Brandt.

Op 24 oktober was de SALE! HELP!  Noodkreet uit de kantine
Een grote zak verrassingssnacksvoor slechts € 5,- Ook alleen VEGA. Een nog grotere zak voor € 10,-Afhalen van 14 – 16 uur.

Inbrekers…
Geen feestelijke gebeurtenis dus. 
Maar, waar we el mee werden 
geconfronteerd waren gebeurte-
nissen van heel andere aard. Ont-
vreemdingen! 

Zo hoorden we over verdwenen 
heggenscharen en handschoenen, 
maar erger nog ook insluipers. 
Oplettende leden konden echter 
snel	ingrijpen,	zodat	de	politie	
snel ter plaatste was en een van 
hen kon inrekenen.  

Het bestuur waarschuwde ieder-
een om te letten op openstaande 
tuinhekjes of voordeuren van 
tuinhuisjes. 
Een vervelende zaak dat het be-
stuur deed besluiten om vanaf 9 
september ervoor te zorgen dat 
iedereen die het complex ver-
laat het hek achter zich te sluiten. 
Vooral omdat het seizoen weer 
ten einde loopt en er ook weer 
minder mensen op hun tuin aan-
wezig	zijn.	En	erger	nog	omdat	er	
ook weer mensen waren gespot 
die niets op het complex hadden 
te zoeken.
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Het Hoogheemraadschap van Delfland verzorgt de waterhuishouding 
in het gebied waarin ook VTV Lusthof is gesitueerd. Binnen de regels 
van het waterschap staat beschreven dat iedereen verantwoordelijk 
is voor het onderhoud aan watergangen op zijn grond zoals sloten, 
vaarten en plassen. Geconstateerd werd dat in het najaar de sloten 
goeddeels waren bedekt met kroos. 

Winteractie! Met een knipoog 
naar het Hoogheemraadschap...

De jonge blaadjes zijn 
groen, maar kunnen 

onder stress (droogte, 
hitte of koude), rood 

verkleuren.

Azolla’s zijn kleine 
waterplanten die op 
het wateroppervlak 

drijven en slechts 
enkele centimeters 

groot worden. 

Zo’n afdeklaag van kroos zorgt 
ervoor dat het daglicht niet kan 
binnendringen in de sloten, waar-
door alles wat in de sloten leeft in 
ademnood komt.

De oorzaak hiervan waren waar-
schijnlijk	verstopte	duikers,	maar	

ook het uitbaggeren 
van de sloten zorgde 
ervoor dat oudere 
bodemlagen werden 
blootgelegd. In deze 
bodemlagen konden 
nog veel resten van 
bijvoorbeeld	kunst-
mest	zitten	uit	een	tijd	
dat men nog royaal 
strooide met kunst-
mest.  Dit bleef opge-
slagen in de bodem-
lagen van de slootjes 
met stilstaand water. 
Hierdoor ontstond 
een disbalans wat 
zorgde voor dit effect.

Door zowel het kroos als de water-
planten (voornamelijk gedoornd 
hoornblad en eendjeskroos, Azol-
la’s) werd veel voeding opgeno-
men. Wanneer dit in de winter af-
sterft, komen deze voedingsstoffen 
weer in de bodem. Dit zorgde er 
voor dat het kroos in het voorjaar 
weer weelderig is gaan groeien.

Doordat vóór de winter én in het 
voorjaar	deze	voedselrijke	plan-
ten	werden	verwijderd,	daalde	
het gehalte aan voedingsstoffen. 
Zo ontstond ruimte voor andere 

organismen waardoor de aangroei 
van kroos afneemt. Zo komt er 
ook meer zuurstof in het water wat 
weer gunstig is voor andere en 
meer diverse planten en waterdie-
ren. Het zou dan ook fantastisch 
zijn	als	kikkers,	salamanders,	vissen,	
libellen enz. weer terug zouden 
keren in de binnen slootjes.

