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Van steen naar groen
Bij de vorige maand gehouden tuininspecties is ons
opgevallen dat er tuinen zijn die niet voldoen aan artikel
17 lid 9 van het huishoudelijk reglement: ten hoogste 30
m² van de tuin mag ingericht worden als terras. Minimaal
2/3 deel van de tuin dient onverhard te blijven en
geschikt te zijn voor beplanting.
Onverhard betekent geen steen, grind, hout, worteldoek,
houtsnippers e.d., maar aarde waarin bijvoorbeeld
aardappelen, groente, fruit, planten en/of bloemen
kunnen groeien. Gaat u uw tuin van de zomer
aanpakken, let dan op deze regels. En heeft u
momenteel teveel verharding, dan zult u dit moeten
aanpassen.
Tuininspectieteam

De tuin van………:
Tuinieren, mijn lust en mijn leven
Ondanks een drukke baan met zeer onregelmatige
werktijden, een moestuinhobby gehad.
Mijn eerste stuk grond was midden in de landerijen aan
de rand van Ridderkerk. 200 vierkante meter weiland
met een tegelpad in het midden waar je maar net met je
fiets overheen kon. Meer was er niet.
Met een boekje van Oudshoorn naast mij op mijn knieën
en een meetlat keurig pootuitjes op afstand en
moestuinbedden gemaakt, zoals in zijn boekje stond. Ik

kwam er al erg snel achter dat het voor een
tweepersoonshuishouden veel te veel werd dus deze
tactiek maar snel overboord gegooid, zo ook de
meetlat!
Naast mij een ouder echtpaar waar ik heel veel van
geleerd heb en met hun hulp en het boekje voor
beginners had ik gauw de smaak te pakken.
Heerlijke jaren, primitief maar zeer ontspannend.
Helaas besloot de landheer van huize Ten Donk (de
eigenaar) zijn land te verkopen en moesten we
vertrekken richting Beverwaard, waar nu de
tramremise staat en het AMC.
Ook daar had ik een fijne buurman die me met raad
en daad bijstond. Na enige jaren gingen Andre en ik
verhuizen naar de andere kant van de rivier en
stopte ik met tuin nummer 2.
Tijdens een fietstochtje kwam ik langs VTV Nut en
Genoegen en ik kreeg direct weer de kriebels!
Wat een prachtig gelegen complex!
In februari via de procedureregels en een stichtelijk
praatje van de heren Bouwman, Kapteijn en Bastin,
tuin 60 gekozen.
Achteraf was het maar goed dat er toen een dikke
laag sneeuw lag, want wat er allemaal onder
vandaan kwam!!! 6 enorme stoepranden, enorm veel
tegels en betonnen randen, kuilen met glas, 10
vierkante meter bamboe, etc.! Had ik het geweten,
was ik er nooit aan begonnen. Maar ja, ik was pas
50, dus niet zeuren en vol energie er tegenaan!
Ook hier had ik weer fijne behulpzame buren, waar ik
weer veel van geleerd heb en heb veel leuke dingen
gedaan voor de tuinvereniging. Zoals bijv.: het
rommelhok legen (waar nu het schroot ingaat) in de
aanhanger van de vereniging en naar de werf
brengen. Rommel van verlaten tuinen; ook in de
aanhanger naar de werf! Zwaar werk maar leuk! We
hebben wat gesjouwd en gereden!
Ik heb altijd in mijn achterhoofd de gedachte gehad,
als ik met pensioen ga, dan ga ik veel meer vrijwillig
werk doen, MAAR…, ik vergat dat mijn lijf ook ouder
werd!
Zo van lieverlee moest ik mijn moestuinplannen
anders in gaan richten. Niet meer spitten, minder
moestuin, meer siertuin.
Ondertussen twee gezellige tuinvriendinnen erbij
gekregen en gedrieën de tuin anders in gaan richten.
Overgestapt op bakken en kweekzakken! Tot nu toe
met prima resultaat! EN!! Het is nog geen veenmol
gelukt om van onderen af, de boel op te vreten!!
Nu nog leren om tussendoor rustig te gaan zitten, te
genieten en het oude lijf rust te gunnen!
Greet Boving en tuinvriendinnen Anneke en Wil.
Tuin 60.

