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Nazomer, dat woord suggereert een herfst met mooi en warm zomers weer……..hoe anders is het nu!!
Regen met bakken tegelijk, harde wind en fris qua temperatuur.
De afgelopen zomer heeft wat weer betreft ook uitersten laten zien, van extreme droogte tot eindeloze
regen. In de droge periode werd water geven een kunstje, want het grondwater stond zo laag en ook de
sloot is dan minder fris. In de regenperiode overstroomde zelfs het riool in de sloot rond het complex, ook
niet fris!!
Er zijn weer een aantal nieuwe tuinders op het complex: Welkom!! Volkstuinders delen graag hun ervaring,
dus vraag gerust om hulp of advies. Verder gewoon proberen, vallen en opstaan hoort erbij.

Pompoen Blue Hubbard

Halsbandparkiet (Psittacula krameri)
Helaas is er een enorme toename van halsbandparkieten op ons
complex. Het zijn ware vandalen, ze vreten van (on)rijpe groentes
en fruit, wat zeer hinderlijk is.
Halsbandparkieten zijn knalgroene en luidruchtige vogels,
afkomstig uit India en Centraal-Afrika. Het gaat in Nederland
oorspronkelijk om ontsnapte en losgelaten kooivogels die
verwilderd zijn en populaties hebben gevormd. Halsbandparkieten
zijn holenbroeders, die ook in nestkasten broeden.

Ze zijn heldergroen met donkerdere slagpennen. Mannetjes hebben daarnaast ook een zwarte kin- en
keelvlek en een zwarte lijn over de hals lopen die uitloopt in een oranjeroze halsband op het achterhoofd. Ze
hebben een zeer korte, scherp omlaag gebogen papegaaiensnavel. Ze zijn zeer luidruchtig en ze slapen in de
winter in grote groepen in bomen.
Als leefgebied zijn stadsparken en tuinen in Nederland veruit favoriet, en natuurlijk de volkstuincomplexen
die voor hen fungeren als een McDrive…..! Het nest wordt in een solitaire boom gemaakt, bv in een oud
spechtenhol op flinke hoogte. De halsbandparkiet is in Nederland voor een belangrijk deel afhankelijk van
bijvoeren in tuinen in de winter, zonder die hulp zouden halsbandparkieten de voedselschaarste in de winter
niet overleven. Daarom komen zij buiten de stedelijke gebieden niet veel voor.
Hun voedsel bestaat uit zaden, vruchten en vooral pinda's, wat ze vinden in tuinen en dus op volkstuinen.

Halsbandparkieten zijn in Nederland standvogels.
Vooral buiten het broedseizoen zoeken halsband
parkieten elkaar op in slaapbomen, daar kunnen ze in
zeer grote groepen bijeen komen.
Nadat de eerste halsbandparkieten in de jaren '60 van
de vorige eeuw door de mens zijn losgelaten of
ontsnapt uit kooien, bleek de soort zich in Nederland
vrij goed te kunnen handhaven. In Amsterdam en Den
Haag bevinden zich inmiddels ware bolwerken en de
soort breidt zich nog altijd uit.
In Europa heeft de halsbandparkiet op enkele plaatsen een min of meer permanente populatie weten te
vormen. Enkele daarvan zijn inmiddels weer uitgestorven, op andere plaatsen ontstaan weer nieuwe. Vooral
in Zuidoost-Engeland, Nederland, België en Duitsland, maar ook in Italië, Spanje en Portugal.

Ze broeden tussen januari en juni. Dat is ook duidelijk de periode dat wij er op het complex de meeste last
van hadden. De halsbandparkiet broedt in los kolonieverband en heeft 1 legsel per jaar met 3 of 4 eieren
(soms 6). Broedduur: 22-24 dagen. Ze broeden in natuurlijke holen in oude platanen of andere loofbomen,
ook in spechtenholen. De jongen zitten ca. 50 dagen in het nest.
De halsbandparkiet is een niet-beschermde, uitheemse
soort. De soort geniet geen bescherming op grond van
de Europese Vogelrichtlijn en de Nederlandse Wet
natuurbescherming, omdat de soort niet van nature in
het wild voorkomt in de Europese Unie. Het gaat om
uitheemse dieren die door de mens zijn geïntroduceerd
buiten hun natuurlijke verspreidingsgebied en zich in
de vrije natuur hebben weten te handhaven en
voortplanten. Er zijn een aantal regels van toepassing
op uitheemse soorten.
De Wet natuurbescherming bevat verschillende algemene regels die ook van toepassing zijn op uitheemse
soorten. Het gaat om:




de algemene zorgplicht die geldt voor een ieder ten aanzien van alle in het wild levende dieren en planten,
alsmede voor hun directe leefomgeving (artikel 1.11);
het verbod op het uitzetten van dieren of hun eieren in de vrije natuur (artikel 3.34);
een bevoegdheid voor provincies om (categorieën) personen opdracht te geven om de populaties van
aangewezen diersoorten te beperken (artikel 3.18).
Het algemene verbod op dierenmishandeling uit de Wet dieren (artikel 2.1) is ook van toepassing op
uitheemse diersoorten. Dus het vangen en doden van de vogels is niet toegestaan.
De halsbandparkiet staat gek genoeg (nog) niet op de Europese lijst van zorgwekkende invasieve uitheemse
soorten, die is vastgesteld op grond van een EU verordening betreffende de preventie en beheersing van de
introductie en verspreiding van invasieve uitheemse soorten. De (hoekse) Huiskraai staat daar wel op en is
bestreden tot groot ongenoegen van velen. Dit was een kleine populatie van 20 vogels over 20 jaar. Ze
zorgden niet voor overlast, dit in tegenstelling tot de Halsbandparkiet. Daar hebben wij onze buik van vol!

Vrouwtje

Mannetje

Koken met eigen oogst

Druiven Chutney
Ingrediënten:
-

300 gram witte druiven
1 rode peper (voor de liefhebber)
1 theelepel gemalen venkelzaad
Halve theelepel gemalen komijn
1 theelepel maanzaad
1 theelepel bruin mosterdzaad
Halve eetlepel suiker
1 theelepel gemberpoeder
Halve eetlepel citroensap
Halve eetlepel arachideolie
Snufje zout
250 ml water

Was de druiven en halveer ze.
Meng in een kommetje het venkelzaad, de komijn, gember, fijngesneden rode peper zonder zaadjes,
citroensap, suiker en zout met 250 milliliter water
Verwarm in een pannetje de olie. Roer het mosterdzaad erdoor. Op het moment dat het mosterdzaad gaat
springen, je hoort het vanzelf, mag het maanzaad erbij. Schep het goed om en voeg de inhoud van het
kommetje toe.
Breng alles aan de kook en laat het een minuut of 8 zachtjes pruttelen. De vlam eronder nog een minuut op
hoog.
Doe de gehalveerde druiven erbij, schep het goed door elkaar en kook het in 10 - 15 minuten zachtjes voor
2/3 in tot een stroperig geheel. Zodra het bubbelt en bruist in de pan, niet alleen in het midden maar ook
langs de zijkant, is het goed.
Schep over in een kommetje (gelijk opeten) of in een steriel
uitgekookt potje met deksel. Dan is deze chutney is langer,
maar wel beperkt houdbaar. Past prima bij gegrild
vlees…..of op een bruine boterham
met kaas.

Workshop op 12 september 2017 om 19.30 uur in de kantine op het complex
Leer composteren in je tuin!

Heb je een (volks)tuin en kook je zelf? Dan heb je groente- fruit- en tuinafval. Gelukkig kan iedereen dat gftafval composteren. Je (moes)tuin of buurttuin zal ervan opleven! Compost verbetert namelijk de structuur
van de grond én levert voedingsstoffen voor de planten en het onmisbare bodemleven. En als je het zelf
doet weet je precies wat er in gaat.

