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Groen Thurlede
 
Wil Boonstra, tuin 12
 
In december 2021 verscheen het rapport �Monitor leefbaar-
heid en veiligheid volkstuinen Rotterdam. Van beeld naar
suggesties voor de aanpak�, in opdracht van de gemeente
Rotterdam opgesteld door bureau Beke. De situatie van de
Rotterdamse volkstuinen is anders dan in Schiedam. De ge-
meente Rotterdam verhuurt alle volkstuinen aan de stichting
SViN (gelieerd aan AVVN). SViV verhuurt door aan de 44
tuinverenigingen en is verantwoordelijk voor het beheer en
onderhoud van de algemene delen. Al jarenlang waren er
meldingen dat op sommige volkstuincomplexen sprake was
van misstanden door illegale bewoning en overnachting,
overlast en criminaliteit. De gemeente Rotterdam vroeg Beke
om de leefbaarheid en veiligheid op de volkstuinverenigingen
in beeld te brengen.
 
Het rapport geeft een overzicht van criminele of onveilige
situaties op volkstuincomplexen en geeft een oordeel in de
kleuren groen (positief), oranje (gemiddeld) en rood (nega-
tief). De meeste verenigingen krijgen groen. Waar het mis
gaat, ligt dat vaak aan onduidelijkheid over de regels en over
de verantwoordelijkheid, niet naleven van regels, een bestuur
dat niet tegen zijn taak is opgewassen of aan vriendjespolitiek
doet. Er worden uitwassen genoemd als permanente bewo-
ning, veel te grote huizen, criminaliteit en overlast door
drugshandel, prostitutie en geweld.
 
Na het lezen van het rapport denk ik aan Thurlede. Hoe zit
het bij ons? Als lid weet ik vast niet wat zich allemaal afspeelt
op Thurlede, maar ik ervaar Thurlede als een oase van rust en
durf zonder twijfel het predicaat �groen� aan onze vereniging
toe te kennen. We mogen ons gelukkig prijzen met ons
complex, waar tuinieren bij de meeste leden voorop staat. Het
complex ligt er steeds weer goed bij door het werk van Irado,
in goed overleg met het bestuur en de werkbeurten door de
leden. Uit criminologisch onderzoek is al lang bekend dat een
goed verzorgde omgeving voor meer veiligheid(sbeleving)
zorgt. Een net volkstuinpark is geen vanzelfsprekendheid, zo
blijkt ook uit dit rapport. Bedenk daarbij dat de bestuursleden
en andere vrijwilligers, zoals in de tuinwinkel een tuin hebben
genomen om te gaan tuinieren. Die andere klus wordt er �even
bij gedaan� maar is zeer tijdrovend vrijwilligerswerk. Het be-
stuur is niet in dienst van Thurlede. Wij, de leden, vormen met
elkaar de vereniging, nemen de belangrijkste beslissingen en
zijn daarmee samen verantwoordelijk voor de vereniging.
 
Het pijnpunt dat in het rapport van Beke het meest prominent
naar voren komt is de handhaving. Sommigen denken dat dit
de taak van het bestuur is. Maar dan gaat het mis. Het bestuur
is geen politie of BOA. We kunnen alleen prettig en onge-
stoord op Thurlede verblijven als we ons samen verantwoor-
delijk voelen voor en rekening houden met elkaar. Een beken-
de (Engelse) uitspraak illustreert dit mooi: �The right to swing
my fist ends where the other man's nose begins.�

In memoriam
Het bestuur ontving het bericht van het overlijden
van Atse Jan Pegels. Samen met zijn echtgenote Kla-
zien genoot hij jarenlang van hun tuin op Thurlede.
We wensen Klazien heel veel sterkte toe.

Welkom
Tuin 29   Kimberley Ducaneaux
Tuin 37   Rianne Kollignon
Tuin 56   C.H. Harreman
Tuin 232 Yvon Klinge

Pioniersfamilie
Hierbij weer een update van ons stekkie op nummer
43. Het is als ik dit schrijf nog diep winter, al merken
we daar weertechnisch helemaal niets van, behalve
dat we zwembandjes nodig hebben op het complex.
Ondanks dat genieten we ook in de winter met volle
teugen. Met een kacheltje (ondanks de gasprijzen)
kunnen we heel erg genieten van ons stekkie. We be-
leven heel veel plezier aan de tuin en ook als pen-
ningmeester van de tuin ben ik volop bezig om te
proberen het zo goed mogelijk te laten verlopen. In
de lente gaan we weer verder aan onze tuin. Voor nu
nog even veel wachten voor we elkaar weer wat
vaker treffen op de tuin.
 
Marco en Agnes
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Van de redactie
 
Onder het motto �hoop doet leven� hebben wij ons moestuin-
gedeelte belegd met paardenmest. Een wel heel bijzondere
aanbieding van de tuinwinkel.
 