Foto: Fred van der Laer
Foto: Greet Boving

De geschiedenis van ons tuinpark, afl. 10
De volgende stap was de aanleg van verharde wegen
zoals de Hoofdweg, de Bermweg en de Capelseweg. In
het gebied was tot dan alleen de ’s Gravenweg verhard.
De nieuwe grondgebruikers zijn voor 80%
akkerbouwers. Maar dat valt tegen op de veengrond. Die
is daar niet geschikt voor. Vijfentwintig jaar later is er nog
maar 2% akkerbouw over en stappen de boeren over op
tuinbouw met platglas en veeteelt. Door de
verstedelijking is er meer vraag naar zuivel en groenten.
Vanaf 1925 heeft men eindelijk het waterpeil in de polder
onder controle en wordt vooral de tuinbouwproductie
uitgebreid. De aanwezigheid van de veemarkt en het
abattoir in Crooswijk is goed voor de veeteelt. De
nabijheid van een groenteveiling is goed voor de afzet
van de tuinders. De platglas kassen worden verwarmd
met een bed van stro en broeiende paardenmest.
Rietmatten schermen ze af tegen afkoeling. Later komen
de hoge kassen met kachels. Dan groeit na 1945 de
woningbehoefte en kijken de gemeentebesturen naar de
polder. Rotterdam en Capelle worden het niet eens over
gezamenlijke plannen voor een ROCA- gebied.
Rotterdammers willen bij Rotterdam blijven en “Niet op
klompen lopen” Dus bouwt Capelle de wijk Schollevaar
zelf. Maar door een intergemeentelijke planning en een
subsidie van het Rijk komt er ook een Schollebos.
Omdat onze volkstuinen bij de Slotlaan weg moeten voor
bebouwing daar verhuizen, ze naar dit nieuwe bos.
Wim van den Bremen

Weerspreuk van juni
Boeren maaien nu hun grasjes,
stedelingen pakken hun terrasjes

Een foto van een klein aquarelletje van mijn tuin.
Ben sinds 1 maart jl. lid van de schilderclub op ons
tuincomplex.
Van januari tot april en van september tot december
is er iedere dondermiddag schilderen in de kantine.
Fred van der Laer

Groenzoem:
Plantjesdag

Den zesde des mei was het zover, de
langverwachte, alom geprezen en door velen
bejubelde Nut en Genoegen plantjesdag. In alle
vroegte werden er al marktkraampjes gemaakt van
deuren op schragen en alles wat daarvoor door kon
gaan.
Zelfs het weer had er weer zin in, het werd een
prachtige dag. De zaaidames reden zenuwachtig af
en aan met hun handelswaar en al gauw hadden ze
toch een heuse plantjesmarkt opgebouwd. Kwaliteit
van het aangebodene was superieur en dat voor ik

mag wel zeggen hele, hele kleine prijsjes. En er was ook
werkelijk van alles, verschillende groentes, uiteraard
tomaten in zijn vele variëteiten en bloemen, waarbij
Peter Canna niet onvermeld kan blijven met een heel
scala zelf gezaaide Canna’s. Meloenen, pompoenen,
meisjes in het groen samen met witte afrikanen.
Zo`n plantje van de zaaidames is eigenlijk gewortelde
liefde in een potje. Je koopt ze met uitgebreide
verzorgingsadviezen, specifieke eisen en
aanbevelingen. Het ene plantje veel water maar zeker
niet op het blad, het andere op een heuveltje dan weer
een gootje eromheen en zeker geen volle zon. De
reuzepompoenen poten boven op de composthoop en
zeker niet voor ijsheiligen naar buiten.
Is zo aardig een beetje reuring op de tuin. Liefst had ik
de aangeschafte plantjes onder de tafel door
teruggegeven, gewoon om zo nog eens een kooprondje
te kunnen lopen.
Op zo`n plantjesdag is het ook gewoon leuk om elkaar te
ontmoeten, kennis te maken en uit te wisselen.
Eigenlijk, eigenlijk zou er van mij nog iets van een
theetafel bij mogen. Beetje zitten en wat drinken, beetje
bijpraten, appeltaartpunt erbij. Gewoon het samenzijn
nog wat meer benutten.
Over wat meer blijven hangen; na plantjesdag nog lekker
een paar biertjes wezen drinken op ons
verenigingsterras. Wat een prachtige plek is dat en
buitengewoon gezellig, natuurlijk wel geheel afhankelijk
van wie er zitten.
Tijdens de ALV waren er een aantal leden die ramen en
deuren in de blinde kantinewand wilden. Dat snap ik wel,
dat geeft toch meer wisselwerking en is laagdrempeliger.
Maar zolang dat niet zo is zou ik zeggen, ga toch maar
eens het terras bezoeken. Praatje met je
medevolkstuinders, uiterst zinvolle informatie
afgewisseld met volslagen maar dan ook volslagen
onzin. En het verbod op winstgevendheid maakt het
heerlijk betaalbaar zelfs ik geef weleens een rondje.
En mijn tuin die ontploft, alles groeit tegen de klippen op.
Was zo blij met ijsheiligen want in mijn kas gezaaide en
gekweekte plantjes moesten echt ruimte maken voor de
tomaten en komkommers die de grond in moesten. Maar
ondertussen eten we uit eigen tuin peultjes, erwtjes,
pronksla van Carla, andijvie in de stamppot,
dwergpakzooi en prachtige plukspinazie. Kortom we
gaan lekker, kan ik wel zeggen
En voor ik het vergeet, ik had mijn kabouters ter adoptie
aangeboden en niet dat ik ze mis, heb echt niets met
kaboutertjes. Maar ben toch wel nieuwsgierig hoe het ze
vergaat.
Aad tuin 141.

