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Arme jeugd
 
 
De tijd blijft almaar sneller gaan
Is de eindsprint ingezet?
Nauwelijks ben ik opgestaan
Of ik moet al weer naar bed.
 
Ik kan de tijdgeest niet meer aan.
Ik, al jaren A.O.W-er
Straks niemand nog een vaste baan
Iedereen dan Z.Z.P-er.
 
Voor het milieu doe ik mijn best
Mijn tuin is kunstmestvrij
Vruchtbaar door mijn eigen mest
Eco scoort zo hoog bij mij.
 
En laatst nog op safari
In het regenwoud van Kameroen
Sms-te ik naar onze Arie:
�Wil je de flessen in de glasbak doen�.
 
Jan van der Waal

"Een nieuwe lente, een
nieuw blad"
Ons clubblad was mooi, maar de redactieleden vin-
den dat het nog veel mooier kan. "Waarom maken
we niet gewoon een full-colour tijdschrift,?" zeiden
we tegen elkaar. We hebben gezocht naar een be-
taalbaar alternatief, waar het bestuur gelukkig mee
kon instemmen. Editoo B.V. heeft precies in huis wat
wij als redactieleden willen. Wij schrijven de artikelen
en maken de foto�s. Editoo levert een leeg tijdschrift
digitaal aan. Wij vullen het zelf online, druk op de
knop en Editoo drukt en verstuurt het tijdschrift. Zo�n
mooi tijdschrift moet vanzelfsprekend ook een nieu-
we naam krijgen. Theo Reyman stelde een lijst met
rond de tien namen op. Uiteindelijk werd het Groen
Thurlede. Het was een hele toer om de opmaak in de
vingers te krijgen. Als u dus een foutje ontdekt, ver-
geef het ons! In de loop van de tijd zal het tijdschrift
alleen maar mooier worden. Het blad verschijnt vier
keer per jaar en loopt gelijk op met de seizoenen.
De redactie bestaat uit: Jan van der Waal (eindredac-
teur). Wies van der Waal, Ben van den Broek, Manja
van de Plasse, Karin Bannink, Rob Davids, Theo Rey-
man, Corrie van den Berg en Ellen Boonstra-de Jong.
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Van de redactie
 
Ons voortbestaan
 
Wat een prachtig nieuw blad valt er zomaar bij u op de mat.
Een voorbode voor betere tijden? Laten we het hopen. Wij
denken namelijk dat het water, bestuurlijk gezien, tot de
lippen staat. Veel te weinig mensen om ons complex op een
plezierige wijze te runnen. De bestuursleden mogen niet
omkomen in het werk. Ook zij zijn vrijwilligers en net als wij
tuinders. De bezoeker van de ALV hoorde en de lezer van de
notulen zag al dat onze voorzitter vertrok en ook onze secre-
taris/penningmeester gaf te kennen volgend jaar te stoppen.
Vrienden van ons, met een volkstuin in Weesp, maakten jaren
geleden hetzelfde mee. Te weinig bestuursleden en uiteinde-
lijk helemaal geen bestuur. De gemeente had geen aanspreek-
punt meer op het park en dreigde met opheffing. Onder die
druk kwam er uiteindelijk een bestuur en nu draait het uitste-
kend. Wij moeten het niet zover laten komen. Ik stel voor met
een aantal bereidwilligen een werkgroep samen te stellen, die
het bestuur gaat ondersteunen. Een aantal mensen heeft zich
op de ALV trouwens al opgegeven om te helpen.
We komen een eerste keer samen met het bestuur, dat laat
weten waar zij ondersteuning nodig heeft. De massaal toege-
stroomde leden kennen hun eigen capaciteiten en interesses
en zeggen waar ze actief kunnen en willen zijn. Daarna komen
we af en toe samen. Het liefst op één van de tuinen. Voel je
er iets voor: Meld je bij mij aan op tuin 50 of stuur een mailtje
jvdwa10@planet.nl.
Ieder draagt naar vermogen en beschikbare tijd bij aan ons
prachtige complex.
Bedenk: �Vrijwilligers zijn praktisch altijd plezierige mensen
waartussen het plezierig verblijven is�.
 
Jan van der Waal
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Bestuursmededelingen
 
Reden voor zorg
Het bestuur klaagt niet, maar wil alle leden, ook via deze nieuwsbrief duidelijk laten weten dat wij met te weinig mensen zijn
om alles goed te kunnen doen, wat er op ons bordje ligt.
 
Lichtpuntje
In de afgelopen algemene ledenvergadering hebben zich gelukkig heel wat leden gemeld voor de taken waarvoor mensen
gezocht worden. Maar dat is helaas nog onvoldoende.
Kijk binnenkort eens op de website, waarop wij schrijven voor welke taken (geldt als werkbeurt) wij nog mensen zoeken.
 
