2021 Nieuwsbrief juni
Beste leden van de Moestuinvereniging Aa-tuinen
Brrr, wat bleef het lang koud! We hebben een opvallend koud voorjaar gehad, waarbij er zelfs
koude records zijn verbroken. Dat was te zien aan de tuinen; veel kale grond en de plantjes
groeiden maar traag. Toen kwam toch de zon! Alles is plotsklaps groen, het gras staat ineens
kniehoog en de groenten groeien razendsnel of schieten door vanwege de hitte. In Nederland
is het toch vaak hollen of stilstaan met het weer.
Helaas hebben slakken geen last van hitte noch kou. Als de koude nachten of de hete
middagzon de plantjes niet vellen, dan zijn het de slakken wel die de genadeklap uitdelen. Er
zijn goede tips uitgewisseld in de groepsapps van de vereniging en op internet zijn er ook
veel adviezen te vinden. In dat kader sluiten we de nieuwsbrief af met een bijlage over de
bestrijding van slakken (en coloradokevers). Uiteindelijk moeten we ermee proberen te leven;
een beetje delen met diertjes is geen probleem zolang er maar genoeg voor onszelf
overblijft! Als je toch besluit om slakkenkorrels te gebruiken, let er dan op dat ze niet
schadelijk zijn voor vogels en egels en dergelijke!
INHOUD:
-

Mededelingen
Vacature Commissaris Tuinuitgifte
ALV aankondiging
Diefstal en vandalisme
Verslag van Zaden, plantjes en stekjes ruildag
Verbouwing verenigingsgebouw
Verslag tuincontrole
Tuinonderhoud (tips en regels)
Gedroogde reukloze koemest te koop
Vrijwilligersdag
Coloradokever bestrijden
Tips tegen slakken

Contact met bestuur: info@aatuinen.nl
Aanvragen bouwvergunning: https://www.aatuinen.nl/bebouwing/
Meld je aan voor de vrijwilligers groeps-whatsapp:
https://chat.whatsapp.com/EvNXuJs6G2g84RZnaZtwjT Zo ben je snel op de hoogte van
klusjes, wijzigingen en jaarlijkse bbq. Ook wordt er onderling info, belangrijke meldingen en
ruilen/weggeven van tuinmateriaal uitgewisseld.
Meld je aan bij de verenigingstuin (de kweektuin) groeps-whatsapp:
(https://chat.whatsapp.com/EF7svXx3bLhL3sdm1PQ1oi) Zo blijf je op de hoogte van
klusjes, beschikbare planten en groenten en de dagen dat ze uitgedeeld worden.
AGENDA

Vrijwilligersdag

zaterdag 26 juni

ALV

maandag 5 juli

BELANGRIJKE MEDEDELINGEN
★ Versterk ons gezellig team en wordt bestuurslid. Wij zoeken een Commissaris
Tuinuitgifte.
★ Datum ALV op 5 juli (onder voorbehoud).
★ Coloradokevers gespot, deze moeten, inclusief eitjes, gedood worden!
★ Urgent en noodzakelijk: Mail het bestuur als n.a.v. het vandalisme op 18 mei je
schuur opengebroken is, je kas of iets anders beschadigd is, als je materiaal
(bestrijdingsmiddelen, terpentine, verf, mest, etc.) of gereedschap mist. Geef ook een
schatting van het schadebedrag.
★ Vraag altijd éérst een vergunning aan voordat je iets gaat bouwen.
★ Heggen snoeien ná half juni i.v.m. nestelende vogels.
★ Sloten, slootkanten, grasstroken en de toegangspaden langs de tuinen moeten het
hele seizoen door met grote regelmaat gemaaid en geschoffeld worden. Daar wordt
in belang van watervoorziening, uitzaaiend onkruid en toegankelijkheid vaak op
gecontroleerd!

VACATURE COMMISSARIS TUINUITGIFTE
Wij zijn op zoek naar een nieuw bestuurslid die de vacature van commissaris tuinuitgifte wil
invullen.
Het huidige bestuur bestaat uit 4 leden en dat is te weinig om alle taken goed uit te kunnen
voeren. Wat doet een Commissaris Tuinuitgifte zoal? Deze regelt de uitgifte en de inname
van opgezegde tuinen.
Wat meer in detail:
● Checkt (samen met een ander bestuurslid) of een opgezegde tuin in orde is om weer
uit te geven en maakt daarover afspraken met de vertrekkende tuinder.
● Meldt de penningmeester de eventueel terug te betalen borg en huur.
● Regelt dat de tuin weer verhuurbaar is, indien nodig in samenwerking met
commissaris Tuinzaken.
● Nodigt n.a.v. de wachtlijst een nieuwe tuinder uit om de tuin te bekijken. Als de
nieuwe tuinder akkoord is, wordt het contract doorgenomen en vervolgens
ondertekend, waarna borg, tuinhuur en contributie door de nieuwe huurder via pin
wordt betaald. Het contract wordt vervolgens doorgestuurd naar de secretaris.
● woont de maandelijkse bestuursvergaderingen bij.
● Geschatte benodigde tijd ; 1 tot 3 uur per tuinuitgifte, de laatste jaren is er een
verloop van ca 20 tuinen per jaar, plus 10 vergaderingen van anderhalf uur.
Wat biedt het bestuur/ de vereniging? Helaas geen financiële vergoeding, maar wel een
kopje koffie met een koekje en een gezellig team om in te werken. We helpen elkaar en
nemen tijdens vakanties elkaars taken over.
Wat zoeken we? Iemand die de vereniging een warm hart toedraagt en basale
computervaardigheden heeft.

