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Duurzaamheid 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Werkbeurten 
Zaterdag 22 en 29 oktober is de laatste mogelijkheid om werkbeurten 
uit te voeren/ in te halen. Niet uitgevoerde werkbeurten worden in 
rekening gebracht op de jaarrekening. Op het prikbord en op de 
website is voor iedere tuin zichtbaar wanneer je staat ingepland. Voor 
verdere vragen kan iedereen terecht bij Herman.  
 

Kantine 
Het bestuur overlegt binnenkort over het openhouden van de kantine 
in de winterperiode, dit in verband met de gestegen brandstofprijzen. 
 

Jaarrekening 2023 
De penningmeesters zijn alvast begonnen met de begroting 2023 en 
de bijbehorende jaarrekeningen.  We proberen de kosten niet te veel 
te laten stijgen, maar veel zal afhangen van de huur van de grond 
door de gemeente Rotterdam. Zodra dat bekend is melden we dat. 
 

Watermeterstanden  
Het sproeien van de tuin is niet meer nodig en dus is het weer tijd om 
de watermeterstanden door te geven. Geef de stand van uw watermeter 

(foto en tuinnummer) door via de website (of via de brievenbus met 
vermelding van watermeternummer, tuinnummer en foto of stand van de 

meter) voor 15 december 2022. 

Voor tuinen waarvoor we op 15 december geen stand  
hebben ontvangen zal een bedrag van 25 euro op de  
jaarrekening van 2023 worden opgenomen.  
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De zonnepanelen zijn inmiddels 
geïnstalleerd en de eerste 100 
kilowattuur is opgewekt.  
 
De volgende stap is het aanbrengen van 
ledverlichting in de kantine om zo de 
stroomverbruik te beperken tot 3000 
kWh per jaar.  Volgende week komt de 
installateur kijken naar de 
mogelijkheden. 
Fijn dat we dat allemaal kunnen doen 
met de ontvangen subsidie!  
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De zaterdagmiddagborrels kunnen  
voorlopig helaas niet doorgaan omdat er te  
weinig barmedewerkers beschikbaar zijn. 

 
De activiteiten commissie is druk bezig om  
plannen te maken voor volgend seizoen. 

 
ac.onsbelang@gmail.com 
 
 
 
 
 

Heb je ook een leuke foto gemaakt, stuur hem in ! 
 

Dag Zomer, Hallo Herfst! 
 
Langzaam worden de dagen korter, maar voor de nachtdieren juist langer.  
De blaadjes aan de bomen beginnen al flink te verkleuren en laten zich vallen... ze waren vroeg 
dit jaar! Waarschijnlijk door de extreme hitte die we hebben gehad deze zomer. 
 
Ik heb wel weer zin in een frisse mistige herfstdag. Lekkere dikke trui aan en sjaal om, wandelen 
door het bos, zacht zonnetje op je rug voelen schijnen en een loopneus. 
 
Ik heb geprobeerd mijn moestuin winterklaar te maken. Ik ben daar altijd zo slecht in. Ik vind 
alles wat nog groen is zonde om te verwijderen.  Er zitten gewoon nog bloemen aan m’n 
courgetteplant! Zeg nou zelf, die kan ik toch niet op de composthoop gooien!? 
Ik laat ze nog lekker even bloeien en ze zakken vanzelf wel naar de grond en gaan op in de aarde 
voor ik weer ga starten met zaaien en stekken in het voorjaar..  
'Permacultuur' noemen ze dat volgens mij. Alles weer terug geven aan de aarde en de laag op 
de aarde voorkomt onkruid. Ik vind het een prima plan. 
 
Met mijn gebloemde kaplaarzen stap ik door mijn tuin om de laatste tomaten te verwijderen. 
Ze maken plaats voor de knoflooktenen die nu geplant kunnen worden! Tomaten en knoflook 
zijn namelijk 'goede buren'! Erwten en aardappel zijn bijvoorbeeld weer slechte buren van de 
tomaat, dus die komen ergens anders te staan, ver weg van de tomaten dus. 
 
De knoflook (de knoflookregel 10-10-10) vind ik altijd zo dankbaar, zo snel komen ze al weer 
boven de grond piepen met hun groene stengeltjes en groeien geduldig door de sneeuw en 
vorst heen tot ze rond juni weer mooie knollen zijn geworden!  
 
Wat een geluk eigenlijk dat wij 4 jaargetijden hebben!  
Elk seizoen is mooi in de natuur. 
Ik hou het meest van de zomer, maar kijk toch altijd 
weer uit naar het volgende! Herfst, winter en voorjaar 
....ze hebben allemaal wel iets! 
 

Cynthia 

mailto:ac.onsbelang@gmail.com
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Voor meer info bekijk de fraaie en informatieve website:  https://vtv-onsbelang.nl/  

Hek of Haag 
 

Plaats geen schutting maar een haag.  

 
Of als dat niet kan, plaats dan een klimop voor de schutting, of bijvoorbeeld leifruit.  
Maar een haag is het beste! Vogels vinden er beschutting, ze maken er nesten in en bessen 
bieden voedsel, net als de insecten die erop afkomen. Huismussen houden van hagen. Dreigt er 
gevaar dan trekken ze zich onzichtbaar terug in de haag. Na verloop van tijd zit er weer een aan 
de buitenkant en kort daarna vallen ze weer groepsgewijs aan op het vogelvoer.  
 
Ben je bezig met het aanleggen van je tuin of kan deze wel een update gebruiken? Denk dan 
eens aan een haag in plaats van aan een houten schutting! Het najaar is een heel goede tijd om 
een haag aan te planten. Een aantal voordelen van een haag op een rij. 
 

Een haag biedt privacy 
Met een haag die ook in de winter het blad vasthoudt heb je het hele jaar privacy. Blad 
houdende hagen zijn bijvoorbeeld de laurierkers, liguster, beukenhaag – deze houdt het 
verdorde blad vast –, glansmispel, hulst, olijfwilg en Taxus.  

Een haag is goed voor de biodiversiteit 
Met het aanplanten van een haag draag je bij aan de biodiversiteit; je geef ruimte aan vogels 
en andere beestjes. Vogels kunnen in hagen nestelen, schuilen en op zoek naar eten. Met 
meer vogels in de tuin, ga je ook verschillende tuinplagen tegen. Zo lusten vogels wel een 
tuinslakje.  

Een haag werkt verkoelend 
Met hevige regenbuien zullen hagen helpen water af te voeren. De grond onder de haag is 
open; bij bestrating kan water niet goed wegzakken. Daarnaast zullen hagen ook water 
opnemen en dit in de zomer verdampen via het blad, wat verkoelend werkt.  

Een haag is fijn voor de leefomgeving 
Hagen helpen bij het opnemen van CO2 en geven zuurstof af. Daarnaast leidt het ritselen van 
blad de aandacht af van minder gezellige omgevingsgeluiden. Kortom: een haag heeft veel 
voordelen!  
 

Hou uiteraard wel rekening met de maximaal toegestane hoogte! 
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