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NIEUWSBRIEF 

Rotterdamse bond van volkstuinders—april 2017 

 

 

 

Cursus Natuurlijk Tuinieren 
 

De cursus Natuurlijk Tuinieren wordt gegeven op vier  

dinsdagavonden en wel: 23 en 30 mei en 6 en 13 juni 

2017 en wordt gegeven in het verenigingsgebouw van 

ATV Lombardijen, Maeterlinckweg 71 te Ro'erdam 

Data 
Dinsdag 23 en 30 mei en 6 en 13 juni 2017 

van 19.00 tot 21.30 uur 

Cursuslocatie 
ATV Lombardijen 

Maeterlinckweg 71 te Ro'erdam  

Kosten: 
Eigen bijdrage € 15 voor 4 avonden 

Aanmelden: info@rbvv.nl voor 10 mei 2017 

Inhoud cursus: 
• De opzet van deze cursus is de deelnemers vertrouwd 

te maken met het begrip Natuurlijk Tuinieren en de 

nadruk te leggen hoe je zelf op eenvoudige wijze een 

natuurvriendelijke tuin kunt aanleggen. 

• Korte presenta2e met duidelijk beeldmateriaal over de 

cursus. 

• Wat verstaan we onder Natuur en Natuurlijk Tuinieren 

(misverstanden over wat een natuurlijk vriendelijke 

siertuin is).  

• De grond (met welke grondsoorten hebben wij te 

maken). Hoe verbeter ik, indien nodig, mijn bodem 

(bodemonderzoek). Bemes2ng, compostering en wat is 

mulchen. 

• Inventarisa2e eigen tuin en huidige beplan2ng. Welke 

planten kan ik het beste gebruiken. 

• Wat is nu eigenlijk een diervriendelijke tuin voor  

vogels, vlinders etc.  De zeven gouden regels.  

• Onderhoud van de tuin en hergebruik van snoeihout. 

• De moestuin. Wisselteelt en vruchtwisseling. Ziekten 

en plagen, meeldauw en andere schimmelziekten. 

Wat doe ik met mijn kennis aangaande het  

bodemonderzoek. 

• Het maken van een tuinplan (indien gewenst) 

 

 

 

Verder in deze Nieuwsbrief: 
• Wanneer gaat de verhuur naar S2ch2ng VIN? 

• De bond bestaat 75 jaar! Er is een boek in de 

maak. Ondersteuning is welkom. 

• Oproep voor nieuwe bestuurders 

 

 

Cursus snoeien  

Als tuinders zijn we verantwoordelijk voor het op de juiste wijze snoeien 

van de bomen op onze tuinen. Omdat er veel belangstelling is voor een cursus 

op dit gebied zullen we op 

Zaterdag 21 oktober 
en zaterdag 28 oktober 2017 

 

een cursus organiseren op een tweetal loca2es op Ro'erdam Zuid en  

eentje op Ro'erdam Noord.  Zodra er voldoende belangstelling is maken wij 

deze loca2es bekend. Verenigingsbesturen en/of tuineigenaren 

nodigen we uit om op hun complex bomen ter beschikking te stellen. 

We zijn naast dit aanbod van plan bij voldoende 

belangstelling lezingen te organiseren over  

permacultuur en  workshops voor de besturen. 

Hierover later meer! 



 2 

 

NIEUWSBRIEF RBvV—APRIL 2017 

Bestuurders gezocht! 
Net als alle verenigingen hee@ ook de RBvV dringend 

behoe@e aan aanvulling van het bestuur. In het najaar 

zullen de huidige bestuurders van de bond zich niet 

opnieuw verkiesbaar stellen. Tijd dus om een dringen-

de oproep te doen. Ben jij een tuinder die naast het 

wieden van je moestuin het ook leuk vindt om iets te 

zeggen te hebben over de Ro'erdamse Volkstuinen? 

Wil je graag eens met de poli2ek rond de tafel gaan 

zi'en, heb je een vlo'e pen of hou je van het organise-

ren van cursussen? Dan is een bestuursfunc2e bij de 

RBvV misschien iets voor jou. Zeker als je je straks al-

leen met de belangen van de tuinders hoe@ bezig te 

houden en niet meer met die eindeloze huurovereen-

komsten en verhuurders-taken. We zoeken mensen 

met een “handen-uit-de-mouwen” mentaliteit die het 

vooral leuk vinden om met tuinders en besturen rond 

de tafel te gaan zi'en om hen te ondersteunen en aan 

te tonen dat ook voor de 

Gemeente volkstuinieren 

meer is dan het verhuren 

van een stukje grond. Als 

je je nu al aanmeldt bij de 

huidige voorzi'er dan is 

een goede inwerkperiode 

gegarandeerd! Aanmelden 

kan via 

yvonne.claassen@rbvv.nl 

Vijfenzeventig jaar RBvV  - Van volksverheffing tot mindfulness 

Beelden en verhalen uit de Rotterdamse volkstuinen in een prachtig geïllustreerd boek 

Dit jaar is een bijzonder jaar: 75 jaar geleden werd de Ro'erdamse Bond van Volkstuinders opgericht. Dit willen 

we vieren met een boek, waarin we dit bijzondere jaar weergeven in beelden van elk seizoen en verhalen van 

onze leden. Ini2a2efnemer Hans 

van Rhoon, tuinder bij VTV  

Tuinderslust maakt de foto’s en 

Chris van ‘t Hof doet de interviews 

en schrij@ de verhalen. De RBvV is 

bereid (met hulp van de Gemeente) 

hier maximaal € 10.000 in te stop-

pen maar daar redden we het niet 

mee. Daarom hebben alle besturen 

van de makers van het boek het 

verzoek gehad om aan te geven of 

zij t.z.t. boeken willen afnemen en 

zo ja hoeveel. Vanzelfsprekend wil-

len we dit verzoek van de ini2a2ef-

nemers van harte ondersteunen.  

 

• Wanneer gaan nu eindelijk de huurcontracten over naar 

de S2ch2ng Volkstuinen in Nederland? (SVIN) 

• Is de nieuwe Gemeentelijke volkstuinenno22e nu al 

vastgesteld? 

• Hoe zit het met het wijzigen van de statuten en  

reglementen van de RBvV en de verenigingen? 

• Wanneer vervalt nu het verplichte lidmaatschap? 

 

Deze en talloze andere vragen krijgen we wekelijks  

voorgeschoteld en zijn helaas door ons moeilijk te  

beantwoorden.  We doen toch een poging.  

Zolang de Gemeente Ro'erdam geen overeenkomst met 

de S2ch2ng VIN hee@ afgesloten verandert er niets.  

Voorlopig is men er nog steeds niet uit, al hee@ men  

goede hoop er het tweede kwartaal van dit jaar uit te  

komen. In ieder geval hee@ de RBvV in een beëindigings-

overeenkomst met de Gemeente aangegeven dat het  

uiterlijk aan het einde van dit jaar allemaal geregeld moet 

zijn. 

De volkstuinenno22e moet eerst nog langs de  

gebiedscommissies omdat zij hierover inspraakrecht heb-

ben. De no22e staat op de agenda van de commissie BWB 

op 28 juni 2017.  

De wijzigingen van de statuten en reglementen en het 

vervallen van het verplichte lidmaatschap is aKankelijk 

van het ondertekenen van de overeenkomst tussen de 

Gemeente en SVIN. Tenslo'e kan die laatste ook nog  

aKaken. Wordt dus vervolgd………. 

Kijk ook eens op onze website en onze 

facebookpagina voor actueel nieuws! 