Nu gaat het gebeuren. De oogst zal overvloedig over de
hekken puilen. Zal zo rijk zijn, dat ik in aanmerking kom voor
een stukje van de landbouwsubsidie - enkele honderden mil-
jarden totaal - van de E.U. aan de landbouw. Ik beloof hierbij
onze vereniging mee te laten delen in deze geldstroom.
 
Onze club verdient dat. Geweldig toch te zien hoe ons park
verfraait. Te lezen bij de tuinwinkel: �Er is een ledenstop in-
gesteld.� Te weten we zitten dus weer vol. Je ziet het aan de
bouwactiviteiten. Er verrijzen plenty nieuwe huisjes. Kortom
het gaat onze vereniging duidelijk goed. Daarom is het zo
jammer dat de tuinwinkel mij aanraadde de paardenmest voor
mijn haar te gebruiken. �Sinterklaas,� zeiden zij: �Heeft er
ook veel baat bij.� En ze wezen mij op de kolossale hoeveelheid
haar onder de mijter.
 
Mijn kapper attendeerde mij al op het gevaar. Niet ten on-
rechte bleek al snel. In mijn nu weelderige haardos verschenen
alras paardenbloemen, die bijna niet weg te krijgen zijn. �En,
zei mijn barbier, Sinterklaas gebruikt schimmelmest.� Vandaar
al dat witte haar. Gewone paardenmest is niet aan te raden.
Dus zeg ik tegen iedereen, die het wil horen: �Neem de
mensen van de tuinwinkel niet altijd serieus.�
 
Ik ben van plan met volle teugen van het komend voorjaar te
gaan genieten. Straks zien wij elkaar weer, maar dan omgeven
door de kleurenpracht van de lente. Ik kijk er reikhalzend naar
uit. Jullie toch ook? Tot ziens op dat gelukzalige moment.

Deadline zomernummer
Tekst (maximaal 500 woorden) en foto's (hoge resolu-
tie) mag je mailen naar jvdwa10@planet.nl. De redac-
tie bepaalt of je bijdrage geplaatst wordt. De dead-
line voor het zomernummer is 15 mei 2022.

Groen Thurlede

3



SV Thurlede4



5



SV Thurlede6



7



Nieuwe tuinders Rianne en Dennis;  
 

De nieuwkomers Rianne Collignon en Dennis Nagtzaam
�wonen� sinds de herfst aan de Dotterbloemlaan. Het is een
bijzondere plek, want in 2018 werd het tuinhuisje zwaar be-
schadigd door een omvallende boom. Inmiddels zijn het dak
en de gevel vernieuwd. Groen Thurlede in gesprek met de
startende volkstuinders.
 
Hoe zijn jullie op het idee gekomen om een tuin op Thurlede
te beginnen?
Rianne; �Het begon na onze verhuizing naar de Schiedamse
binnenstad. Daar wonen we in een maisonnette-appartement,
waar we alleen een klein strookje tegels hebben; een terrasje
dat onderdeel is van een gezamenlijke binnentuin. Het ligt
bovenop een parkeergarage, dus je hebt geen contact met de
volle grond. Ik mis echt een eigen stukje tuin. Ik heb behoefte
aan een eigen stukje buiten en ik wil graag met mijn handen
in de aarde wroeten.�
 
Dennis, ben jij een tuinder of gaat Rianne dat doen?
�Ik ben voor de zware karweitjes zeg maar. Rianne heeft de
passie en de drive, maar ik ben de ondersteunende afdeling.
Ik hoop veel te leren van mijn schoonvader, die we erbij be-

trekken. Zelf ben ik een kantoorman. Ik werk als financieel
analist bij het Groene Hart-Ziekenhuis in Gouda, maar in plaats
van achter de computer wil ik graag voor ontspanning in de
tuin helpen. Ik zie het als een soort tegenhanger, waardoor
er een balans ontstaat. Daarom houd ik ook van tekenen en
schilderen.�
 
Rianne: Jullie hebben je aangemeld voor een tuin. Hoe is het
toen verder gegaan?
�Je moet inschrijfkosten betalen en vervolgens kregen we een
gesprek. We kwamen door de ballotagecommissie. Ik heb
daarvan over gehouden, dat ze kijken of je wel geschikt bent
om in aanmerking te komen. Ze stelden vragen over onze
ideeen, waar we wilden zitten, wat we belangrijk vonden, enz.
We hebben ons ingeschreven en waren nog net op tijd voor
de corona-chaos. Want nu is er een ledenstop. Toch hebben
we zo�n anderhalf jaar op de wachtlijst gestaan. Dat heeft te
maken met het feit, dat wij kritisch zijn over de plek waar we
wilden zitten. Na die aanlooptijd was daar nummer 37 aan de
Dotterbloemlaan.�

het oude huisje (bekend van ‘de boom’)
spreekt ons aan
 
Tekst en foto's: Theo Reyman
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Jullie hebben een huisje met een geschiedenis gekocht�
Dennis: �Wat mij gelijk opviel is dat de vorige eigenaar een
naam heeft die in Schiedam bekend is. Mijn oma had ook die
achternaam, dus voor mij is het een stukje geschiedenis. Ik heb
daar wel een raakvlak.
Het huisje zelf is heel oud en dat spreekt ons ook wel aan. Je
ziet huisjes, die heel strak zijn maar een oude uitstraling
missen. Een jaar of drie geleden is die boom omgedonderd,
op het huisje. Wij hebben dat zelf niet meegemaakt, maar
daar staat het huisje om bekend. Het dak en de gevel zijn
vernieuwd, maar de oude uitstraling zie je voornamelijk aan
de binnenkant. Er zit bijvoorbeeld een oude, originele keuken
in met een granieten keukenblad.� 
 
Rianne is werkzaam als natuurcoach en yogalerares. Zij orga-
niseert stiltewandelingen:
�Er is natuurlijk een link te leggen met onze volkstuin. Overal
zie ik spiegelingen in; tussen mensen en de natuur. Alles is met
elkaar verbonden. We kunnen elkaar in de natuur zien en
andersom. We kunnen heel veel leren van de natuur. Ook yoga
gaat over verbinding, de relatie tussen jezelf en het leven om
je heen. Ik vind het heel bijzonder, dat we nu zo�n plek mid-
denin de stad hebben.�
 
Rianne heb je een idee van het soort tuin, dat je wilt
ontwikkelen?
�Ja, zeker wel. Een wilde tuin. Ik weet nog niet of ik uitsluitend
inheemse planten wil gebruiken. Waarschijnlijk grotendeels
wel, omdat die bedoeld zijn om in dit gebied van Nederland
te groeien. Die zijn belangrijk voor de insecten hier en daarmee
voor ons. Maar ik ben ook fan van de bekende Nederlandse
tuinarchitect Piet Oudolf. Hij zegt dan weer; waarom zou je
niet niet-inheemse planten gebruiken? Die kunnen ook een
aanvulling en verrijking zijn.�
 
Dennis: Wat is je eerste indruk van de tuindersvereniging?
�Ik had met het toelatingsgesprek gelijk het gevoel van het is
hier wel gezellig. Het zijn mensen, die het leuk vinden om met
elkaar alles te organiseren. De oplevering van het huisje verliep
goed. De man die ons hielp was heel behulpzaam. Een pro-
bleem is dat de meterput onder water staat. Zo is het dus een
waterput. We kunnen een pompje bij de winkel lenen, om het
leeg te krijgen. 
Het is misschien een idee om nieuwe tuinders eens rond te
leiden en wegwijs te maken; een soort van introductie met
wat tips en trucs�.
 

Houtsnip in mijn
volkstuin
Begin november 2021,  zag ik bij aankomst in mijn
volkstuin een Houtsnip opvliegen. Dit was voor mij
echt een grote verrassing. Het ging uiteraard veel te
snel om een foto te maken. Deze foto heb ik ooit op
9 februari in 2012 bij het Oostvoornse meer gemaakt.
De Houtsnip is een plompe, bruine steltloper met
lange snavel, korte poten en brede, afgeronde vleu-
gels. Tekening van dorre blaadjes. Brede, opvallende
dwarsbanden op kruin. Fijn gebandeerd op onderzij-
de. Opvallend grote, donkere ogen. Vliegt bij versto-
ring klepperend op vanaf de bosbodem. De Houtsnip
is een unieke steltloper omdat hij in het bos leeft. Zijn
camouflage is perfect. Hij baltst in de schemering
waarbij hij met vertraagde, stijve vleugelslag in grote
banen over het bos vliegt en knorrende en niesende
geluiden laat horen. Kan op trek in allerlei bossen en
bosjes worden gezien, waarbij vaak met luid kleppe-
rende vleugelslagen opvliegt. In de wintermaanden
komt hij zelfs wel in stadstuinen. Helaas vliegen
Houtsnippen tijdens de trek ook veel tegen ramen. In
het najaar komen ze vooral bij invallende kou regel-
matig naar ons land om hier de winter door te bren-
gen.
Bron: Vogelbescherming.nl
Ben van den Broek
 

Nationale
tuinvogeltelling
De Nationale Tuinvogeltelling werd gehouden in het
weekend van 29 januari 2022. Koplopers zijn ieder
jaar de Huismus, de Koolmees en de Pimpelmees. Het
is dan ook een verrassing dat de Merel dit jaar terug
is in de top drie. Op 1 staat de Huismus, op nummer 2
de Koolmees en terug van weggeweest staat op num-
mer drie de Merel.
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Stilstand is achteruitgang
 