Aangegeven werd dat 
het kroos en de wa-

terplantjes eenvoudig 
kon	worden	verwijderd	

door het met een omgekeerde 
bladhark, ook wel gark genoemd, 
rustig af te scheppen. Het kroos 
was prima te gebruiken op de 
composthoop of als mulch in de 
border. Aangeraden werd dat 
iedereen dit in oktober nog zou 
doen. De voorspelling was dat 
hiermee	flinke	stappen	vooruit	
konden worden gezet naar een 
diversiteit aan waterleven op onze 
tuin.

Het bestuur drong er daarom 
sterk op aan om de sloten goed te 
onderhouden. Gebleken is dat als 
iedereen	zijn	stukje	sloot	onder-
houdt, het op zich niet veel werk is.
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Terugkijkend op 2020 was het natuurlijk een vreemd jaar. Wie had er 
nu gerekend op zo’n pandemie. Door het staken van het Algemeen 
Werk in het voorjaar ontstond een achterstand in het onderhoud. 
Des te mooier om te zien was daarna het feit dat iedereen, op slechts 
één uitzondering na, zijn beurten weer oppakte. Dat getuigt van een 
positieve instelling om trots op te zijn. 

Algemeen werk viel in duigen, 
maar krabbelde weer op.

Ja,	ook	dat	bleek	onvermijdelijk.	
Nadat door het bestuur tal van mo-
gelijkheden	waren	onderzocht	om	
een Algemene Leden Vergadering 
te organiseren werd besloten een 
ALV-online te organiseren. 
Dankzij	het	programma	online-ALV	
van het bureau TIMETOSPEAK en 
de medewerking van onze penning-
meester Wies en haar man slaagde 
het	bestuur	er	uiteindelijk	in	om	
deze	bijzondere	manier	van	verga-
deren	voor	elkaar	te	krijgen.	

Snelle en accurate stemmingen
In de door hen beschikbaar ge-
stelde kantoorruimten kwamen de 

onlineverbindingen succesvol tot 
stand en logden zo’n 56 tuinleden 
in om aan de vergadering en stem-
mingen deel te nemen. Op deze 
wijze	werd	het	mogelijk	om	belang-
rijke	agendapunten	te	bespreken	
en ter stemming te brengen. Onder 
andere werden op deze manier het 
nieuwe	Huishoudelijk	Reglement	en	
Bouwreglement goedgekeurd. Om 
er voor te zorgen dat alles gladjes 
zou verlopen werd enkele weken 
voorafgaand aan deze online ALV 
een test verbinding tot stand ge-
bracht,	zodat	het	bestuur	tijdens	de	
officiële	ALV	niet	voor	verrassingen	
zou komen te staan.

Het	gezamenlijk	koffiedrinken	werd	
benoemd als één van de weinige 
sociale	contacten	die	er	tijdens	de	
eerste lockdown plaatsvonden en 
daarom extra werden gewaardeerd.
Wel moet nog worden vermeld dat 
de door het Algemeen Werk ge-
plante zakdoekjes- of vaantjesboom 
de zomer niet overleefde vanwege 
het	feit	dat	hij	te	weinig	water	kreeg.	
Gekeken wordt of deze alsnog kan 

worden vervangen. Ook mag wor-
den gezegd dat de commissie van 
leden verschillende planten ontving 
om tussen het openbaar groen te 
planten. Waarvoor dank.
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De Haksel-Sint bestaat ook.
Hij bracht nog wat snippers…

Ook in 2020 wisselden weer
enkele tuinen van eigenaar.

Op 2 december werden we op het complex blij verrast met een grote 
berg haksel. En van een mooie kwaliteit. Natuurlijk weten we uit eer-
varing dat deze houtsnippers altijd gretig aftrek vinden bij een groot 
aantal tuinliefhebbers. Het dient immers aanbeveling om aangelegde 
hakselpaden van tijd tot tijd de verversen. Het blijft tenslotte een na-
tuurproduct dat door de tijd verandert in compost.

Het CORONA jaar zette niet alleen de zorg onder druk, 
maar zorgde ook voor wachtlijsten bij de tuincomplexen 
in het hele land. Ook VTV Lusthof werd overvallen door de 
vele vragen naar een tuin. Het was zo eerg dat een tuinen-
stop moest worden ingevoerd. Maar zoals altijd nemen 
ook mensen afscheid van hun tuin en dus konden we ook 
weer een aantal nieuwe tuinders verwelkomen.

