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Beste	klussers,	
	
Zaterdag	18	september	hebben	we	weer	een	klusdag	in	de	Schat	van	Schoonderloo.	Iedereen	is	
welkom,	zowel	klussers	als	klus-kijkers,	niet	alleen	vroege	vogels,	ook	laatkomers.	We	beginnen	om	
10	uur,	lunchen	samen	en	geven	er	tegen	5	uur	de	brui	aan.	Tuinieren	is	leuk,	maar	dat	moet	het	ook	
blijven.		
	
Wat	doen	we	zaterdag?	
	
Het	succes	van	de	Schat	van	Schoonderloo	is	ongekend.	Het	groen	staat	huizenhoog	en	hoe	mooi	ook,	
het	belemmert	het	zicht	op	ander	groen	dat	evenveel	recht	heeft	op	bewondering.	Een	deel	van	de	
rietkraag	zal	moeten	wijken.	
	

 
	
	
We	zouden	haast	vergeten	dat	achter	die	rietkraag	een	vijver	ligt.	Zelfs	de	loopplank	naar	de	vijver	is	
nauwelijks	te	zien.	De	plas	groeit	bovendien	razendsnel	dicht	en	in	het	water	liggen	allerlei	zaken	die	
niet	in	een	vijver	thuishoren.	Het	is	hoog	tijd	dat	iemand	zich	in	lieslaarzen	hijst	en	een	deel	van	de	
begroeiing	verwijdert,	zodat	de	vijver	weer	vijver	wordt	met	genoeg	begroeiing	voor	een	mooi	
onderwaterleven.	



	
	
	 	



Hier	en	daar	rukt	de	brandnetel	op.	Dat	is	een	klusje	voor	de		tuinklauw.	En	wie	weet	eten	we	
’s	middags	brandnetelsoep.	
	
	

	

	
	



	
Een	paar	jaar	geleden	ging	de	buxusmot	tekeer	in	de	hagen	rond	rozen-	en	kruidentuin.	We	hebben	
toen	70	meter	buxushaag	verwijderd	en	vervangen	door	Japanse	hulst,	ook	wel	Ilex	Crenata	'Dark	
Green'	genoemd.	Daarbij	hebben	we	een	grote	fout	gemaakt	waardoor	een	deel	van	de	nieuwe	hagen	
is	uitgedroogd.		
	

	
	
	
MULTIPLE	CHOICE:	WIE	RAADT	WELKE	FOUT	WE	HEBBEN	GEMAAKT?		
1.	We	hebben	de	planten	er	ondersteboven	ingezet.	
2.	We	hebben	de	planten	in	compost	geplant,	waardoor	deze	verbrand	zijn.	
3.	We	hebben	de	planten	te	weinig	water	gegeven,	waardoor	ze	uitdroogden.	
4.	We	hebben	geen	rekening	gehouden	met	aaltjes.	Die	tasten	de	wortels	van	nieuwe	planten	aan.		
Onder	de	goede	inzenders	wordt	een	kaartje	verloot	voor	vijf	jaar	vrij	entree	in	de	Schat.	
	
Ondertussen	hebben	we	extra	Ilex-plantjes	gekocht	om	de	dode	exemplaren	te	vervangen.	Dat	doen	
we	zaterdag.	



	

	
	
Ook	op	de	stoep	wordt	duidelijk	dat	het	veel	te	goed	gaat	met	de	Schat	vqn	Schoonderloo.	Enig	
snoeiwerk	is	geboden.	
	
We	hebben	nog	veel	meer	klussen,	maar	een	ding	staat	vast:	We	maken	er	een	mooie	dag	van.	
	
Tot	dan	
Jan	
	

	



Van: jan jan@jvdn.nl
Onderwerp: NOG EEN KLUSDAG op zondag 3 oktober in de Schat van Schoonderloo

Datum: 21 september 2021 om 22:26
Aan:

Blinde kopie: Janet en Arie Roos arie-roos@tele2.nl

Beste klussers,

Zondag 3 oktober hebben we weer een klusdag in de Schat van Schoonderloo. Iedereen is welkom, zowel 
klussers als klus-kijkers, koffie- en theezetters en natuurlijk koffie- en theedrinkers, niet alleen vroege vogels, ook 
uitslapers. We beginnen om 10 uur, houden een pauze om 12 uur en lunchen samen tegen tweeën. Tegen 5 
uur storten we ons op andere bezigheden.