Ellen Boonstra-de Jong

De mededeling van het bestuur dat er weer paardenmest te
koop is bij de tuinwinkel was voor mij aanleiding om me naar
Thurlede te spoeden. Niet direct om paardenmest te scoren,
maar wel om de mensen die de winkel runnen, te ontmoeten
en te spreken. Gelukkig zijn zowel de beheerder Peter de Bruin
en diens trouwe assistent en tevens bestuurslid René Romijn
aanwezig en schuif ik aan om met de heren door te spreken
hoe het in coronatijd met de winkel is gegaan en wat de
plannen zijn voor het nieuwe seizoen. Eén ding moet me nu
al van het hart. Wat zijn Peter en René fijne mensen en wat
voel ik me welkom en op mijn gemak in de tuinwinkel. René
loopt direct naar het keukentje om een kopje thee voor me
te zetten.
 
De paardenpoep ligt op deze mistige ochtend in januari lekker
te dampen en we kijken van achter het glas van de tuinwinkel
naar dit opwekkende beeld. Peter vertelt dat er al heel wat
tuinders langs zijn geweest om de mest te kopen voor twee
euro per kruiwagen. In het komende tuinseizoen moet het
gewas, dankzij de mest, in vele tuinen tot volle wasdom komen
en de opbrengst van groente en fruit moet, als de slakken
tenminste geen roet in het eten gooien, overweldigend zijn.
We zullen het wel zien. René is meteen heel duidelijk als het
om de rolverdeling gaat. Hij helpt Peter en daarom doet Peter

als beheerder van de tuinwinkel het woord en hij vult zo nodig
aan. Maar al snel begrijp ik hoe Peter en René elkaar waarde-
ren en elkaar aanvullen. Evenzo begrijp ik dat de tuinwinkel
in het hoogseizoen weliswaar twee keer in de week open is
(woensdagmiddag en zaterdagmiddag), maar dat, als tuinders
iets nodig hebben buiten de openingstijden, de heren vanzelf-
sprekend bereid zijn om de deuren van de winkel even te
openen. �René: �Vele tuinders weten welke tuin ik heb en
melden zich bij mij als ze iets nodig hebben. Natuurlijk loop
ik dan even mee.� Ook Peter is altijd bereid om de winkel op
afroep te openen.
 
Coronatijd
 
Iedere maandag maakt Peter de balans op. Wat is er verkocht
en wat moet er worden besteld om de voorraad op peil te
houden. �We werken al jaren met dezelfde leveranciers. Het
uitgangspunt is dat de vereniging niet rijk hoeft te worden
van de winkel. Daarom vind ik dat we niet duur zijn, hoewel
er tuinders zijn die daar anders over denken. Maar hoe dan
ook. De winkel loopt als een speer en vooral in coronatijd
hebben we ontzettend goed gedraaid.� René: Met inachtne-
ming van de coronaregels hebben we er een hele goede tijd
van kunnen maken. Tuinders waren echt bereid om geduldig
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In de tuinwinkel. René (links) en Peter.

aan te sluiten in de rij totdat ze binnen het hek mochten komen
om bijvoorbeeld aarde te kopen. Ook is de verkoop van ijs in
deze tijd als een trein gegaan. Omdat het verenigingsgebouw
tijdens de coronatijd gesloten was, is de vrieskist met ijs hier-
naartoe verhuisd. Dat was een goed besluit en de vriezer staat
nog steeds in de winkel, zodat tuinders altijd even langs
kunnen komen voor een ijsje.�
 
Het assortiment
 
Zowel Peter als René zien de winkel als een belangrijke ont-
moetingsplaats en doen er dan ook alles aan om de tuinders
met alle egards te ontvangen. Peter: �Het meest verkopen we
bemeste tuinaarde, zand en koemestkorrels. Nieuw is dat we
tuingereedschap verkopen en we luisteren vooral goed naar
de tuinders. Waar hebben ze behoefte aan? Als het even kan,
breiden we het assortiment uit. Om de concurrentie van
bouwmarkten het hoofd te bieden, gaan de zakken aarde ook
bij ons wel eens in de aanbieding.� René vult aan dat het nu
ook mogelijk is om met pin te betalen. �Er zijn zoveel mensen
die geen contant geld meer bij zich hebben en blij zijn dat ze
hier ook kunnen pinnen. Weer een voorbeeld dat we met de
tijd meegaan en dat de financiën transparant worden afge-
handeld.�
 