Prioriteit nummer 1
In de allereerste plaats is het nodig dat er snel iemand de functie of de taken van de voorzitter (tijdelijk) op zich neemt. Er
moet nu eenmaal een persoon zijn, die het overzicht heeft op de gebeurtenissen, commissies, het complex etc. Bent u met
pensioen of heeft u naast uw werk tijd om actief te zijn, meldt u zich dan?
 
Gevolgen
Door de krappe tijd die wij hebben, kan het zijn dat u niet zo snel of misschien geen antwoord krijgt op uw mails. Wij hopen
dat u daarvoor begrip heeft en vragen daarom ook alleen te schrijven als er iets is, waarbij wij echt moeten helpen oplossen.
 
Iedereen attent
Verder hebben wij het verzoek om uw ogen en oren open te houden voor onregelmatigheden om u heen (zwervend afval,
vreemde gasten, ongeoorloofd gebruik van tuinen, dierenhouderij, vreemde bouwsels etc.).  U hoeft zich geen �klikspaan� te
voelen als u ons meldt als iets niet in orde is, integendeel, ziet u dit als medeverantwoordelijkheid voor een goed beheer van
de tuinen en het complex.
 
Elektriciteit op ons complex?
Dan vragen wij aandacht voor het initiatief van één van onze leden om uit te zoeken wat de mogelijkheden zijn voor aanleg
van elektriciteit. Bij het verslag van de ALV van 12 april jl. is een toelichting meegestuurd met het kostenplaatje en de voor-
delen van stroom op de tuin. Het bestuur ziet ook nadelen. In de eerste plaats denken wij dat het voor vele leden een te hoog
bedrag is of dat zij dit er niet voor over hebben. Daarnaast verandert het complex erdoor. De mooie donkerte in de avond en
nacht zal verdwijnen, geluid uit TV�s en radio�s zal de rust verstoren, hinder neemt daardoor toe. Wij zien een tuin meer als
een plek waar het met handkracht en af en toe een machientje op begrensde tijden goed toeven is. Het beleid om geen
camping karakter te creëren is altijd leidend geweest, maar aan de andere kant willen wij initiatieven niet vooraf blokkeren,
vandaar de mini enquête (kreeg u bij het verslag van de ALV) over dit onderwerp. Dus neemt u alstublieft de tijd de vragen
te beantwoorden.
 
Geschil
In vervolg op de vorige nieuwsbrief melden wij u dat de vereniging binnenkort voor de rechter gedaagd wordt om de
beëindiging van het lidmaatschap van een lid wegens het niet naleven van de regels toe te lichten en te verdedigen. Wij
hebben gelukkig goede ondersteuning daarbij en hopen dat deze slepende en demotiverende kwestie nu snel ten einde zal zijn.
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Het begin van de natuurlijke oevers

Thurlede natuurlijk
 
Op 14 november 2017 bestaat onze tuinvereniging 55 jaar.
Het oostelijk deel werd een jaar later opgeleverd. De oprich-
tingsvergadering was in de bovenzaal van hotel Beijersbergen,
annex stalhouderij, gevestigd in de Vlaardingenstraat, hoek
Vellevest.
De groenteman, melkboer en schillenboer kwamen nog met
paard en wagen aan de deur. Ook trouwen gebeurde in
koetsjes. U denkt vast aan de rommel op straat, al die uitwerp-
selen. Niets is minder waar. Genoeg volkstuinders verzamel-
den dit en gebruikten de mest in hun platte bakken. Het is een
snel warmtegevende mest, maar ook snel uitgewerkt. Als
bodemverbeteraar ideaal en milieuvriendelijk.
 
Hoe zag ons tuincomplex eruit bij oplevering?
Eén grote kale vlakte met asfaltpaden, iele ligusterhagen en
laanbomen ter dikte van een potlood. We waren wel al bij de
tijd, want naar gelang van de geloofsrichting konden wij de
tijd aflezen op de torenklokken van der hervormde of katho-
lieke kerk in het mooie Kethel. Een dorp dat verplicht door
Schiedam geannexeerd moest worden in de tweede wereld-
oorlog door de gemeente Schiedam. De op de oprichtingsver-
gadering aanwezige tuinders konden niet zelf hun tuin uit-
zoeken. Dit gebeurde door het blind trekken van nummers,
die begonnen bij 200. Dus het getrokken tuinnummer min 200
was het tuinnummer op ons complex. Daarna was het zoeken
naar het tuinnummer waar die tuin lag. Voor iedereen een
verrassing, maar ook een kale bedoening. Een stuk omge-
ploegd weiland van zware kleigrond met daaronder een niet
doorlatende blauwe kleilaag, die door het zogenaamde
tweediepen doorbroken moest worden. Dit heeft menig
tuinder een pijnlijke rug opgeleverd.
 
Van moestuin naar siertuin
Bij de oplevering van ons tuincomplex hadden veel tuinders
nog een moestuin. Sommige tuinders begonnen aarzelend
aan een siertuin. Hoewel je de medetuinders nauwelijks kende
was de bereidheid elkaar te helpen heel groot.

