Informatiegids A-Z
In deze digitale gids tref je belangrijke zaken aan ten aanzien van de
Stichting Drrroomland. Lees deze gerust door en mocht je aanvullingen
hebben dan horen we dat graag. We hebben gekozen voor een A-Z
indeling. We hopen je hiermee voldoende informatie te geven zodat je
met plezier kunt tuinieren en/of genieten van onze mooie tuin.
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Correspondentieadres:
Marjolein de Mars
Hoyledesingel 3
3054 EH Rotterdam
marjoleindemars@gmail.com
Stichting Tuin Tsjaikofskilaan
Tsjaikofskilaan 25
3055 KP Rotterdam
Telefoon noodgevallen:
06 24626885 / 06 53660108

Aankomst

Drrroomland is in het weekend overdag open voor iedereen. Wie het
eerst komt met een sleutel zet het hek open en de laatste doet aan
het eind van de dag (ca. 17.00 uur) het hek op slot.
Tuinders en vrienden hebben een sleutel van het hek en zijn altijd
welkom.
Honden mogen aan de lijn tot het begin van de moestuintjes,
uiteraard met opruimplicht. Kinderen zijn overal welkom als ze
geleerd hebben dat ze niet op de moestuintjes mogen lopen maar
alleen rustig op de paden. Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor de
veiligheid, denk aan de sloot en de vijver.
Om parkeeroverlast voor onze buren te beperken is ons verzoek om
met de fiets en zo min mogelijk met de auto naar Drrroomland te
komen. Is dat wel het geval dan kun je de auto parkeren op de
parkeerplaats aan de Rottebanddreef of op de Mozartlaan.
Op Drrroomland is geen beheerder of catering aanwezig.
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B

Bestuur

Het bestuur van de Stichting Tuin Tsjaikofskilaan bestaat uit:
Gino Groenewegen
Voorzitter
Marjolein de Mars
Secretaris/Tuinverhuur
Peta Klaassen
Penningmeester
Mariel Ackers
Lid
Wim van Deventer
Lid
Irene van Dijck
Lid
Noodgevallen: 0624626885 / 0653660108
Website:

www.drrroomland.nl

Contactadres: Hoyledesingel 3, 3054 EH Rotterdam
marjoleindemars@gmail.com
Huisverhuur:

Ria Driessen
ria.driessen2@gmail.com
Bankrekening: NL33ABNA0590024485 t.n.v. STT
C
Compost
Een goede composthoop bestaat uit apart
aangeleverd groen en bruin tuinafval:
Groen is alles wat, als het even ligt, nat en klef wordt
en bevat veel stikstof. Belangrijk is het om de aarde
uit de wortels schudden want de aarde maakt de
composthoop koud.
Bruin is houtig en bevat veel koolstof en mag op de
composthoop als het vingerdik en handlang is.
Te grote stukken composteren langzaam en
bemoeilijken het omscheppen van de composthoop.
Dus dikke stelen en grote stukken groen afval a.u.b.
kleiner maken.
Onkruid mag op de composthoop. Let op: de wortels
van aardpeer, munt en zevenblad mogen niet op de
composthoop.
In een goede composthoop loopt de temperatuur op
tot 65-70 graden. Lucht en water zijn nodig in de
composthoop voor bacteriën, schimmels,
pissebedden en wormen om de plantenresten te
verwerken tot compost.
De compostcommissie, bestaande uit Liesbeth, JP,
Anita, Gerda, Harm, Lie, Idelet en Rina, bouwt de
composthoop op zodat de lagen om en om groen en
bruin zijn. Door regelmatig omscheppen is de
compost in 3- 6 maanden bruikbaar op de algemene
delen van de tuin.
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D

Doel van Drrroomland

Drrroomland is een biologische tuin, een oase van
rust, waar men de natuur van dichtbij kan beleven.
Daarnaast zijn wij een ontmoetingsplaats voor
tuinders en buurtbewoners, jong en oud. We
gebruiken geen bestrijdingsmiddelen, geen
kunstmest en geen gecoate zaden (zie
Neonicotinoiden).