De klusdag van afgelopen zaterdag is goed bezocht en dat is goed te zien. De vijver is weer zichtbaar, je 
kunt zelfs vissen zien zwemmen. Rond de rozenperken werden 150 heggetjes geplant, de buitenkant van de 
Schat is weer toonbaar en grote hoeveelheden tuinafval begonnen een nieuw leven op de composthoop. 
Dank voor de foto’s van Addie Bergwerff en Erwin Heyl.

Dat smaakt natuurlijk naar meer. Het is ook veel te leuk om er nu al mee op te houden. Gelukkig zijn we nog 
lang niet klaar. Zondag 3 oktober planten we nog eens 150 heggetjes en schoffelen en snoeien we dat het 
een lieve lust is. Ook staat wat timmer- en verfwerk op de agenda. Doe je mee? Gezellig hoor!

Tot dan
Jan







http://www.jvdn.nl
_____________________
Dr. Jan van den Noort
Schoonderloostraat 77
3024 TT Rotterdam
06-4970 6455
jan@jvdn.nl
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N	I	E	U	W	S			U	I	T			D	E			S	C	H	A	T			
8-12-2021	
	
Eerst	het	slechte	nieuws	
De	aangekondigde	Kerstviering	in	de	schat	op	18	december	gaat	niet	door.	Het	wordt	een	beetje	
afgezaagd,	maar	meneer	Corona	vindt	het	niet	goed.	We	zullen	het	voorlopig	moeten	stellen	met	
goede	herinneringen,	de	vrolijke	verlichting	van	ster	en	lichtsnoer	in	de	Schat	en	het	niet	aflatende	
vertrouwen	dat	we	ooit	weer	hutje	mutje	staan	te	koukleumen	rond	een	stel	vuurkorven	met	een	
bekertje	warme	chocolademelk	of	een	glaasje	Glühwein	en	een	paar	heerlijke	zelfgemaakte	hapjes.		
	

	
	
En	dan	nu	het	goede	nieuws	
Op	zaterdag	29	januari	vanaf	16:00	uur	vieren	we	Nieuwjaar	in	de	Schat	van	Schoonderloo.	We	
denken	nog	na	over	het	programma,	maar	het	wordt	vrijwel	zeker	lekker	koukleumen	rond	een	stel	
vuurkorven	met	een	bekertje	warme	chocolademelk	of	een	glaasje	Glühwein	en	een	paar	heerlijke	
zelfgemaakte	hapjes.	Zet	de	datum	vast	in	je	agenda	dan	hoef	je	het	niet	te	missen.	Denk	ook	alvast	na	
over	de	hapjes	die	je	voor	die	gelegenheid	meebrengt.	

	
	



De	inrichting	van	de	Achterhoek	
Na	het	rooien	van	een	huizenhoge	esdoorn	keken	we	aan	tegen	een	twaalf	meter	lange	kale	betonnen	
schutting	en	een	kale	lap	grond.	Die	schutting	hebben	we	razendsnel		voorzien	van	een	klimrekje	en	
een	heleboel	klimplanten:	kamperfoelie,	clematis	en	sterjasmijn.	En	in	het	horizontale	vlak	hebben	
we	een	flink	bollenveld	aangelegd,	begrensd	door	Aucuba's,	mini-vlinderplanten,	hogere	bolplanten	
en	enkele	bosplanten.	Tussen	al	dat	groen	hebben	we	een	paadje	aangelegd	en	in	de	zonnigste	hoek	
een	zitje.	
	