Tuinen die in 2020 van eigenaar wisselden:

Tuin    nr. Datum  Oud lid    Nieuw lid

Tuin    23 04 juli  Dhr.  F Staal                          Mevr.   de Vos
Tuin				38	 18	juli	 	 Fam.			 van	Duuren																 Mevr.		 Lieke	de	Vrij
Tuin    22 23 augustus Mevr.   Vaarten                    Mevr.  T. Monté
Tuin    20 12 september    Mevr.  D. v Waardenburg   Dhr.  M Kuitert
Tuin  120 01 november      Mevr.  B Smit is intern verhuist (kwam van tuin 130)  
Tuin    62 14 november      Dhr.  M. Hoogweg               Mevr.  L. vd Ven

Het	was	natuurlijk	nog	wel	geen	pakjesavond,	maar	toch	leek	
het	erop	of	de	berg	haksel	door	Sint	persoonlijk	was	gestort.	
Maar voordat iedereen zich de verse haksel eigen maakte, 
zorgde een aan iedereen verzonden gedicht ervoor dat het 
eerlijk	moest	worden	verdeeld.

Niet uit verre Spaanse bossen, 
maar van dichtbij is men bij de VTV Lusthof 

vandaag haksel komen lossen.
Wel wil het bestuur u vragen

om niet teveel naar uw tuin te dragen.
Zo is er voldoende voor ons allen,

wat ook de laatkomers goed zal bevallen.

En daarmee wenste het bestuur iedereen op 5 december 
een	fijne	pakjesavond!
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Pompoenen op compost 
inspireerde velen tot lekkere kost.

Op een veldje achter de composthopen dichtbij de kweekkas lag in 
voorgaande jaren een composthoop. Deze werd afgegraven, maar de 
bodem eronder is een vruchtbare bodem gebleken voor pompoenen. 
Twee enthousiaste tuinleden, Olla en Margo, gingen ermee aan de 
slag en lieten er dit jaar voornamelijk reuzepompoenen en Hokkaido’s 
(Uchiki Kuri) groeien. 

Om een idee te geven; zo’n pom-
poen kan soms wel 18 kilo wegen 
en de Hokkaido 1,5 tot 2 kilo.
Veel	van	deze	pompoenen	zijn	ver-
kocht ten gunste van de vereniging. 
De opbrengst was € 54,00 Daar-
naast	zijn	er	een	aantal	geschonken	
aan goede doelen.

De reuzenpompoen is zeer geschikt 
om	soep	van	te	maken,	terwijl	de	
Hokkaido niet alleen  voor soep 
kan worden gebruikt, maar ook 
heel geschikt is om te roosteren. 
De verkochte pompoenen lever-
den veel positieve reacties op en 
de initiatiefnemers ontvingen van 

creatieve tuinleden leuke recepten 
en foto’s van zelfgemaakte soepen, 
pompoentaarten, -jam, -vla, -cake en 
stoofschotels.

Van een deel van de opbrengst 
werd intussen alweer nieuw zaad 
gekocht. In dit geval meer gericht 
op de drogere pompoenen, zoals 
de Uchiki Kuri en Blue Kuri, maar 
ook de Crown Prince, die naar men 
zegt kan worden gebruikt voor Suri-
naamse Roti.
Liefhebbers voor deze gorenpro-
ducten	zijn	ook	volgend	jaar	weer	
welkom.
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Natuurlijk waren er tijdens het corona-jaar 2020 minder contacten 
tussen Rijkswaterstaat en alle belanghebbenden over de voortgang 
van de werkzaamheden voor de A16 en ment name rondom het 
complex van VTV Lusthof. Toch ging de aanleg van deze nieuwe 
randweg om Rotterdam gewoon door. Vooral vanuit de lucht was 
goed te zien welke vorderingen zijn gemaakt.

Rijkswaterstaat en de voortgang 
van de aanleg A16...

Niet alleen werden we in kennis 
gesteld van de stand van zaken 
rond de aanleg van de A16, ook 
kregen we tegen het einde van het 
jaar een vooruitblik toegezonden 
van de geplande activiteiten en 
gebeurtenissen.