Lenen
 
Waar je in de bouwmarkt flink moet dokken als je gereedschap
wilt lenen, kun je in de tuinwinkel terecht om verschillende
attributen gratis te lenen. Peter: �Tuinders kunnen hier terecht
om bijvoorbeeld een grasmaaier, een tuinfrees of een verticu-
teerhark gratis te lenen, maar ook kunnen ze gebruik maken
van een betonmolen of een pomp om bijvoorbeeld hun wa-
terput leeg te pompen. Als we even naar buiten lopen wijst
René me rechts naast de winkeldeur op de spullen die daar
staan. �Het zijn afdankertjes van tuinders die nog heel zijn en
door andere tuinders gratis meegenomen mogen worden. Nu
staat er flink wat, maar dat kan volgende week allemaal weer
weg zijn. En daar hangt het boekenkastje. Tuinders kunnen
boeken gratis lenen, dan wel meenemen.�

 
Verheugen op het voorjaar
 
René beleeft het meeste plezier aan zijn tuin in het voorjaar.
Hij tuiniert al tien jaar op Thurlede en houdt als bestuurslid
toezicht op het reilen en zeilen van het verenigingsgebouw
en de winkel. Ook is hij druk met technische klussen. Als het
grote hek bijvoorbeeld weigert om open of dicht te gaan, is
hij degene die dat moet verhelpen. Peter heeft in 2002 de tuin
van zijn schoonmoeder overgenomen en komt dus al heel lang
op Thurlede. Vele jaren werkte hij onder Rinus Schel, de vori-
ge beheerder, en nu dan sinds een aantal jaren als beheerder.
Peter en René worden tijdens de openingsuren bijgestaan
door een aantal vrijwilligers die voor hun werkbeurt ingezet
worden in de tuinwinkel. Als ik vraag of alles wat ze kwijt
willen is gezegd, knikken ze. Jammer, ik had hier nog uren
kunnen zitten keuvelen en tot mijn stomme verbazing kom ik
erachter dat ik, volledig in beslag genomen door de verhalen
van Peter en René, vergeten ben om het theezakje in het hete
water te hangen. Het water heb ik opgedronken en het
theezakje dat René zo keurig op het schoteltje had gelegd,
ligt er nog en neem ik maar mee. Daar zet ik vanmiddag thee
van en denk terug aan de gezellige ochtend in de tuinwinkel.
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Juweeltjes in de nacht
 
Leo Poot / Natuurlijk Delfland
 

Mocht u in de veronderstelling zijn dat er alleen op de dag
wat te genieten valt in ons prachtig Midden Delfland dan heeft
u het mis hoor! Er zijn ook Midden-Delflanders die er in de
nacht op uittrekken om, al dan niet hobbymatig, in het gebied
actief te zijn. Ik ben er ook zo een. Als enthousiast vlinder-
waarnemer altijd op pad om locaties te ontdekken waar zich
mogelijk een interessante vlinderbiotoop heeft ontwikkeld.
Niet alleen op de dag (dagvlinders) maar zeker ook in de nacht,
net voor donker op pad met lichtval en smeer (lokstof) en dan
maar afwachten wat voor moois er op af komt. En ik verzeker
u dat er niet lang gewacht hoeft te worden voordat u kunt
ervaren dat nachtvlinders in veel gevallen in schoonheid niet
onderdoen voor dagvlinders. Ook in Midden Delfland zijn
prachtige soorten te spotten, kijk naar de foto�s en zeg nou
zelf, mooi of niet? Het zijn geen zeldzame soorten die ik u laat
zien, al kom ik deze zeker ook tegen, maar algemeen voorko-
mende soorten die u nog nooit gezien heeft en u toch kunt
tegenkomen rondom huis en volkstuin/erf. Ook niet zo ver-
wonderlijk want een normaal mens slaapt natuurlijk als de
beestjes actief zijn. Er zijn hele kleine nachtvlinders welke we
micro�s noemen en slechts een paar millimeter groot zijn, maar
ook grote nachtvlinders die we macro�s noemen en wel een
spanwijdte van twaalf centimeter hebben, zoals de Liguster-
pijlstaart. Als deze vlinder met veel geraas rond je hoofd cir-
kelt, kan ik mij voorstellen dat er mensen zijn die er vam-
pierangsten bij ervaren. Maar ook de kleinere vlinders zijn
soms van een uitzonderlijke schoonheid, zoals de Goudgele
boorder, een uiltje die meestal na middernacht in de lichtval
verschijnt. En wat te denken van de Witte tijger die in een

dergelijk stoere pose z�n naam alle eer aan doet, je zou er van
onder de indruk raken.
 
