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VtV Ons Belang Hoogvliet 

Werkbeurten 

Helaas kunnen de reguliere werkbeurten nog niet worden hervat. 

We beraden ons over hoe we of de werkbeurten toch kunnen 
organiseren om het complex netjes winterklaar te maken. Het idee is 
om een lijst met klussen aan te leggen en dat leden zich hiervoor 
kunnen aanmelden. De klus kan dan op een voor het lid geschikte dag 
en tijdstip worden uitgevoerd. Zijn er klussen op het complex waarvan u 
zegt dat het mooi werk zou zijn voor een werkbeurt, dan graag melden. 
 

Maatregelen coronavirus 
 

• Ontvang op uw tuin maximaal 2 mensen 

• Blijf thuis bij klachten en laat u testen 

• Houd 1,5 meter afstand van anderen 

• Blijf weg van drukke plekken 

• Was vaak uw handen 

Reacties 
Er is door één van de leden een voorstel gedaan om subsidie aan te 
vragen bij het Deltafonds voor de verfraaiing van de entree met twee 
bankjes. Inmiddels is dat gedaan en we zijn ook teruggebeld. We 
wachten de beslissing af. 
 

Financiën 
De stand van zaken rond de financiën van de vereniging is positief. 
Ondanks het uitblijven van inkomsten uit de kantine is er toch een 
positief saldo te verwachten aan het eind van het jaar. Dit komt 
uiteraard door het feit dat alle tuinen zijn verhuurd. Ook het beperken 
van de uitgaven ligt hieraan ten grondslag.  

 
Watermeterstanden 
De eerste ronde van het opnemen van de watermeters is gedaan. Op  
14 november a.s. volgt de tweede ronde.   
 
Tijdens de eerste ronde is ook de staat van de gasslangen en het 
algemene onderhoud van de tuin en de opstallen bekeken. Er valt hier 
en daar wel wat te doen. De desbetreffende leden krijgen bericht. 
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Mededelingen 
  

Nieuwe rioolaansluiting 
tuin 224 
 
De huisaannemer van SVIN  heeft een 
rioolaansluiting voor tuin 224 gecreëerd. 
Hierdoor is het mogelijk geworden om ook 
dit perceel  als volwaardige volkstuin te 
benutten. 
Met dank aan René Mulder die de 
contacten heeft gelegd om dit karwei voor 
elkaar te krijgen. 
De familie Jagan  kan vanaf nu optimaal 
gebruik maken van hun nieuwe huis. 

 

Controle watergangen  
 
Een opzichter heeft deze maand  de 
watergangen gecontroleerd op de staat van 
onderhoud. De diepte van de sloten,  de 
functionaliteit van de duikers, de staat van 
onderhoud van de oevers en beschoeiing is 
bekeken. Natuurlijk werd opgemerkt dat 
sommige leden de aan hun tuin grenzende 
sloot niet onderhouden. In de tussensloten 
staat te veel riet en dat moet echt 
verwijderd worden. 
 
De beschoeiing is een paar jaar geleden 
voor een deel vervangen, maar er is nog 
een aantal plaatsen waar dit nog moet 
gebeuren. Dit zal waarschijnlijk in de loop 
van volgend jaar plaatsvinden. Het bestuur 
krijgt hier ver van te voren bericht over dus 
houden we u op de hoogte. 
 
Ook is opgemerkt dat een aantal leden 
tegen de bestaande beschoeiing verharding 
heeft aangebracht in de vorm van tegels, 

stenen enz. Dit is niet toegestaan.   
 
We verzoeken de leden die verhardingen 
hebben aangebracht hierbij met klem om 
die te verwijderen.   
Het bestuur gaat ervan uit dat verharding 
op korte termijn en in elk geval voor de 
aanleg van de nieuwe beschoeiing 
verwijderd is. 

 

 

Werk in uitvoering  
 
Het gemaal dat op het terrein van onze volkstuinvereniging 
staat, krijgt half november zonnepanelen om zelf stroom 
op te wekken. 
 
Op ons terrein, rechts van het hek, staat een klein gemaal 
dat water afvoert richting de waterzuivering. Dit gemaal 
krijgt een zonnepaneel om zelf de stroom die nodig is op te 
wekken. Dit draagt bij aan de doelstelling van Gemeente 
Rotterdam om in 2050 klimaatneutraal te zijn. 
 
Waarom zonne-energie? De Gemeente Rotterdam heeft 
als doel om in 2050 klimaatneutraal te zijn. Daarvoor moet 
zo veel mogelijk energie zelf opgewekt worden. Dat kan 
door heel grote projecten, maar ook kleine stapjes zoals 
hier helpen om deze doelen te bereiken. Een gemaal zoals 
deze heeft niet heel veel stroom nodig. Er wordt meer dan 
genoeg stroom opgewekt om het gemaal te laten werken. 
 