Historische filmbeelden
De heer en mevrouw van der Most kwamen in 2016
hun tuin opzeggen. Met pijn in het hart natuurlijk. Ze
hebben namelijk vanaf het allereerste begin een tuin
gehad op Thurlede. Heel bijzonder is dat Ger van der
Most acht millimeter filmpjes maakte over het tuinle-
ven op Thurlede. Je ziet aan het begin van de film
een kale vlakte waar de huisjes worden opgebouwd.
In die tijd spitten de mannen hun tuin om in een keu-
rige pantalon en met een alpinopet op het hoofd. La-
tere beelden zijn in kleur. De filmpjes zijn gedigitali-
seerd en er is een montage van gemaakt. Tijdens de
algemene ledenvergadering werd het filmpje ver-
toond. Binnenkort wordt het materiaal overgedragen
aan het Gemeentearchief. Zo blijft Thurlede tot in de
eeuwigheid te zien.

 
Zelf ben ik de moestuin trouw gebleven, al gaat de leeftijd
wel meespelen. Veel tuinders kwamen van tuinvereniging
�Nuttige ontspanning� vanwege het onteigenen in verband
met de aanleg van rijksweg 19, de latere A4. Ook ik was daar
één van. Er was daar ook nog de tuinvereniging �Babberspol-
der�. Later is die vereniging verder gegaan onder de naam
�Vijfsluizen�, onze zustervereniging in Schiedam.
 
Jatgajus
Omdat er op ons tuincomplex nog geen tuinhuisjes stonden,
lag er veel gereedschap los op de tuinen. Veel gereedschap is
van eigenaar veranderd inclusief mijn zelfgemaakte tuinbank.
U begrijpt wat ik bedoel: �Gestolen� Mede door de zeer
strenge winter van 1962-1963 lagen de sloten dicht door be-
vriezing en waren de tuinen dus gemakkelijker begaanbaar
voor dit jatgajus. U zult wel denken:�We zouden het over
milieuvriendelijke materialen hebben�. Gelijk heeft u, maar
dit was de inleiding naar dit onderwerp. Bedenk: Als je het
vertrouwen in de medemens verliest, verlies je ook je eigen-
waarde.
 
Joop Th. Peters
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Kom tuinieren op
Thurlede
Beste (aanstaande) tuinliefhebber
 
Misschien heeft u het blad bij toeval in handen gekregen. Het
kan ook zijn dat u al eens gedacht heeft over een volkstuin.
Er staan tuinen op ons complex te wachten op nieuwe bewo-
ners. Zoekt u een kant en klare tuin? Dat kan. Huisje kopen,
stoel uitklappen en genieten in het rustgevende groen. Na-
tuurlijk moet u wel eens de stoel verlaten, want uw tuin en
huisje moeten er piekfijn uit blijven zien. Of zoekt u uitdaging
en wilt u helemaal opnieuw beginnen? Mouwen oprollen. Het
bestaande huisje afbreken. Je eigen stukje grond helemaal
naar eigen smaak inrichten. Siertuin, moestuin, vruchtbomen,
wel of geen gazon etc., nieuwe grond, planten, zaaien en dan
afwachten. De natuur gaat voor u aan het werk. De struiken
krijgen vorm, de stammetjes volume en het groen spuit de
grond uit. U kiest misschien wel voor een totaal andere inrich-
ting van de tuin. Elke tuin op ons complex is uniek. Kom langs
en ik leid u graag rond en licht u voor over de mogelijkheden
op Thurlede. Ik heb tuin 71 aan de Dovenetellaan. Ben ik er
niet? Aan dezelfde laan op tuin 50 heet Jan van der Waal u
van harte welkom.
 
Tot ziens.
Frank Schipper

Zo was het huisje

Het huisje wordt afgebroken

Het nieuwe huisje is bijna klaar

Het eindresultaat

"Wie zijn eigen tuintje wiedt, ziet het onkruid

van een ander niet"
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Tuinwinkel
Wist u dat de tuinwinkel ieder woensdagmiddag van
14.00 uur tot 16.00 uur en zaterdagmiddag van 14.00
uur tot 16.00 uur geopend is? Er is van alles te koop
en u wordt vriendelijk en deskundig geholpen door
medetuinders. Een gezellig praatje is trouwens ook
nooit weg, dus stap gerust een keertje binnen.

Onkruidverdelgers tasten
Nederlands drinkwater
aan
 
Kwistig gebruik van insecten- en onkruidverdelgers
door consumenten bedreigt de zuiverheid van het
Nederlandse drinkwater. Zo'n 10 procent van de res-
ten van bestrijdingsmiddelen die worden aangetrof-
fen in waterwingebieden, is volgens drinkwaterbe-
drijf Vitens afkomstig uit stoffen die tuinen van
vreemde smetten vrij moeten houden.