Belangrijke mijlpalen in 2021
Dat	er	heel	veel	mijlpalen	werden	
bereikt	was	inmiddels	duidelijk,	
maar	twee	toekomstige	mijlpalen	
in het project wilden ze ons als 
belanghebbenden in het project 
zeker niet onthouden, te weten:
 
•  Eind februari 2021 zal de 

nieuwe,	tijdelijke	op-	en	
afrit	voor	bedrijventerrein	
Schiebroek op de N209 worden 
opengesteld.

•	 	In	de	zomer	zal	dan	de	tijdelijke	
rotonde	nabij	de	Ankie	Verbeek	
Ohrlaan worden opengesteld, 
zodat het verkeer kan worden 
omgezet en er ruimte ontstaat 
om	het	viaduct	over	de	rijksweg	
te gaan bouwen.

 
Opening A16 Rotterdam in 2025 
Minister Van Nieuwenhuizen en 
staatssecretaris Van Veldhoven 
informeerden op 7 december de 
Tweede Kamer over de voortgang 
van	de	projecten	die	Rijkswater-
staat momenteel uitvoert, waaron-
der A16 Rotterdam. 

Uit	hun	toelichting	blijkt	dat	de	ge-
plande openstelling van de eerste 
energie neutrale snelweg met tun-
nel verschuift van 2024 naar 2025. 

De ontsluitingsweg 
naar het bedrijventer-

rein, straks de Ratelaar-
weg, is in de nieuwe 

situatie opgeschoven 
naar het zuiden. 

Het gebied tussen 
de Ratelaarweg en 
de A16 Rotterdam 

maakt deel uit van het 
Schiebroeksepark. Het 

bestaat deels uit de 
grondwal van 4,5 meter 

hoog en wordt groen 
ingericht met onder 

meer bomen zoals de 
iep, wilg en es.

 

Al met al krijgt het 
Schiebroeksepark meer 

ruimte dan voorheen, 
waarbij de Ratelaarweg 

het park kruist aan de 
uiterste noordkant. In 

het Schiebroeksepark 
lopen momenteel 

Schotse Hooglanders. 
Als de hooglanders in 

het park blijven, zal aan 
de zuidzijde van de Ra-
telaarweg mogelijk een 
veekering komen (sloot 
of hekwerk) tussen het 
bestaande park en de 

toekomstige uitbrei-
ding aan de noordzijde.
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Er	zijn	meerdere	factoren	die	tot	
vertraging hebben geleid. 
Deze vertraging betekent dat een 
aantal van de geplande werkzaam-
heden	zullen	verschuiven	in	de	tijd.	
Ofwel, ze starten later en eindigen 
ook later. Toch is de extra hinder 
niet helemaal te voorkomen. Het 
werk, de bouwlocatie en bouwver-
keer	zijn	langer	aanwezig.	
Eveneens in 2021 wordt de aparte 
bouwweg verder uitgebreid. Het 
bouwverkeer hoeft daardoor niet 
over het bestaande wegennet te 
rijden.	Andere	maatregelen	zijn	
geluidbeperkende en zichtbeper-
kende maatregelen. 

Meer informatie over de nieuwe 
planning	is	zoals	altijd	te	vinden	op	
de website www.a16rotterdam.nl 

Tot slot wensten de contactpersonen in dit project, t.w.: 
Frank van Ginderen (06 50223906, frank.vanginderen@groeneboog.nl) en  

Tom Leest (06 52320088, tom.leest@rws.nl)  
alle belanghebbenden, waaronder bestuur en leden van VTV Lusthof,  

ondanks de lockdown, hele fijne en gezellige dagen 
rond Kerst en Oud en Nieuw en tot meer nieuws in 2021!

BESTAANDE SITUATIE N 209

NIEUWE SITUATIE A16

http://www.a16rotterdam.nl
mailto:frank.vanginderen%40groeneboog.nl?subject=
mailto:tom.leest%40rws.nl?subject=


    Tot ziens in 2021! Hopelijk ‘back to normal’