E

Eerste weekend van de maand is
vrijwilligersweekend

Iedere tuinder werkt minimaal vier keer per jaar mee
aan het algemene onderhoud van de tuin. Elk eerste
weekend van de maand is het vrijwilligersweekend
waarop dit plaatsvindt. Met elkaar zorgen we ervoor
dat de tuin er piekfijn bijstaat.
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Fauna

Op Drrroomland kraait een aantal hanen te midden van hun kippen. Er
is een volière waar parkieten verblijven. Veel wilde vogels voelen zich
thuis zoals fazanten, roodborstjes rond de composthoop en ook een
(broedende) sperwer is gesignaleerd.

G

Gereedschap

Tussen de struiken en afgevallen bladeren komen we hagedissen en
egels tegen. Met enige regelmaat worden er 's avonds vossen
gesignaleerd. Rechts achterin de tuin zorgen 2 imkers voor een aantal
bijenkasten.

Groot gereedschap als spades,
schoffels en harken hangen in het
houten huisje voor algemeen
gebruik. Graag na gebruik
schoonvegen en netjes
terughangen.
Elk tuintje is bereikbaar met een
tuinslang en we verwachten dat
iedereen spaarzaam sproeit, alleen
als de grond echt droog is en dan
maximaal een kwartiertje per tuin.
We verwachten dat je na gebruik de
tuinslang terugbrengt en netjes
oprolt/neerlegt.
Beter is het om een gieter te
gebruiken. We hebben een groot
aantal gieters en kruiwagens voor
algemeen gebruik.

H
Huisje huren
Het huisje met keuken en zaaltje erachter is, tezamen met de
overkapping, te huur voor iedereen. De opbrengst komt ten goede
aan het onderhoud en reparaties op de tuin.
Van maandag t/m vrijdagmiddag:
t/m 15 personen € 25 en t/m 35 personen € 50
Vrijdagavond t/m zondagavond:
t/m 15 personen € 50 en t/m 35 personen € 75
Voor grotere groepen en voor vaste huurders wordt een individuele
afspraak gemaakt, mede afhankelijk van wat er wordt gedaan. BBQ
en partytent zijn apart te huur. Belangstellenden kunnen contact
opnemen met Ria, ria.driessen2@gmail.com.

I

Inkomsten

We worden niet gesubsidieerd door de gemeente en moeten
een marktconforme huur betalen.
Onze inkomsten bestaan uit verhuur moestuintjes, verhuur
huisje e.d., vrienden van Drrroomland, de opbrengst van de
Wintermarkt en andere activiteiten.
Onze vaste kosten bestaan uit huur, OZB, elektriciteit, water,
maandelijks ophalen afvalrolcontainer en verzekering.
Onderhouds- en materiaalkosten zijn variabel. Wat we
aanpakken wordt in overleg vastgesteld afhankelijk van wat er
dringend moet gebeuren en de extra inkomsten die we met
elkaar genereren.
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Jaarlijkse activiteiten

Januari: Nieuwjaarsborrel
We beginnen het jaar traditiegetrouw met een Nieuwjaarsborrel voor alle tuinders en vrienden op de tuin.
Maart: NLDoet
In maart doen we mee met NLdoet, een nationale activiteit waarbij het Oranjefonds de materialen betaalt voor
een vrijwilligersklus. Het bestuur bepaalt welke activiteit past bij de tuin en draagt zorg voor de subsidieaanvraag.
Juni: VerborgenTuinenWeekend
Begin juni is het Verborgen Tuinen Weekend en zijn vele bijzondere Rotterdamse tuinen open voor iedereen.
Onze zelfgebakken taarten trekken veel bezoekers naar Drrroomland.
September: Burendag
Burendag ook georganiseerd door het Oranjefonds is begin september en dan koken we met een groot aantal
mensen en eten samen op de tuin.
December: Wintermarkt
De Wintermarkt vindt plaats ongeveer een week na Sinterklaas, een gezellige zaterdag met taart, soep, glühwein
en producten van de tuin en wat kraampjes. Het doel is zoveel mogelijk geld inzamelen om onderhoud en /of
verbeteringen aan Drrroomland te bekostigen.

K

Kruidentuin

De kruidentuin is nieuw leven ingeblazen door Christel
en Frances. Het onderhoud voeren we samen uit
bijvoorbeeld tijdens de vrijwilligersweekenden. De
kruiden mogen door iedereen worden gebruikt. Op het
schoolbord kun je lezen welke kruiden geplukt mogen
worden. Oogst uit de kruidentuin wordt door Christel
en Frances verwerkt en verkocht ten bate van de tuin.