Uit een enquête die Vitens in zijn waterwingebieden
liet uitvoeren, blijkt dat de helft van de inwoners che-
mische middelen gebruikt tegen plagen die hun bor-
ders met bloemen of tuintjes met sla en komkommer
belagen. 70 Procent van de ondervraagden beseft
niet dat ze in veel gevallen hun drinkwater bedrei-
gen.
Vitens zegt dat het vaak jaren duurt voordat de
grond zo is doorgespoeld dat de schadelijke stoffen
de waterwinplek bereiken. Ruim eenderde van de be-
strijdingsmiddelen die Vitens in monsters van grond-
water vindt bevat stoffen die al jaren geleden bij wet
zijn verboden. Zo lang hebben de bestrijdingsmidde-
len erover gedaan om door de grond 'af te dalen'.
Op Thurlede weten we al lang dat we geen bestrij-
dingsmiddelen zoals Roundup mogen gebruiken. Be-
halve de schadelijkheid voor het milieu is er met het
onderzoek door Vitens nog een extra reden bijgeko-
men.

Tuinwinkel
 
Wilt u een weelderige tuin?
 
De tuinwinkel heeft van alles in voorraad om die droom te
verwezenlijken.
Koemest (NPK 10+4+6)
Een complete meststof voor de hele tuin. Alle grondstoffen
zijn van dierlijke en plantaardige oorsprong. Het bacterieleven
in de grond zorgt voor een verantwoorde goed opneembare
voedingsstof die geleidelijk vrijkomt. Te koop in zakken van
5 of 25 kg.
Landbouwkalk
Levert op verschillende manieren een bijdrage aan een mooie
tuin. Kalk verbetert de bodemstructuur en gaat verzuring van
de grond tegen. Het gazon en de tuinplanten ontwikkelen
zich beter. Door kalk te strooien wordt de vorming van mos
tegengegaan. 1 kg per 10 m2 is voldoende.
Bloedmeel N12%
Zorgt ervoor, dat de stikstoftekorten snel worden aangevuld.
Gerichte bemesting voor een gezonde groei van groente, fruit
en siergewassen. Dosering voor de volle grond 50 gram per m2.
Beendermeel P 16% + N 5%
Om de fosfaattekorten weer aan te vullen. (klaver in het gazon
duidt op een stikstofgebrek).
Te koop per 250 gram. Dosering voor de volle grond is 50 gram
per m2.
Potgrond NPK (stikstof, fosfaat, kali) 12+14+24
75% tuinturf, 25% veenmosveen. In zakken van 40 liter.
Compost
50% veenmos en 50% groencompost. In zakken van 40 liter.
Bemeste tuinaarde
pH-waarde 6. Samenstelling 90% veengrond en 10% cham-
pignonmest.
In zakken van 40 liter.
Patentkali
Zorgt voor de stevigheid van de plant en verhoogt de weer-
stand tegen ziekten, plagen en droogte. Omdat deze meststof
extra magnesium bevat, krijgen de planten een mooie diep-
groene kleur. Geschikt voor o.a. fruitbomen en struiken, ga-
zons, knol- en bolgewassen.Vanaf Maart tot oktober te ge-
bruiken. Te koop per 250 gram.
Graszaad (speelgras)
Te koop per 250 gram.
100 gram is goed voor 4 tot 8 m2.
250 gram is goed voor 10 tot 20 m2.
Liguster is te bestellen in de winkel
Bestelling in september en oktober ;   levering in november.
Assortiment
Zand en tuinaarde te koop per kruiwagen van 70 l. Denk
verder aan gasslangen, gasflessen, vogelhuisjes, wielen voor
je kruiwagen en nog veel meer. Verder bieden tuinders spullen
aan. De advertenties hangen aan het raam.
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Waarom paaseieren
zoeken?
Een paasei is een versierd ei of chocolade-ei, dat met
Pasen wordt verstopt. Het verstoppen stamt uit de
Germaanse traditie om eieren, als symbool van
vruchtbaarheid, in akkers te begraven zodat deze ak-
kers op hun beurt vruchtbaar zouden worden. In de
folklore in Overijssel worden madeliefjes tegen de ei-
erschaal gedrukt en daarna omwikkeld met uienschil-
len, kranten en touw. De eieren worden gekookt,
waarna de kleurstof uit de uienschillen in de eier-
schaal trekt. Op de plaatsen van de madeliefjes ont-
staan afdrukken op de eierschaal. Na het koken
wordt het ei uitgepakt en met boter ingesmeerd om
het mooi te laten glanzen.

Op 20 mei werd op Thurlede met veel succes de planten&ruilbeurs gehouden

Bloggers
 
 
Niet alleen Thurleders zijn dol op hun tuin. Steeds
meer mensen schrijven blogs over de liefde voor hun
volkstuin en die kun je vinden op internet. Kijk bij-
voorbeeld op www.etenuitdemoestuin.nl. De blogger
Marleen schrijft over haar ervaringen met tuinieren,
bereidt heerlijke gerechten met de opbrengst van
haar moestuin en maakt daar weer prachtige foto's
van. Ook de site www.spruitenieren.nl is leuk. Op
deze site is van alles en nog wat te vinden over tui-
nieren en er staan vele blogs op, zodat je mee kunt
leven met het wel en wee van een tuinliefhebster.
 
