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VOORWOORD
We zijn er trots op om jullie deze eerste nieuwsbrief van SViN te
presenteren. Het is onze inten e om minstens driemaal per jaar een
nieuwsbrief te versturen. Zo willen we jullie op de hoogte houden
van interessante ontwikkelingen en geven we ps, juist nu een
fysieke ontmoe ng voorlopig wat las ger te realiseren is.
We wensen iedereen een mooie, groene en bovenal gezonde herfst!
Met vriendelijke groet,
Team Ro erdam

ONZE AANNEMERS
Hadden we vorig jaar aannemers uit de regio Utrecht; het was toch onze
wens om aannemers uit de regio óók een kans te bieden het werk te
kunnen uitvoeren. Zodoende hebben we een aanbestedingstraject
opgezet. Uit de onderhandelingen zijn uiteindelijk de firma Verheij uit
Sliedrecht voor de complexen boven de Maas uitgekozen, en de firma
Binder uit Poortugaal voor de complexen beneden de Maas. De
medewerkers zijn te herkennen aan hun hesje waarop zowel hun logo als
ons logo prijkt.

WIE KOMEN ER NOG MEER OP DE TUIN?

COMMUNICATIE CORONA

Regelma g komen er mensen op de complexen voor
allerhande inspec es. Wie zijn deze mensen allemaal en
wat komen ze doen? De aannemers Verheij en Binder
komen niet alleen werk uitvoeren, maar ook om oﬀertes te
kunnen opmaken voor verschillende klussen. Joël, onze
projectleider groen, neemt ook werk op voor bestra ng en
hekwerken. Daarnaast stuurt de gemeente Ro erdam
medewerkers op pad voor bijvoorbeeld inspec es aan
bomen.

We hebben roerige maanden achter de rug.
Vanwege de coronacrisis ging heel Nederland
op slot, en daarmee ook de volkstuinparken.
Sindsdien wisselen de aanwijzingen over wat
wel en niet mag elkaar af. Behalve algemene
aanwijzingen vanuit de regering, kregen we ook
specifieke lokale aanwijzingen vanuit de
Veiligheidsregio Ro erdam‐Rijnmond. Op onze
website h ps://tuiniereninro erdam.nl
staat telkens zo snel mogelijk na een wijziging
de laatste versie van de voorschri en.

TUINNUMMERS
Daarbij is het heel nu g dat veel paden op de volkstuinen
een naam hebben. Wij zien daarnaast graag dat de huisjes
goed zichtbaar genummerd zijn. Dat helpt ook om de
loca e van werkzaamheden door te geven aan de
aannemers.
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ONGENODE GASTEN
…uit de natuur
Van Japanse Duizendknoop heb je vast al
eens gehoord. Het is een fraaie plant die
ooit naar de Hortus in Leiden is gebracht.
Daarvandaan is hij via aanplant, tuincentra en onzorgvuldig groenafvalbeleid over heel Nederland verspreid.
Helaas is het plantje niet te stuiten. In de Nederlandse natuur hee hij geen natuurlijke vijand. Niet alleen de
wildgroei, maar ook de schade is een probleem. De wortels zijn zo krach g dat deze schade toebrengen aan
asfalt en beton. Vandaar dat naar allerlei manieren wordt gezocht om deze plant terug te dringen in het
Nederlandse landschap. De beste methode is wekelijks nieuwe scheuten zo diep mogelijk uitgraven. In het
openbaar groen is dat echter niet te bekos gen. We zoeken nog naar een werkwijze die past bij de
volkstuinen.
Dit principe van een exo sche plant of uitheems dier dat sterk groeit door gebrek aan natuurlijke vijanden en
daardoor inheemse soorten verdrij , is zeer schadelijk voor het Nederlandse en Europese landschap. Er zijn
ruim 40 soorten op deze manier ac ef in Nederland. Wat kunnen we eraan doen?
1 . Leer de soorten herkennen: www.floron.nl
2. Maak een melding via h ps://waarneming.nl
3. Haal planten weg en voer af via het huisvuil; zie ook h p://invasieve‐exoten.nl
4. Geniet van Europese beplan ng en laat exoten vooral in de tuincentra.

ONGENODE GASTEN
…uit de buurt
Ongenode gasten uit de buurt kunnen tot wanhoop drijven. Inbraak, insluiping, hangjeugd op het speelveld;
het gee vaak overlast en schade. Hekwerken zijn vooral symbolisch; de scheiding tussen mijn en dijn. Maar
als dat niet gerespecteerd wordt, houdt de func e van het hek prak sch op. Het hee weinig zin om het hek
nog hoger of breder te maken, of voorzien van nóg meer prikkeldraad.

Natuurlijke barrière
Een goede barrière tussen de volkstuin en de omliggende wijk is een bosschage van
een mix van stekelige soorten zoals meidoorn, vuurdoorn, sleedoorn, berberis en
natuurlijk de roos. Voor de tuinder en de vogels en insecten is dit een uitkomst:
mooie bloemen in de lente en prach ge bessen in het najaar. En een heerlijke
rustplek voor vogels en egels. Zo proberen we de
natuur in te ze en voor een las g probleem dat met
hekwerken niet al jd eﬀec ef wordt opgelost.
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