L Liriodendron Tulipiferum

N

De oudste tulpenboom op
het Europese continent staat
in de Hortus in Leiden. De
boom werd op 12 oktober
1716 uitgezaaid door
professor Herman
Boerhaave. Het zaad was
afkomstig uit Virginia en
deze soort komt
oorspronkelijk uit het oosten
van Noord-Amerika.

Goedkope zaden zijn vaak gecoat met
neonicotinoiden en worden daarom
geweerd.

Drrroomland is heel trots op
onze tulpenboom, meteen
links bij de ingang. Deze is in
de jaren ’70 geplant.
Kenners rijden er voor om J
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M
Mededelingen
Alle tuinders en vrienden
krijgen de Drrroomland
nieuwsbrieven per mail.
Daarnaast kun je informatie
vinden op de website of op
facebook.
www.drrroomland.nl

Neonicotinoiden

Deze coating verdwijnt in het
oppervlaktewater, breekt zeer langzaam
af en is heel slecht voor bijen en andere
insecten.
Biologische zaden zijn wat duurder en
bijvoorbeeld te koop via www.bolster.nl
of www.velt.nu/zadenactie. Bij Bolster
kan iedereen kopen en bij Velt moet je
lid worden.

Lorem Ipsum Dolor
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O
Onderhoud
De 100 moestuintjes vormen slechts de helft van onze tuin en de rest van het complex moeten we samen
onderhouden. Dit betreft de vijver, een bijentuin, een hagedissentuin, fruitbomen en verschillende perken met
bessen. Onze onderhoudscommissie bestaat uit Jelle, Wilma, Ton, JP, Wim, Hella, Christel, Wil, Astrid en Diny. Er
wordt gewerkt aan een jaarplan, dit om meer specifiek en in detail te bepalen wat wanneer moet gebeuren.
Per soort boom, per perk wordt een plan gemaakt. Zo weten we wat er elk vrijwilligersweekend uitgevoerd kan
worden en welke klussen buiten de weekends om.
R

Restafval en rommel

Afval dat niet op de composthoop mag moet mee naar huis.
Om kosten te besparen hebben we geen contract met de ROTEB.
Tweedehands tuinmeubels kunnen alleen na overleg met bestuur
worden gedoneerd. We willen namelijk dat Drrroomland er
enigszins netjes uitziet.
P

Plattegrond

Deze staat aan het eind van dit ABC.

S
Schoonmaak
Onze schoonmaakcommissie bestaat uit Susanne, Caroline, Paulien
en Marijke. Zij maken om de beurt wekelijks het huisje schoon.

Q
Questions
Vragen staat vrij. Neem contact op
met : marjoleindemars@gmail.com

T

Tuinieren (voor beginners J)

Echt biologisch tuinieren vraagt veel
kennis en ervaring. In dit ABC proberen we beginnende tuinders in hun eerste jaar te helpen om problemen op
te lossen.
1. Op de tuintjes ligt een harde laag klei, een te fijne korrel met weinig voeding.
Maatregelen: compost toevoegen (koemestkorrels onderin je plantgat werkt ook). Het eerste jaar kun je
beginnen met elk plantgat te vullen met organische moestuingrond.
2. Er komt veel onkruid op.
Alles wat opkomt verwijderen, als de grond droog is met de schoffel en scherpe schep wat boven de grond
uitsteekt en als de grond nat is loswoelen of onkruid met zoveel mogelijk wortel uittrekken. Als dit in het begin
van het tuinseizoen regelmatig wordt gedaan, heb je het de rest van het tuinseizoen op dit punt rustiger.
Investeren loont! Je buurtuinders zullen je waarderen. In het seizoen minstens 1 keer per week afwisselend
schoffelen en de grote planten uittrekken, als je 2 weken wacht is het moeilijk te doen. Veel spitten wordt
afgeraden om het leven in de grond zich goed te laten ontwikkelen.
Onkruid mag alleen zonder aarde in de compost-inname bak want aarde hindert het composteer-proces.
Takken graag max. vingerdik en handlang.
3. Zaad komt niet op
Direct in de klei zaaien lukt alleen voor erwtjes, afrikaantjes, zonnebloemen en soms sla. Beter werkt het
aanbrengen van een geultje moestuingrond en daarin zaaien. Veel tuinders zaaien thuis zodat de planten groot
genoeg zijn om de slakken te overleven op de tuin. Ook is het handig om niet alle stekjes in 1 keer in de tuin te
zetten want als je pech hebt eten de slakken ze allemaal op terwijl het een paar weken later wel zou zijn gelukt.
Elke dag een beetje nathouden tot ze goed ontkiemd zijn is bij droog weer nodig.
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Tuinieren (voor beginners J)