 

Paaslintjes zoeken
 
Zoals het al een aantal jaren gebruikelijk is, komt de Paashaas ook bij Thurlede langs. Niet om eieren te verstoppen, maar 10
verschillend gekleurde lintjes.
 
Ook dit jaar konden de (groot)ouders van dit park hun (klein)kinderen aanmelden om op Eerste Paasdag weer Paaslintjes te
zoeken. Twee levensgrote Paashazen vertelden dat er over beide delen van het park tien verschillende gekleurde lintjes waren
verstopt. Vijf kleuren aan elke kant. De lintjes zaten per kleur aan een stok geknoopt. Daar kon dan telkens het gevonden
kleurige  lintje worden afgehaald. . Elk kind kreeg nu een eigen stokje om daaraan de lintjes in tien verschillende kleuren te
verzamelen Ze kregen hier bijna een uur de tijd voor. Er moest dit jaar goed naar de lintjes gezocht worden. Er is wat heen en
weer gelopen. Letterlijk alle lanen van het park zijn we langs geweest. We zijn de paashazen zelfs wel drie keer tegen gekomen
en telkens kregen we dan chocolade eitjes.
 
Rond half twaalf waren alle 17 kinderen met hun (groot)ouders weer terug in de kantine. Daar kregen ze iets te drinken en
konden, terwijl ze nog even moesten wachten op andere kinderen, volop tekenen en kleuren. Of lekker buiten in het speel-
tuintje bezig zijn.
 
Als klap op de vuurpijl kwamen de paashazen met  leuke presentjes. Alle kinderen kregen een verrassingsei en een paashaas-
je. Voor de allerkleinsten ook nog een zacht pluche grootoogje en voor de grotere kinderen een waterballonnenpomp.
 
Het was weer een leuke happening. Wat is het toch jammer, dat zulke aardige, vrijgevige paashazen alleen met Pasen ons
park bezoeken.
 
Wies van der Waal
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"Men kent een vogel aan zijn veren" "Elk vogeltje zingt zoals hij gebekt is"

De IJsvogel
 
Certhia Alcedo atthis
 
 
De natuurwaarden van de Poldervaart zijn belangrijk voor onze omgeving en zeker ook voor de IJsvogel die zich er helemaal
thuis voelt. Het water is helder en er zijn over het water hangende takken waar hij graag op de uitkijk naar prooi zit te spieden.
Als je langs de Poldervaart wandelt en je begint bij de Vijfsluizen, dan zie je daar een hele mooie plas waar je naast watervo-
gels als de fuut, slob-,tafel- en kuifeend ook de ijsvogel kunt zien. Bij de Beukenhof zijn er bosvogels te zien, zoals de groene
specht, grote bonte specht en Vlaamse gaai en langs de singels, als je geluk hebt, ook weer de ijsvogel. Het verderop gelegen
Prinses Beatrix Park en het volkstuinencomplex Thurlede is een waar vogeleldorado. Voorbij de spoorbrug, langs de Kande-
laarweg, is een nieuwe recreatieplas aangelegd die broedgelegenheid biedt aan watervogels. Ook hier is regelmatig een ijs-
vogel te zien. Aan de andere zijde van de weg is een �helofytenfilter� gerealiseerd met als doel op een natuurlijke manier,
met waterplanten, het oppervlaktewater te reinigen! Ook dit gebied gaat zeker vogels aantrekken. Lepelaars hebben het al
ontdekt en zie je regelmatig voedsel zoeken. Waar de Poldervaart in de Schie uitmondt, tot aan de Doenbrug over de Schie,
is een moerasgebied ontstaan. Hier zie en hoor je in de lente kleine karekiet, rietzanger, roerdomp, blauwborst, rietgors,
koekoek, tuinfluiter en zelfs ook snor en sprinkhaanzanger. Ga er eens op uit en wandel langs de Poldervaart! Een ijsvogel,
die als een blauwe schicht voorbij schiet, kan je beloning zijn!
 