Maar compost... dat maak je toch door zo'n enorme grote hoop op je moestuin te starten? Dat kan, maar er
zijn nog meer manieren om zwart goud te maken. Iedereen kan composteren. Ongeacht de beschikbare
ruimte en de hoeveelheid afval die je hebt. Geen tuin? Geen probleem! Warm composteren, koud
composteren, composthoop, compostton, bokashi, wormenbak... Wat is het allemaal precies en wat past bij
jou?
Tijdens deze workshop Composteren leer je over het waarom, waarmee en de praktische principes van het
Hoe composteren in je Tuin. De andere manieren komen kort voorbij.
Ben je zelf al begonnen? Neem een bakje compost mee naar de workshop. Van kijken, ruiken en vergelijken
leren we allemaal.
Docent: Caroline de Vlaam Als iemand je kan overtuigen om aan de slag te gaan met composteren, is het
Caroline! Als oprichter van de Compostclub geeft zij workshops door het hele land over het belang en het
plezier van composteren. "Iedereen heeft organisch afval. Zeker als je een tuin hebt is zelf composteren
interessant en leuk om te doen. Het is een belangrijk onderdeel van de kringloop in je huishouden." ---Deze workshop wordt georganiseerd door Velt Rotterdam en Volkstuincomplex De Noort Bonnen, in de
kantine van De Noort Bonnen, Tasmanweg 124 in Hoek van Holland.
Dinsdag 12 september van 19:30 tot 22:00
Kosten € 10,- p.p. voor Velt leden en € 13,50 voor niet-leden inclusief koffie/thee.
Meld je aan via veltrotterdam@gmail.com Zie ook www.facebook.com/VELTRotterdam

Things to do:
-

Heggen regelmatig knippen en op de juiste breedte en hoogte
houden. Sommige heggen worden steeds breder en andere
worden weer te intensief geknipt, waardoor er nauwelijks nog
een heg staat. Graag ook de rand onder de heg onkruidvrij
maken en houden.

-

Oogsten……inmaken, jam maken, opeten!

-

Zaden oogsten van planten die je mooi of groenten die je erg
lekker vond! Doe ze in een envelopje nadat ze goed gedroogd
zijn, schrijf de naam erop en volgend jaar opnieuw zaaien.

-

Vergeet met de vele regen niet om in je kas wel water te
geven…tomaten, komkommers etc!

Berichten van het Bestuur:
-

Het winkeltje is regelmatig open en worden veel dingen verkocht: potgrond, tonkinstokken, zaden,
honing . Het winkeltje is open op werkdagen van 8.45 tot 9.30 uur. Op maandag ook van 10 tot 12
uur. En op zaterdag tijdens de werkbeurten van 9 tot 11 uur. En anders kunt u even kijken of de
tuinders op tuin 9 of 17 aanwezig zijn.

-

De gesprekken met de AVVN over het beheer en onderhoud van de volkstuincomplexen in
Rotterdam en de gebieden verlopen nog steeds niet zo vlot. Er is nog geen duidelijkheid en kunnen
er nog geen beslissingen worden genomen.
Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn, zullen wij u hierover informeren. Verder willen we u wijzen op
de website rotterdam.tuinpraat.nl . Daar vindt u de informatie van de RBvV en/of van de SVIN.

-

Er zijn momenteel 3 tuinen in de verhuur. Zegt het voort! Voor meer informatie kunt u terecht bij de
voorzitter Henk Nieuwenhuizen.

-

Het toegangshek moet na 18 uur op slot zijn, ook al zijn er nog veel volkstuinders op het complex
aanwezig. Er wordt veel gestolen, oogst en spullen.

-

Zaterdag 23 september 2017 is het weer Burendag! Hou de verder bekendmakingen in de gaten!

Heeft u tips, ideeën of wilt u een verhaal kwijt in de nieuwsbrief, laat dat dan weten via een briefje in de
brievenbus. Vermeld uw naam, tuinnummer en telefoonnummer en we nemen snel contact op.
Of u stuurt een mail naar: nieuwsbrief-denoortbonnen@outlook.com

Volkstuinvereniging De Noort Bonnen, Tasmanweg 124, Hoek van Holland
www.denoortbonnen.nl
Volkstuinvereniging De Noort Bonnen

Contactpersoon voor de nieuwsbrief: Martha van den Heerik, tuin 36