Uit de wereld van de spanners komen de Hagedoornvlinder
die met z�n zachtgele kleur een soort meditatieve rust uit-
straalt, maar ook de Gestreepte goudspanner is een kampi-
oentje in design. U zult vast wel eens gezien hebben dat er in
het voorjaar struiken zijn (o.a. Sleedoorn en Meidoorn en voor
de volkstuinders ook sommige vruchtbomen) die door rupsjes
geheel in zijdeachtige spinsels worden verpakt. Op de foto
ziet u één van de soorten Stippelmotten (microvlindertje) die
hiervoor verantwoordelijk is. Geruststellend is het te weten
dat de struiken na verpopping van de rupsjes weer geheel
herstellen.
                        
Werkt u veel op het land of in uw tuin waar Wilg, Eik of Po-
pulier groeit dan bent u vast wel eens zo�n grote dikke bruin
glimmende rups, van boven vaak purperrood, tegengekomen
die in het rond scharrelt op weg naar een geschikt plekje om
te verpoppen. De vlinder (Wilgenhoutrups) welke na verpop-
ping van de rups verschijnt, zult u waarschijnlijk nooit gezien
hebben. Die is zo perfect gecamoufleerd dat u hem negen van
de tien keer over het hoofd ziet, zelfs als u er naast zit te
rusten op een boomstam.
 
Dat er locaties zijn in Midden Delfland waar gezonde popula-
ties nachtvlinders voorkomen is een feit. Er zijn in Nederland
zo�n 800 macro en 2100 micro nachtvlinders. Natuurlijk niet
allemaal in onze regio. Elke regio heeft zijn eigen specifieke
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soorten die gebonden zijn aan de biotoop van de betreffende
regio. Maar toch heb ik in die 30 jaar dat ik de vlinderstand in
Midden Delfland monitor al zo�n 600 soorten weten te spot-
ten. Zo heeft u in dit schrijven kennis kunnen maken met zo-
maar een paar algemeen voorkomende nachtvlinders die het
verdienen eens in het zonnetje (eigenlijk maantje) te staan. In
Nederland zijn er maar drie soorten wettelijk beschermd, de
Spaanse vlag, Teunisbloempijlstaart en de Bosrandspinner.
 
Jammer genoeg is de trend voor nachtvlinders, net als veel
andere insecten families, dalende door bedreigingen als stik-
stofdepositie, infrastructuur en lichtvervuiling. Tot slot, mocht
u op een warme zomeravond voor uw volkstuinhuisje zitten
en u ziet wat vliegen rond de lamp, probeer het dan eens te
vangen en u zult verbaasd staan over de schoonheid en teke-
ning (afhankelijk van de soort) van deze juweeltjes van de
nacht.
                                                                                                         
 

De foto's 
Op de foto's ziet u van links naar rechts:
 
Boven:
Wilgenhoutrups, Witte tijger, Ligusterpijlstaart,
Hagedoornvlinder
 
Onder:
Stippelmot, Gestreepte goudspanner, Spaanse vlag,
Goudgele Boorder

In de war
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bijen en vlinders blijken in de war te raken van vervuilende
stoffen in de lucht. Die stoffen maken de geur van bloemen
minder aantrekkelijk en dat terwijl de vlinder- en bijenstand
toch al achteruit dendert.
 

Vogelinventarisatie
Het is geen geheim dat ik van meet af aan zeer gein-
teresseerd ben in het vogelleven op ons prachtige
volkstuinencomplex Thurlede.  Zo verzorg ik de vo-
gelkolom met foto in ons blad Groen Thurlede en
heb in het verleden mede vroege vogelwandelingen
georganiseerd welke nu de laatste jaren helaas door
corona steeds zijn afgeblazen. Maar wie weet gaan
we het in het voorjaar weer proberen. Tevens heb ik
samen met een aantal vrijwilligers nestkastjes ge-
maakt en opgehangen.
 
Graag zou ik willen weten welke vogels er op ons
complex voorkomen en welke er eventueel broeden.
Dit kan van belang zijn om de waarde van ons volks-
tuincomplex te ondersteunen. De komende maanden
ga ik dat samen doen met mijn vriend Jan van der
Meulen. Jan heeft veel ervaring op dit gebied en
heeft diverse vogelinventarisaties op zijn naam staan.
O.a. van Ackerdijkse Plassen, het Golfterrein in de
Broekpolder in Vlaardingen en de Ruigte in de Broek-
polder.
 
In de praktijk komt het erop neer dat we van februari
t/m juni  om de twee weken tellingen verrichten op
ons volkstuincomplex. Uiteraard zijn we flexibel en
gaan we bij slechte weersomstandighedeneventueel
een dag later. We gaan proberen zingende manne-
tjes te tellen. Vogels zingen om hun territorium af te
bakenen. Hierdoor is het mogelijk te bepalen hoeveel
territoria van alle vogelsoorten er te vinden zijn. Dit
kan het beste plaatsvinden �s morgens vroeg vanaf
zonsopkomst.
 