 
Ben van den Broek
http://benvandenbroek.blogspot.nl/
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“Dat zijn vogels van diverse pluimage”

Grauwe gans - Anser anserm
Grote Canadese gans - Branta canadensis
Krakeend - Anas strepera
Wilde eend - Anas platyrhynchos
Kuifeend - Aythya fuligula
Fuut - Podiceps cristatus
Lepelaar - Platalea leucorodia
Aalscholver - Phalacrocorax carbo
Sperwer - Accipiter nisus
Buizerd - Buteo buteo
Waterhoen - Gallinula chloropus
Scholekster - Haematopus ostralegus
Steltkluut - Himantopus himantopus
Kleine mantelmeeuw - Larus fuscus
Houtduif - Columba palumbus
Grote bonte specht - Dendrocopos major
Gaai - Garrulus glandarius
Zwarte kraai - Corvus corone
Kauw - Coloeus monedula
Koolmees - Parus major
Pimpelmees - Cyanistes caeruleus
Tjiftjaf - Phylloscopus collybita
Fitis - Phylloscopus trochilus
Zwartkop - Sylvia atricapilla
Winterkoning - Troglodytes troglodytes
Boomkruiper - Certhia brachydactyla
Spreeuw - Sturnus vulgaris
Merel - Turdus merula
Zanglijster - Turdus philomelos
Heggenmus - Prunella modularis
Cetti's zanger � Cettia cetti
Ooievaar - Ciconia ciconia

Vroege Vogels
 
Op 17 april jl. (2e paasdag) was er weer  een excursie �vroege
vogels� onder leiding van Ben van den Broek. De opkomst was
wederom, net als vorig jaar, heel goed. Zestien personen
waaronder drie personen van buiten onze vereniging waren,
ondanks het vroege uur, zo gemotiveerd om te komen. Dit
keer wel een half uur later dan vorig jaar! Het was nog sche-
merig dus kon je je goed concentreren op de vogelzang. Als
je dan even later de zonsopkomst meemaakt kan de ochtend
niet meer stuk. Het was gelukkig droog en dus zeer geschikt
voor de wandeling. Hierbij is niet alleen Thurlede maar ook
het Prinses Beatrixpark bezocht. Het is heerlijk om de vroege
ochtendlucht op te snuiven, te wandelen en daarbij de
prachtige vogelzang te beluisteren. Het aantal waarnemingen
die ook zijn ingevoerd op waarneming.nl bedraagt 32 vogel-
soorten. Een verbetering t.o.v. vorig jaar met 2 soorten!
Hiernaast een overzicht van de waargenomen en/of gehoorde
vogelsoorten 17-4-2017. In totaal zijn er 32 vogelsoorten  ge-
hoord/gezien. Opmerkelijk is het dat een aantal gewone
soorten niet zijn gezien of gehoord. Zoals b.v. putter, Turkse
tortel, groenling en groene specht. Misschien ben ik er nog
wel nog wel een paar vergeten die normaal gesproken ook
op ons complex te zien zijn. Het is in ieder geval een prachtige
score. De meest opmerkelijke waarneming was naar mijn idee
de cetti�s zanger. Helaas heeft niet iedereen deze moeilijk
waarneembare soort gezien. Tot slot wil ik iedereen die
meegeholpen heeft deze excursie tot een succes te maken
bedanken.
 
Ben van den Broek
 
 
 
 

Opeens vloog een ooievaar over met takjes in de snavel.
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Tuingenot in Trompenburg Tuinen &
Arboretum
Een oase van rust pal naast stadion Woudestein
 
Op 7 mei jl. zag ik op het televisiescherm de spelersbus van Feijenoord het terrein van stadion Woudestein op rijden. Natuur-
lijk hoopte ik dat het Rotterdamse cluppie die dag al kampioen zou worden door Excelsior te verslaan. De spelers en het le-
gioen moesten echter nog een week wachten. Weet u trouwens dat vlak naast Woudestein een prachtig bomenpark ligt?
 
Trompenburg bestaat uit allemaal aan elkaar geschakelde tuinen. In die tuinen staan vele bijzondere bomen. Toen wij begin
mei de tuin bezochten kwamen we zelfs een sequoia tegen en de vaantjesboom of zakdoekenboom (grote foto) stond in volle
bloei. Ook de bloeiende rododendrons waren een lust voor het oog. Een echte aanrader dus als u inspiratie op wilt doen voor
het nieuwe tuinseizoen.
 
Hoe het begon
Trompenburg Tuinen & Arboretum was in de late Middeleeuwen niet meer dan een moeras. Om overstromingen te voorkomen
werden dijken aangelegd. Zo veranderde het moeras in een weiland. Sloten zorgden voor de afwatering. In de negentiende
eeuw werd het gebied gebruikt om buitenplaatsen aan te leggen. Deze dienden als weekend- en zomerverblijf en later
woonden de rijken van Kralingen er het hele jaar door. Buitenplaats Zomerlust, met daarachter de boerderij Trompenburg,
werd bewoond door de familie Van Hoey Smith. De tuin achter het huis werd aangelegd in de Engelse landschapstijl en van-
wege de grote passie voor bomen begon familie Van Hoey Smith met de aanleg van een bomenverzameling, een arboretum.
Omdat de Rotterdamse haven tot grote bloei kwam in die tijd waren er een heleboel arbeidskrachten nodig en die moesten
ergens wonen. Het oog viel op de buitenplaatsen en in 1895 werd Kralingen geannexeerd door Rotterdam, waarna de zomer-
verblijven tegen de vlakte gingen en er arbeidershuizen voor in de plaats kwamen. Gelukkig bleef buitenplaats Zomerlust,
inmiddels omgedoopt in buitenplaats Trompenburg, behouden.
 