Als er te veel stroom wordt opgewekt, slaan we dit op in 
een accu. Zo blijft het gemaal ook werken als het 
bijvoorbeeld bewolkt of donker is. Als ook de accu leeg is, 
kan het gemaal gewoon stroom van het elektriciteitsnet 
gebruiken. Het water wordt dus altijd afgevoerd. Wat gaan 
we doen? De schakelkast en het interieur van het 
pompbassin worden vervangen. Naast de schakelkast 
komen de zonnepanelen te staan. Op de foto hieronder 
ziet u een voorbeeld.  
 
Wat merkt u daar van? De installateur is maximaal een 
paar dagen bezig. De werkzaamheden veroorzaken weinig 
overlast. Het water wordt gewoon afgevoerd; u kunt dus 
gewoon doen wat u altijd doet.  
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Preventie maatregelen voor de winter 
 
 
De temperatuur van de laatste tijd doet anders vermoeden, maar de winter komt er aan! Bij vorst kan 
daarbij in en om de huisjes schade ontstaan door bevroren waterleidingen. Ook bij een geïsoleerde leiding 
moeten we alert zijn op bevriezingsgevaar van de waterleiding. Vooral tijdens nachtvorst in combinatie 
met harde oostenwind is er het risico dat de koperen waterleiding en andere water bevattende 
installatiedelen bevriezen.  Hieronder enkele voorzorgsmaatregelen die je moet nemen opdat de 
waterleiding en/of watermeter dan niet bevriest, zodat bij intrede van de dooi geen lekkage en 
waterschade ontstaat. 

 

Buitenkraan 
Als je een buitenkraan hebt kun je die meestal binnenshuis afsluiten. Doe die buitenkraan even open nadat 
je de leiding binnen hebt afgesloten zodat het restwater uit de leiding loopt. Doorblazen eventueel met 
behulp van een luchtbedpomp helpt. 
 

Hoofdkraan 
De waterhoofdkraan doe je dicht als je denkt dat de combinatie van vorst plus harde wind te veel risico 
gaat opleveren. Ben je niet erg zeker, doe dat dan al bij een voorspelling van -5 graden.. Laat ook het water 
uit de leidingen stromen via dat aftapkraantje (meestal bij, of naast de hoofdkraan).  
 

Installatie legen 
Om de leidingen werkelijk goed te legen dien je enkele waterkranen te openen, zodra je de hoofdkraan 
hebt dichtgedraaid en de aftapkraan hebt geopend.  
 

Risico inschatting 
Als je al diverse winters hebt meegemaakt en dus kunt inschatten hoe groot het risico bij een bepaalde 
weersvoorspelling is, kun je misschien volstaan om wel de hoofdkraan af te sluiten maar slechts de 
kwetsbare leidingdelen te legen, als je die mogelijkheid hebt. 
 

Toilet 
Vergeet dan ook niet een eventueel toiletreservoir op een kwetsbare plaats te legen. Bijvoorbeeld als het 
toilet op het oosten is gebouwd en er via een raampje veel vrieskou kan binnenkomen. En strooi voor de 
zekerheid een hand met zout of antivries in de hals van de keramische toiletpot zodat de hals niet kan 
barsten. 
 

Watermeter 
De toevoerleiding naar de hoofdkraan, en de hoofdkraan + watermeter zelf, kunnen bevriezen als die op 
een ongunstige niet geïsoleerde tochtige plek zijn gesitueerd. Desnoods tijdelijk inpakken in isolatie wol. En 
eventuele tochtgaten dicht maken.  
 

Buitenput isoleren 
Als de watermeter zich in een buitenput bevindt, dan moet die put zijn voorzien van een goed geïsoleerde 
putdeksel, terwijl ook een geïsoleerde tussendeksel van bv. piepschuim moet zijn aangebracht. Die 
isolatiemaatregelen moeten voor de vorstperiode gebeuren, want als de putdeksel langere tijd wordt 
gelicht tijdens vorst, dan is er op dat moment extra kans op bevriezing. 
 
 

LET OP: Schade aan de watermeter en de waterleiding is  
voor rekening van de tuinder. 
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Tuintips  

Blaadjes laten liggen  

 
Laat de blaadjes zoveel mogelijk liggen. Het is 
de manier om je tuin te redden en je te 
wapenen voor de zomer van volgend jaar.  
 
We hebben net de warmste maar ook de 
droogste zomer achter de rug. De herfst is 
begonnen en de blaadjes zijn al van de bomen, 
vroeger dan anders. De droogte zorgt niet 
alleen voor oogstmislukkingen, ook blijven 
onze tuinen en parken niet gespaard.  
 
De beste remedie hiertegen? Laat de blaadjes 
liggen! Als we in de herfst de blaadjes laten 
liggen, hebben we tegen de zomer een 
verteerde humuslaag die als een spons het 
water zal vasthouden. Indien iedereen hun 
blaadjes laat liggen zal dit een grote impact 
hebben op onze eigen waterrekening maar dus 
ook op de droogteproblematiek.  
 