4. De slakken eten vooral de kleine plantjes op.
Alleen een veelvoud van maatregelen werkt:
Verdrinken in een ingegraven bakje bier, vangen bij het vallen van de
avond, biologische blauwe slakkenkorrels met mate strooien, zoeken
onder natte bladeren, dakpannen en houten planken. Ook hier geldt:
investeren loont! Als iedereen vroeg in het seizoen begint met
slakkenrapen is er later in het seizoen minder overlast.

V

X
Ex tuinders
(Vrienden van Drrroomland)

Vrijwilligersweekends

De vrijwilligersweekends zijn 9 keer
per jaar op zaterdag van 1 tot 5 uur
en zondag van 10 tot 2 uur.
Elk weekend wordt aangekondigd
met een nieuwsbrief per mail en
we verwachten elke tuinder 4 keer
per jaar een halve dag als
vrijwillig(st)er.

Deze woekeraars zoals bijvoorbeeld
de Japanse Duizendkroon en
bamboe willen we liever niet in de
tuin. De eerste staat bij
binnenkomst van de tuin rechts en
proberen we al enkele jaren te
bestrijden. De bamboe hebben we
sinds kort onder controle.

W Wisselteelt
De manier om je
groenten te laten
profiteren van stoffen die
andere planten in de
grond achterlaten en om
ziekten en plagen in de
hand te houden, dat is
waarom we wisselteelt
toepassen.

Ex-tuinders worden van harte uitgenodigd
om vriend van de tuin te blijven. Voor 25
Euro ondersteun je het voortbestaan van
Drrroomland, krijg je onze nieuwsbrieven en
blijf je toegang tot Drrroomland houden.
Mocht je, naast je huur van de tuin, ook
vriend willen worden, dan is dat altijd
mogelijk.
Y
IJsvrij
In december, januari en februari zijn er geen
vrijwilligersweekends.

We raden je aan om elk
jaar de groenten in een
bepaalde volgorde op te
schuiven.

Z
Zelf plukken
De bessenstruiken en vruchtbomen in de algemene delen van onze
tuin mogen door huurders worden geplukt in kleine hoeveelheden
zodat er ook wat voor je medetuinders blijft hangen. In het
hoogseizoen worden er ook grotere hoeveelheden door Christel en
Frances geplukt om te verwerken en te verkopen ten bate van
Drrroomland.
En tot slot wensen we je veel plezier met je eigen tuin en ontmoeten we elkaar graag tijdens de bijeenkomsten
en op de tuin.
Het bestuur van Drrroomland

Plattegrond van de akker
januari 2017
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Ton
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Betty
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akker met moestuintjes

bloemen en fruitbomen

bloemen en fruitbomen

varens

varens
gereedschaphuisje
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dennenbosje

bes

kruidentuin

bessen

kruidentuin

beton
kruiwagens
perk
"bomen 1"

perk
"bomen 2"

perk
"bomen 3"
hosta's

BBQterras
rododendron
perk
"bomen 4"

opslag

overdekt terras

zaaltje

vijver

perk
"tulpenboom"

g
r
o
t
e

huisje

bloemen

p
a
d

vogels

perk
"kippen"
hek

Openingstijden
Drrroomland is opengesteld voor
huurders en vrienden van de tuin. Zij
kunnen de tuin betreden met de
eigen sleutel. Het verzoek aan een
ieder is de tuin goed af te sluiten na
vertrek.
In het weekend is de tuin
opengesteld voor publiek de tuin
wordt geopend door de eerste die
binnenkomt en afgesloten door de
laatste aanwezige (rond 17.00 uur)
Telefoon noodgevallen:
06 24626885 / 06 53660108
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(1000knoop)