De huidige tijd
Vanaf 1950 groeide de collectie bomen explosief met vooral eiken, beuken en rododendrons. In 1958 werd Stichting Arboretum
Trompenburg opgericht. Vanaf dat moment werd de tuin op beperkte schaal opengesteld voor publiek. De tuin breidde in
1960 uit met Tuin Woudestein en Perenhof. In 2000 kwam daar nog Tuin Excelsior bij. Volgend jaar bestaat Trompenburg 160
jaar. Het voormalig scoutinggebouw in de meest oostelijke hoek van Tuin Excelsior werd in 2008 in gebruik genomen als
theehuis voor bezoekers. De koffie smaakt prima en ook het gebak uit eigen keuken is niet te versmaden. Trompenburg vindt
u aan de Honingerdijk 86(beneden) in Rotterdam. De museumjaarkaart is geldig. Meer informatie is te vinden op www.
trompenburg.nl
 
Ellen Boonstra-de Jong
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Even voorstellen
 
 
De nieuwe tuinders Carola en Hella van tuinnummer 27
 
 
De verassingstuin van Carola en Hella onthult zich op dit
moment. Tuinnummer 27 die twee enthousiaste en nuchtere
dames in december kochten liet toen nog niet zien wat er zich
allemaal onder het aardoppervlak schuil hield. Spannend is
het nu om te zien wat er allemaal op komt, groeit en gaat
bloeien.
 
Over grond gesproken, de dames willen heel graag een
stukje met een mooie grasmat maar daarvoor moest de grond
of liever gezegd de klei worden omgespit. Zware lichamelijke
arbeid bleek al snel. Met behulp van een neef is het gelukt.
De vele vogels die rond het perceel zwermen waren dankbaar
want alle pieren die bij het spitten omhoog kwamen werden
door hen snel opgemerkt en verorbert.
 
Graag veel tomaten en rozemarijn
Op de dag van het interview staat een ander spitklusje op de
agenda. Het perk rechtsvoor aan het water wordt een moes-
tuin. Familie en vrienden hebben reeds bestellingen geplaatst.
Zo zien zij graag dat er munt, laurier en tomaten worden
geplant waarmee zij dan overheerlijke tomatensoep kunnen
bereiden.  Uitkijkend vanaf het terrasje ontdekken wij dat er
aan de andere zijde van de tuin al een mooie volgroeide ro-
zemarijn struik aanwezig is. Rozemarijn smaakt ook heerlijk
in de soep. Een aantal dode bomen, coniferen zijn inmiddels
verwijderd. Vorige seizoen, aangetast door een bacterie,
waren die niet meer te redden. Nu hebben ze tijd voor het
grove werk. Op de to do list staat ook nog het vergroten van
het terras en het zaaien van het grasveld. Het begin is er, de
basis voor vele mooie momenten op de tuin is gelegd.
 
Hoe kwamen ze op Thurlede terecht
Carola vertelt dat zij elke dag op weg naar haar werk langs
Thurlede fietst. En al fietsend dagdroomde zij zo nu en dan
van een eigen tuin, een aanvulling op hun balkon. Eigenlijk
was dat idee er al jaren � maar kwam het niet tot uitvoering.
Op een dag bracht een wandeling hun bij de tuinwinkel en bij
navraag werd duidelijk wat je moet doen om te kunnen tui-
nieren bij Thurlede. Wat volgde was een gesprek met het
bestuur, de inschrijving, een rondje langs zeven huisjes, en tot
slot de aanschaf van het eerste huisje wat ze bezocht hadden.
Een knus, goed onderhouden huisje aan het water en met
veranda, een wens van Hella.
 
Barbecuen op kolen
Terwijl wij op de veranda zitten kijken wij naar de overkant
van het water waar  de heemtuin ligt. Die in dit jaargetijde
bezaaid is met sneeuwklokjes. De vele vogels maken een ka-
kofonie van geluiden. De specht, roodborstjes en de parkieten
zijn al gespot. En voor de zon in de zomer zitten ze ook hele-
maal goed. Er is zelf een klein terrasje aan het water. De dames
zien zichzelf op het terrasje aan het water wel aan het diner
zitten. Weer gewoon lekker ouderwets barbecuen op kolen
in plaats van elektrisch zoals ze nu op hun balkon doen. Het

aanbod van workshops, georganiseerd door de vereniging
spreekt ze aan. Met nog enigszins twee linkerhanden op
tuingebied laten zij zich graag bijscholen. Mits het uit komt
met hun agenda�s. Beide werken ze namelijk onregelmatig
waardoor ze ook in het weekend werken. Voordeel is wel dat
ze door de weeks zo nu en dan vrij zijn en kunnen tuinieren.
 