 

 
 
	
We	zien	nog	steeds	een	kale	betonnen	schutting	en	een	kale	lap	grond,	zij	het	met	hier	en	daar	wat	
sprietjes,	maar	de	vooruitzichten	zijn	uitstekend.	Wacht	maar	tot	het	lente	wordt,	dan	komt	die	
rijkdom	aan	planten	tot	leven	en	verandert	de	Achterhoek	in	een	bloemenparadijs.	Om	te	laten	zien	
dat	in	de	Achterhoek	wel	degelijk	iets	aan	de	hand	is,	hebben	we	dit	paradijs-in-wording	tijdelijk	
afgebakend	met	oranje	vlaggetjes.	
We	danken	de	Gebiedscommissie	en	Opzoomermee	voor	hun	financiële	bijdrage	aan	deze	klus.	
	
	

 
	
	
Natuurlijk	laat	de	natuur	zich	niet	zo	gemakkelijk	in	een	keurslijf	wringen.	Zo	steken	nogal	wat	
aronskelken	hun	kopjes	boven	de	grond,	met	name	op	het	paadje.	Aronskelken	bloeien	prachtig,	
reden	om	met	deze	planten	in	overleg	te	gaan	en	aan	te	sturen	op	een	verhuizing	naar	elders.	



Waterleiding	
Een	paar	maanden	geleden	hebben	we	een	bovengrondse	waterleiding	aangelegd	van	het	huisje	naar	
de	straatkant	zodat	we	niet	iedere	keer	vele	meters	slang	moeten	uitrollen	om	de	rozen	en	de	
bloemenborder	water	te	geven.	Dankzij	tijdschakelaars	op	de	kranen	is	sproeien	nu	ook	een	stuk	
gemakkelijker.	De	aanvoerleiding	lag	tot	voor	kort	veilig	in	het	bosje,	maar	toen	een	deel	van	het	
bosje	(de	Achterhoek)	tot	bloementuin		werd	bestemd,	lag	de	sproeileiding	daar	open	en	bloot.	We	
lossen	dat	op	door	het	water	niet	vanaf	het	huisje	maar	vanaf	de	hoofdkraan	bij	de	poort	aan	te	
voeren.	Door	daar	een	standkraan	te	maken	is	de	afstand	tot	de	sproeier	bovendien	een	stuk	kleiner	
en	de	waterdruk	hoger.	
	
	
Laurierkers	
In	2008	heeft	SBS6-tuinman	Rob	Verlinden	een	beek	aangelegd	in	de	zuidwestelijke	hoek	van	de	
Schat	van	Schoonderloo.	Het	is	een	geul	van	gemetselde	keien	die	vanaf	een	heuveltje	naar	de	vijver	
loopt	en	gevoed	wordt	door	een	elektrische	pomp	die	in	de	vijver	ligt.		
	

	

	
Ter	weerszijde	van	die	beek	werden	dertig	struiken	geplant	(laurierkers).	Die	zijn	inmiddels	een	
meter	of	zes	hoog	en	verduisteren	de	omgeving	van	de	beek	en	die	van	de	buren.	De	andere	planten	
langs	de	beek	hebben	het	loodje	gelegd.		
We	willen	de	Lauriekers	snoeien	en	uitdunnen	zodat	de	resterende	stammen	wat	meer	ruimte	
krijgen,	het	licht	tot	de	beek	kan	doordringen	en	de	planten	langs	de	beek	weer	levensvatbaar	zijn.	
Dat	is	geen	klus	voor	vrijwilligers,	maar	een	zaak	voor	professionals.	We	vroegen	het	aan	de	
gemeente	maar	die	gaf	niet	thuis.	We	hebben	daarom	een	hovenier	gevraagd	om	die	hoek	wat	op	te	
frissen.	Begin	volgend	jaar	gaat	die	daar	aan	de	slag.	We	danken	de	Gebiedscommissie	en	
Opzoomermee	voor	hun	financiële	bijdrage	aan	deze	klus.	
	
PS:	niet	vergeten:	29	januari	Nieuwjaar	in	de	Schat!	En	natuurlijk	een	fijne	Kerst	gewenst	en	een	
mooi	Oud	en	Nieuw.	
	

	