Zomaar alle bladeren op het gazon laten liggen 
is weer niet zo’n goed idee. Door de droogte en 
de hitte van afgelopen zomer heeft ons gazon 
afgezien. Het lijkt dan ook beste om het gras 
maximaal te laten genieten van regen en 
zonlicht. En dat is moeilijk als er een dik 
bladerdek op ligt. Maar hier en daar een blaadje 
is natuurlijk geen probleem.” 
 
 

Bomen, struiken en vaste 
planten verplaatsen 
 
Staat die ene boom je al de hele zomer in de 
weg? Dan is het nu de tijd om hem te 
verplaatsen. Mits hij niet te groot is 
natuurlijk, dan is het beter om professionele 
hulp in te schakelen. Maar een niet al te veel 
uit de kluiten gewassen - letterlijk - exemplaar 
kun je makkelijk zelf verplanten. En wel nu, 
want in de herfst zijn planten en bomen in 
rust. De sapstromen zijn afgesloten, het blad 
is afgevallen en de voedingsstoffen uit het 
blad zijn opgeslagen in stam en takken. 
Verplaatsen levert altijd schade op aan de 
wortels, maar in de herfst en winter blijft die 
schade beperkt. 

 

Bollen planten 
 
Gek op tulpen, krokussen en narcissen? Ga dan meteen aan de slag, want voor het beste resultaat 
plant je de bollen vóór de eerste nachtvorst. Voor alle bollen geldt: twee keer zo diep planten als de 
bol hoog is. Het mooiste resultaat krijg je als de bollen in groepen plant. En zijn ze eenmaal 
uitgebloeid, laat het loof dan zitten, want daarin zitten voedingsstoffen die de bol nodig heeft voor 
het volgende jaar. Is het loof geel, dan mag het eraf. 

Onderhoud gereedschap……… 

https://www.ed.nl/brabant/zeven-tuintips-om-de-winter-door-te-komen~a68deb3b/108256334/
https://www.ed.nl/brabant/zeven-tuintips-om-de-winter-door-te-komen~a68deb3b/108256334/
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 Tuintips vervolg 

 
 

 
 
 
 

Voor meer info bekijk de fraaie en informatieve website:  https://vtv-onsbelang.nl/  

Wintersnoei 

 
Tijd voor de winter snoei. Ontdek wat er nu bloeit en gebeurt en  
vooral wat je kunt gaan doen.  
Want niets fijner dan je mouwen opstropen en aan de slag.  
Tuinklusje voor november of december (zolang het maar niet vriest!). 
 Planten en bomen zijn nu in winterrust. Ideale snoeitijd dus,  
of toch niet? 
 

Wintersnoei of niet? 
 
De bloeitijd van een heester geeft het juiste snoeimoment aan. Bloeit de heester vóór de langste dag (21 
juni) dan snoei je deze niet in de winter. De bloemknoppen van sering, boerenhortensia, magnolia, brem, 
jasmijn of rododendron zitten namelijk al aan de takken. Wél geschikt voor de wintersnoei zijn heesters die 
ná de langste dag bloeien, waaronder lavendel, hertshooi, hibiscus en vlinderstruik. Deze planten krijgen 
hun bloemknoppen in het voorjaar. 
 

Ook nu snoeien: 
• Knip van de druif (vóór de kortste dag – 21 december) en kiwi de jonge scheuten terug tot 

op 2 à 3 ogen van de hoofdtak. 

• Snoei de doorgeschoten takken van rozen, struikmalva’s (Lavatera) en vlinderstruiken een 
derde deel af. De rest doe je na de winter. 

• Het is ook snoeitijd voor clematis (alleen de jackmanii en viticella- soorten) en 
blauweregen. Clematis: knip rigoureus, tot circa 30 cm vanaf de grond tot een gezonde 
knop. Blauweregen: snoei de dunne zijtakken terug tot circa 30 cm van de hoofdtak. Deze 
wintersnoei kan tot eind januari. 

 
Wintersnoei van bomen 

• Lei- en dakbomen houd je in vorm door de jonge, meestal verticaal groeiende zijtakken tot 
circa 5 cm van de hoofdtak te knippen. 

• Let op met het snoeien van esdoorn, berk, haagbeuk en notenboom. Hun sapstroom komt 
al na de kortste dag (21 december) op gang. Snoei ze begin december, als ze nog in rust zijn 
of komend voorjaar als ze weer in blad staan. 

• Tot februari snoei je fruitbomen met pitvruchten (appel en peer). Met het snoeien van 
bomen met steenvruchten (kers, pruim, perzik en abrikoos) wacht je tot maart. 

 

 
 

https://vtv-onsbelang.nl/