Tuinieren zit een beetje in het bloed
Van huis uit hebben ze het tuinieren meegekregen. Carola,
geboren in Rotterdam ging met haar ouders naar hun vakan-
tiehuis in Ermelo waar zij een tuin hadden. En Hella die op-
groeide op een boerderij in Brabant zag haar ouders werken
in de tuin en de moestuin. Een tuin als deze koop je op goed
vertrouwen via de vereniging. Toen de geiser kapot was ge-
vroren, het water spoot alle kanten op, werd dat met hulp van
de buurman en de oude eigenaar snel en goed opgelost. Op
het wensenlijstje staan ook nog zonnepanelen om een koel-
kastje van stroom te kunnen voorzien. De komende maanden
zullen zij zich hierop gaan oriënteren.  Om te zien wat voor
hun de beste optie is.
 
We zoeken het dichtbij huis
Waar zij het eerder zochten in verre reizen, wandelvakanties
en op pad met de camper of motor genieten zij nu al, ondanks
het tuinwerk wat ze nog voor de boeg hebben,  van hun
stekkie dichtbij. Gezamenlijk stellen wij, zittend op de veran-
da en genietend van het zachte voorjaarsweer, vast dat je niet
ver hoeft te reizen om te kunnen genieten van de natuur. Vijf
minuten van huis valt van alles te beleven en ervaren. De dames
kijken uit naar een mooi en verrassend tuinseizoen. Merel, de
poes die zij 6 jaar geleden in de Merelstraat gevonden hebben
mag vast een keertje mee naar de tuin, weliswaar aan een
touwtje maar als het gras lekker gegroeid is en de zon er op
staat dan zal Merel vast genieten, met alle vogelgeluiden om
zich heen�.
Ik bedank Carola en Hella voor hun tijd en de thee. En terwijl
zij verder spitten stap ik met een glimlach weer op de fiets,
wat een leuke ontmoeting!
 
Manja van de Plasse
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Groen Thurlede
is een uitgave van de Schiedamse Volkstuindersvere-
niging Thurlede en verschijnt vier keer per jaar.
 
Retouradres:
Postbus 3211
3101 EE Schiedam
 
www.volkstuinenthurlede.nl

Zo zorgen we er met el
kaar voor dat ons Thur
lede een prachtig com
plex blijft
 
1. Wij gaan voor een groen volkstuincomplex. Dit be-
tekent dat u
� geen schuttingen en hekken op erfafscheidingen
mag plaatsen.
� de tuin tot maximaal 50m2 mag verharden.
� geen chemische bestrijdingsmiddelen gebruikt.
2. Wilt u verbouwen of een nieuw tuinhuis, een kas,
een pergola of een ander bouwwerk op uw tuin?
Hiervoor is altijd vooraf toestemming van het bestuur
nodig.
3. Hoe je ook tuiniert, je moet er energie in steken
zodat je tuin een bijdrage levert aan de positieve uit-
straling van het complex. Onkruid en verwilderde tui-
nen horen er niet bij.
4. Er zijn centrale plaatsen waar afval wordt ingeza-
meld. Net als thuis gooit u alleen het huishoudelijk
afval in de containers. Dus geen stenen, planken,
stoelen e.d. Grof groen afval gooit u op de groene
hoop, maar alleen zolang er nog plaats is. Klein
groen afval kunt u zelf op de tuin composteren. Grof
vuil voert u op dezelfde manier af als thuis. Breng het
naar het milieustation of maak een afspraak met
Irado om het te laten ophalen.
5. De openbare ruimte en de gebouwen onderhou-
den we met elkaar. Daarvoor zijn er werkbeurten.
6. Overnachten op de tuin mag van 1 april tot 1 okto-
ber.
7. Thurlede is een uniek complex door de rust en de
stilte. Dit houden we graag zo. Onderhoud aan uw
tuin met lawaai makende apparatuur mag tijdens het
tuinseizoen alleen op maandag t/m vrijdag tussen 7
en 9 uur �s avonds en op zaterdag tussen 10 en 12
uur. Buiten het tuinseizoen, van 1 oktober tot 1 april,
zijn die beperkingen er niet. U mag dan ook aan uw
huisje werken met lawaai makend gereedschap.
(Ver)bouwen doet u ook alleen in de winterperiode.
8. U mag het tuincomplex oprijden met een auto,
maar alleen nadat u een vergunning heeft gehaald in
de kantine. Het is de bedoeling dat u uw auto niet op
het complex laat staan. Dus alleen in- en uitstappen
van personen en laden en lossen van goederen.
9. Onze paden zijn een openbaar wandelgebied en
we heten bezoekers van harte welkom. Wel houden
we op een positieve manier een oogje in het zeil. Ver-
dachte situaties kunt u melden bij de politie
(0900-8844). Niet dringende situaties meldt u bij het
bestuur.
10. Bij een vereniging horen statuten en een huishou-
delijk reglement. Op onze website kunt u ze vinden.

Indien onbestelbaar: Postbus 3211, 3101 EE Schiedam