Lijkt het u leuk om mee te lopen laat dit dan weten
en stuur een email aan: Benvande@gmail.com
 
Ben van den Broek
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Een nieuw tuinseizoen
 
Henk Steenbergen, voorzitter

Het is weer bijna zover dat we aan een nieuw tuinseizoen
kunnen beginnen en hopelijk dan niet langer achtervolgt door
coronabeperkingen. Deze hebben het ons als bestuur wel
ongemakkelijk gemaakt met Zoomvergaderingen en kantine-
sluiting en aanzienlijk minder sociale contacten met de leden.
 
Dat corona niet alleen ongemakkelijk was, blijkt ook uit de
financiele resultaten van de kantine. De winkel heeft hier
minder onder geleden omdat we vaak op afspraak toch aan
de vraag konden voldoen. Hoe dan ook; onze vereniging heeft
er geen noemenswaardige schade bij opgelopen, integendeel
wij merken dat er minder tuinen verkocht worden (dit jaar
zeventien) en dat de vraag naar tuinen toeneemt en dat de
belangstelling vooral komt uit de hoek van jonge gezinnen.
We hebben tijdelijk een ledenstop moeten invoeren, deze
hebben we recent laten vervallen tot we weer een lijst van
twintig kandidaten hebben � dat komt neer op een wachttijd
van ongeveer 1 jaar.
 
Groen Beheerplan en stip bevestigd
Afgelopen jaar is de gemeente op ons complex gestart met de
uitvoering van ons nieuwe Groen Beheerplan 2022-2029.
Hierbij worden de door de gemeente geconstateerde achter-
standen van onderhoud van groen en infrastructuur aange-
pakt terwijl de ecologische waarde van het complex sterk
wordt verbeterd. Zo zijn al een aantal verbeteringen zichtbaar;
denk aan de aanleg van natuurlijke slootoevers, herinrichting
rond het speelterrein bij het clubhuis en herinrichting van
enkele windvangen. Dit alles is destijds in gang gezet met
medewerking van Annelie Couvee, voormalig bestuurslid en
belast met natuur- en groenzaken. Deze, zeg maar, herinrich-
ting wordt voor rekening van de gemeente uitgevoerd. Als
prettige bijkomstigheid hebben wij tegen geringe kosten een
jeu de boulesbaan laten aanleggen. De boel ging nu toch op
de schop en de plannen hadden wij eerder moeten afblazen

i.v.m. de hoge kosten.
Annelie heeft haar bestuursfunctie neergelegd en deze
overgedragen aan Joost van Wingerden. Joost zal ook wat
meer vertellen over het nieuwe groenbeheer.
We zien dat de nieuwkomers vooral in het hogere segment
zoeken, dus grotere en nieuwe huisjes. In 2021 zijn er acht
nieuwe huisjes geplaatst. Het is opmerkelijk dat er nog steeds
een klein deel van de oorspronkelijke houten huisjes uit 1962
staan. Wel allemaal iets verbouwd of aangepast aan de huidi-
ge normen.
 
Jubileum
Nu we de oprichtingsdatum noemen, zal het u opvallen dat
we dit jaar zestig jaar bestaan. In het verleden hebben we elke
tien jaar met festiviteiten gevierd en het ligt in de bedoeling
om dat ook dit jaar te doen. Echter het coronabeleid heeft
hier dwarsgelegen en maakte het niet mogelijk iets op termijn
te plannen. De recent afgekondigde versoepelingen bieden
nu mogelijkheden die we gaan uitwerken. De resultaten zullen
we zo spoedig mogelijk aan de leden voorleggen en dan be-
sluiten hoe en wanneer we deze festiviteiten vieren.
 
Reglementen
De gemeente heeft ons gevraagd de bouwvoorschriften nog
eens na te lopen en deze op 1 lijn te brengen met die van VT
Vijfsluizen. Dit is een ingewikkeld en langdurig proces dat nu
loopt en zal tijdens de algemene ledenvergadering aan jullie
voorgelegd worden. Dit gaat niet om grote wijzigingen maar
het betreft vooral beter te begrijpen omschrijvingen. Automa-
tisch zullen dan ook een aantal aan het huishoudelijk regle-
ment gekoppelde zaken moeten worden aangepast. Ook de
statuten moeten worden aangepast i.v.m. de nieuwe wet op
de bestuursaansprakelijkheid. De vastlegging moet worden
bevestigd door een notaris.
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Water en riool
De wateroverlast die vele jaren zorgelijk was is door de ge-
meente aangepakt. Tijdens de recente hoosbuien ondervin-
den we nog steeds op een paar plaatsen wat ongemak, echter
over het geheel mogen we stellen dat ons waterprobleem op
de paden en in de sloten aanzienlijk verbeterd is. We zullen
nog een ronde gaan lopen met een lid, die vanuit zijn exper-
tise aangeboden heeft ons verder te helpen. Veel sloten
hebben een oeveraanpassing ondergaan waardoor de op-
vangcapaciteit verhoogd wordt en een te hoge waterstand
voorkomen kan worden.
 
