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Nieuwsbrief juni 2016
Hierbij de eerste nieuwsbrief van Tuin op de Pier (TOP) dit jaar. Op 1 mei 2016 is een 
bestuurswisseling geweest en is het stokje officieel overgedragen. 
Wij willen alle (oud)bestuursleden, Piet de Jonge, Saskia Risseeuw, Jeroen Maas, Mieke Vullings en 
Gijs van Schouwen hartelijk bedanken voor hun inzet van de afgelopen vier jaar. Zonder jullie was de 
Tuin op de Pier er niet geweest. Jan de Haas, pionier, blijft aan. 

Het nieuwe bestuur. Wie zijn wij? 

John de Vaal  - voorzitter 
Gabi Putzmann  - secretaris 
Bea Oomens  - penningmeester 
Erik van Velsen  - vice-voorzitter 
Jeanne Wessels     - communicatie 
Jan de Haas  - lid 

Wat is er in de tuin? 
TOP heeft een moestuin, een kruidentuin, een fruittuin, een bloementuin en een kas. Er is een 
lavendelcirkel, een aspergebed, een Toscaanse cirkel en een rotstuin. Ook staan er jonge bomen en 
struiken en direct naast de tuin is een natuurkinderspeelveld. In de verschillende tuinen is veel te 
doen. Al scheelt het wel per seizoen. 

Vrijwilligers of tuinwerkers. 
Dit jaar is het aantal tuinwerkers toegenomen. Er zijn zo'n veertig vrijwilligers met hun eigen voorkeur 
voor werkzaamheden. 
We wieden het onkruid, geven water waar nodig, zetten het zaaigoed uit, klussen en zorgen er voor 
dat de tuin er prachtig bijligt. Op zaterdagochtend en op maandag en woensdag een paar uur gaan 
diegenen die daar zin in hebben naar de tuin. 

Werkgroepen. 
Binnen Stichting Tuin op de Pier functioneren drie werkgroepen. Dat zijn de werkgroepen Moestuin, 
Toekomst Tuin en FruitTuin. De werkgroepen voor het hondenveld en de speeltuin zijn opgeheven. 
Hiervoor was geen animo. 
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De Moestuin 
Elk jaar maken de vrijwilligers een teeltplan. Zij houden rekening met de mogelijkheden die de ligging 
van de tuin biedt, wisselteelt wordt toegepast. In de winter wordt het biologische zaad besteld, in het 
voorjaar gezaaid in de kas en zodra het mogelijk is gaan de kleine plantjes de volle grond in. Ieder 
jaar is het weer een feest om zelf geteelde groentes, kruiden, asperges, aardappelen, aardbeien en 
frambozen te oogsten. 

 

De aardappels en bonen. 

FruitTuin 
Aan de zijkant van RTV Rijnmond ligt de FruitTuin van Tuin op de Pier. Er zijn hier vruchtbomen en 
struiken geplant zoals de Appel, Peer, Mispel, Walnoot, Kweepeer, Kers, Moerbei, Hazelnoot, 
Amandel, Vlierbes, Rozenbottel en bessen. Het gras wordt weinig en selectief gemaaid om wilde 
bloemen een kans te geven. Het zwerfvuil dat de tuin inwaait wordt door medewerkers van Jobscore 
verwijderd. 

Centraal in de FruitTuin staat de picknickbank die 
steeds vaker wordt gebruikt. 

Buurtontwikkelingen 
TOP ligt op een geplande bouwlocatie en is niet meegenomen in het laatste bestemmingsplan van het 
Lloydkwartier. Er bestaat een risico dat Tuin op de Pier zou moeten verdwijnen. 
De werkgroep Toekomst Tuin heeft als doelstelling: TOP laten voortbestaan en/of integreren in de 
bouwplannen die nu ontwikkeld worden. 
Er is overleg geweest over de toekomstige bouwplannen 2016/2018 met de gebiedsmanager 
Delfshaven, Stadsbeheer Gemeente Rotterdam en Stadsontwikkeling. Ook is gesproken met fracties 
van politieke partijen en architecten van de gezinsappartementen. 

Vrienden van de Tuin 
De vrienden van de tuin zorgen er, met hun jaarlijkse financiële bijdrage voor, dat de Tuin op de Pier 
steeds mooier wordt. Uw TOP vriendenbijdrage gebruiken wij voor (onderhouds)materialen, 
tuingereedschap, hout, zaad, planten, aarde, mest, water en ingrediënten voor de TOP (pizza)feestjes 
en koffie, thee met koekjes voor de tuinwerkers. 
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Vrienden  krijgen een naamsvermelding op de 
container met eigen tekst. 

Herinnering 
Het is al wat later in het jaar en misschien heb je de jaarlijkse bijdrage al lang voldaan. Hartelijk dank 
daarvoor. Als dat niet zo is rekenen wij ook dit jaar weer op je bijdrage van €25,00. Voor bedrijven is 
het bedrag €75,00 (meer mag ook). Het rekeningnummer is NL51TRIO0254810748. Omdat TOP een 
ANBI status heeft, is de gift aftrekbaar van de belasting. 

Meedoen in de tuin? 
Of ken je iemand die daar zin in heeft? Je bent van harte welkom. Ervaring is niet nodig. Er is iemand 
die je wegwijs maakt en de koffie of thee staan klaar. 
Als je tuinwerker wilt worden, aan een werkgroep wilt deelnemen of een feest organiseren kun je een 
e-mail sturen naar info@tuinopdepier.nl  
In het najaar wordt eenTuinfeest georganiseerd. Daarvoor zoeken wij nog belangstellenden voor de 
organisatie en het programma.  
              
Bijen in de tuin 

Laat de bijen hun gang gaan. 

Naast de compostbakken staat een bijenkast met 5000 bijen. De imker komt regelmatig kijken hoe het 
met ze gaat. Onze tuin heeft nu genoeg bloemen om een volk te kunnen onderhouden. Kom niet te 
dicht bij de kast en laat de bijen met rust. 
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Van de redactie. 

De nieuwsbrief van Tuin op de Pier 
verschijnt onregelmatig en als er nieuws is. 

Werkgroepleden Toekomst Tuin: 
Greet Roosloot, Judith Limahelu, Karin van 
Oosten. 
Werkgroepleden Fruittuin: Jan de Haas en 
Erik van Velsen. 
Eindredactie Jeanne Wessels 

Reacties en ingezonden tekst kun je sturen 
naar: 
info@tuinopdepier.nl 

Volg ons ook op Facebook en op de 
website van Tuin op de Pier.
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