Aanleveren nieuws voor de nieuwsbrief
U kunt uw nieuwtjes en inbreng, voor de columns,
doorgeven op: nutengenoegennieuws@outlook.com
Voor de leden zonder e-mail: als u briefje in de
brievenbus van de vereniging doet, komt het ook bij mij
terecht.
Kopij voor de nieuwsbrief van juli, kunt u aanleveren tot
25 juni.

Ophalen groenafval: 7 juni en 5 juli
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Slakken verhuizen
Slakken milieu- en diervriendelijk verwijderen? In
plastic bakje (bv. van de Chinees of een margarine
bakje) aan de zijkant een gat maken. Een tiental
kattenbrokjes erin doen. Deksel erop. Gat niet in het
deksel maken, i.v.m. regen. Bakje(s) tussen de
planten leggen. Slakken komen op de geur van de
kattenbrokjes af. Daarna kun je de slakken naar een
plekje brengen waar ze geen kwaad kunnen.
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Tuin 141
aadvanweel@gmail.com
Ondertussen is de bijenstand uitgebreid met
kleurige bijenkasten deze zijn van mede imker
Serge van Berkhout. Opgeleukt met vrolijke bijenafbeeldingen, artistieke uitingen van zijn vrouw
Erika.
Wat ook erg leuk is geworden is het insectenhotel
gemaakt aan de achterkant van het antieke
gereedschap stalletje. Dit prachtige insectenhotel is
gemaakt door Peter Koolmees. Ben erg benieuwd
naar de toekomstige bewoners. Gezien het grote
aanbod aan woonmaterialen kan dit hotel
buitengewoon interessante bewoners aantrekken.
Naar aanleiding van vele vragen de laatste weken
even de verschillen tussen wat soorten. Wespen zien
we nagenoeg nog niet, Wel heel veel hommels, pas
met een buurvrouw staan tellen bij een veldje
prachtig wit bloeiende tuinbonen. Ongeveer 75%
hommels 15% zweefvliegen vaak prachtig
vermomd als hommel of bij en een 10% bijen.

Nog even over Hommels zo`n volkje wordt hooguit
80 hommels groot en is erg leuk om zelf op je tuin
in een kastje te hebben. Ook prachtig voor kinderen.
Bij toeval ben ik aan een hommel huisje gekomen.
Niet alleen leerzaam maar zo leuk. Kom gerust eens
kijken.

Terug naar de bijen. Zo`n volk bestaat uit
voornamelijk werksters, een koningin ook wel
moer genoemd en mannetjesbijen de darren.

De koningin legt de eitjes.
Dat kan wel oplopen tot 2000 per dag. Deze
eitjes worden in de cellen op de raten gelegd. De
moer kan zelf bepalen of zij een bevrucht of
onbevrucht eitje legt. Uit een onbevrucht eitje
komt een dar, wat het mannetje is. De dar heeft
dus geen vader, maar wel een grootvader.
Een dar is een wat dikke bij met grote ogen,
eigenlijk voert hij niets uit, eet met de pot mee,
chillt een beetje op de vliegplank en bezoekt
meerdere bijenkasten waar hij altijd, tot in
tegenstelling van werksters, binnengelaten
wordt. Maar ook zoeken darren elkaar op hoog
in de lucht op vaste locaties. Op zogenaamde
darrenontmoetingsplaatsen.
In een volk komt ongeveer 5% darren voor.
Tegen de winter als er geen bevruchtingstaak
meer is worden de darren als zijnde nutteloze
potverteerders door de werksters de kast
uitgezet.
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