Terras en kas
In de kantine hebben we ervaren dat een terrasuitbreiding
wenselijk is. Over de laatste jaren zien we het kantinebezoek
toenemen en ligt het in de bedoeling het terras aan te passen,
d.w.z. iets breder te maken en de overkapping te verbeteren
zodat we niet bij elk klein buitje naar binnen hoeven te
vluchten. We hebben wel eens meer een beroep gedaan op
jullie creativiteit en ideeen. Er is toen een jeu de boules baan
genoemd en die hebben we nu. Recentelijk werd geopperd
om een grote kas neer te zetten op een van de grasveldjes op
oost. Hier zouden dan de leden hun bloemknollen en planten
kunnen laten overwinteren en er zouden mogelijkheden zijn
voor het opkweken van zaaigoed voor border en perkplantjes.
Leden met een voorliefde voor cactusachtigen of orchideeen
kunnen zich uitleven en je kunt je eigen tabak planten.
Druivenliefhebbers kunnen hun ranken laten groeien en de
oogst omzetten in wijn. Hoe we dit allemaal gaan doen, weten
we nog niet maar het idee is hoopgevend. We hebben con-
tacten met andere verenigingen in het land en zullen eerst
hun ervaringen aanhoren. Dus wie verder leuke ideeen heeft,
is welkom!
 
Namen het bestuur wens ik alle leden een voortreffelijk
tuinseizoen met weinig slakken en voldoende zon en dit alles
in een goede sfeer met veel blijmoedige mensen.

Vragen over de factuur
Via verschillende kanalen heb ik vragen gekregen
over hoe dit jaar de factuur die de leden per post ont-
vingen, tot stand is gekomen. Het is menigeen opge-
vallen dat deze er wat anders uitziet dan voorafgaan-
de jaren. Dat komt omdat we over zijn gegaan op
een andere wijze van registreren van de kosten.
 
We maken nu onderscheid tussen
1. Kosten die ons worden opgelegd (belastingen,
grondhuur, energie e.d.).
2. Verenigingskosten (aanschaf van apparatuur, on-
derhoud gebouwen e.d.).
Deze verdeling heeft invloed op de rubriek Contribu-
tie Thurlede. Deze is in vergelijking met andere jaren
hoger geworden, terwijl de kosten ondergebracht in
andere rubrieken naar beneden zijn gegaan. Onder
de streep is uw jaarlijkse bijdrage iets lager.
 
Inflatie, contributie en vermogen
De kosten voor het jaar 2022 zijn met 5% verhoogd
vanwege de inflatie. Echter: de factuur van 2021 was
gebaseerd op de begroting voor 2021. Aan het einde
van dat boekjaar bleek dat we een deel van het gein-
de geld niet hadden gebruikt. Dat werd o.a. veroor-
zaakt door corona (er is minder georganiseerd) en
ook van de aanschaf van de heftruck is afgezien.
Tevens hebben we binnen het bestuur gesproken
over onze vermogenspositie en kwamen we tot de
conclusie dat we voldoende vermogen hebben opge-
bouwd om eventuele tegenvallers en risico�s financi-
eel op te vangen. Tevens is er voldoende geld om, als
dat nodig is, het waternet te vervangen. Daarvoor is
51.000 euro gereserveerd. Voor extra juridische bij-
stand bij een eventuele verkleining of opheffing van
Thurlede door de gemeente (al staat deze helemaal
niet op de horizon nu) 36.000 euro. Daarnaast is er
100.000 euro als buffer beschikbaar om niet voorzie-
ne uitgaven op te vangen. Zakt de buffer onder dat
bedrag, dan zullen wij de leden vragen de jaarlijkse
bijdrage te verhogen.
 
Plannen
Uw contributie is ook verhoogd omdat we de kantine
in 2022 willen laten renoveren. Tevens wordt de ter-
rasoverkapping aangepakt. Vanzelfsprekend leggen
wij u deze plannen voor tijdens de algemene leden-
vergadering. Over de aanschaf van een palletwagen/
stapelaar is eerder gestemd en goedgekeurd door de
leden. Voor de andere posten geldt dat we nu nog
niet weten of elke post ook daadwerkelijk wordt ge-
bruikt. Dat zal blijken aan het begin van het jaar
2023. Ik hoop dat ik hiermee de totstandkoming van
de factuur van 2022 heb verduidelijkt.
 
Marco Pietersma, penningmeester
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