ALGEMENE LEDEN VERGADERING
De ALV is begin dit jaar uitgesteld vanwege corona. De maatregelen zijn dusdanig
versoepelt of gaan binnenkort versoepelt worden, dat we een voorlopige datum hebben
geprikt: maandagavond 5 juli. Het definitief doorgaan van de ALV op deze datum is
afhankelijk van het doorgaan van de versoepeling van de maatregelen. Wij gaan er
vooralsnog van uit dat 5 juli zal lukken. Middels een apart schrijven brengen we jullie op de
hoogte van de agendapunten en overige informatie.

DIEFSTAL
Helaas hebben we nu al enkele malen geconstateerd dat er bij tuinders zaailingen,
gereedschap, zaaibakken en dergelijke gestolen worden. Het heeft er alle schijn van dat dit
door medetuinders wordt gedaan.
Stelen onder elkaar is onacceptabel en leidt tot royement!
Bij de verenigingstuin “de Kweektuin” zijn meer dan genoeg zaailingen en jonge plantjes te
krijgen, ook gereedschap kun je vaak lenen van elkaar of van de vereniging. Het is
volkomen zinloos te stelen en nog beschamend ook.
VANDALISME
Een andere situatie is ons in de nacht van 17 op 18 mei overkomen; een groot aantal
tuinders zijn slachtoffer geworden van vandalisme. De daders zijn bijzonder grof te keer
gegaan. Kas-plastics zijn kapotgesneden, glazen kassen zijn ingegooid, graffiti gespoten, en
grond is vervuild met terpentine. Bij zeer veel tuinders stond de schuur open. Als deze op
slot was geweest dan was de deur geforceerd of een raam ingeslagen. Gereedschap is
meegenomen en op andere tuinen achtergelaten. Opvallend is dat er niets gestolen lijkt te
zijn, het is de daders te doen geweest om zoveel mogelijk ravage aan te richten.
Onbegrijpelijk!
Mail je schade of diefstal door!
Het bestuur heeft gevraagd of alle gedupeerde tuinders aan ons door willen geven wat hun
schade is (hoe klein ook) en wat ze kwijt zijn. Tot nog toe weten we van 10 tuinders dat zij
schade hadden. Bestuur beschikt over 30 foto’s van schade, die dezelfde dag zijn gemaakt.
We hebben dus te weinig informatie om de werkelijke omvang goed in te schatten of de
geldelijke schade te berekenen. Daarom nog eenmaal het vriendelijke verzoek een mail naar
ons te sturen over wat er stuk is en wat ongeveer het schadebedrag is en/of wat men uit hun
schuurtje mist (gereedschap, terpentine, materialen, etc.). Deze informatie is erg belangrijk
voor het onderzoeksproces.
De politie roept getuigen op zich te melden. Ook zal het programma van RTV oost
“Onder de loep” aandacht aan het gebeurde besteden en vragen of iemand iets gehoord of
gezien heeft. Ook daarom graag nog vóór maandag aanstaande een mail als je schade
hebt! Het is in ons allen belang dat dit gebeuren serieus en grondig onderzocht wordt.
Het gebeuren heeft veel aandacht gekregen van de pers, de Zwolse politiek en de
gemeente. Bestuur heeft met de gemeente gekeken naar constructieve maatregelen om

diefstal en vandalisme te ontmoedigen. De mogelijkheden en consequenties worden op de
ALV besproken.
Saamhorigheid
Het was echt mooi om te zien dat zo veel tuinders meeleefden en de handen uit de mouwen
hebben gestoken om de getroffen tuinders te helpen met het opruimen van de schade. De
Rova plaatste een container en voerde de verontreinigde grond af. Door het hele complex is
al het gebroken glas verzameld en in de container gegooid. Ook hebben veel tuinders
plantjes gedoneerd, die via de verenigingstuin “de Kweektuin” zijn uitgedeeld aan
gedupeerde tuinders. Via weggeefhoek en andere tuinders zijn er ook al veel glazen
vervangen. Leed brengt ons samen en gedeelde smart is halve smart. We hopen dat we dit
snel weer achter ons kunnen laten en samen kunnen genieten van de komende zomer en
onze vruchtbare tuinen.

Schokkend, zoveel schade. wat een ravage!

ZADEN- EN STEKJES RUILDAG
Op zaterdag 1 mei hadden we onze jaarlijkse zaden- en stekjes ruildag. Het was weer erg
gezellig, met zelfgemaakte taart, cake en drankjes. Er was heel veel te ruilen en te geef. Ook
zijn er stokken van de griend uitgedeeld, als klimhulp voor bonen bijvoorbeeld.

Aan het begin van Reseda staat een zadenruilkast. Daar kun je het hele jaar zaden in en uit
halen. Je mag ruilen, maar ook gewoon pakken of weggeven.

VERBOUWING VERENIGINGSGEBOUW
Deze zomer willen we een begin maken aan het verbouwen van ons verenigingsgebouw en
aan het bouwen van een terras. Daarvoor hebben we handige mensen nodig, mensen die
het fijn vinden de handen uit de mouwen te steken om zo iets te betekenen voor onze
vereniging. Het plan is de buitenzijde van het gebouw te vervangen en een pergola te
bouwen om het terras en wat plantenborders aan te leggen. Samen kunnen we er iets moois
van maken! Stuur daarom een mailtje naar info@aatuinen.nl
Het idee:

Tegels bij het verenigingsgebouw
Bij ons verenigingsgebouw staan enkele pallets met stenen en tegels. Deze zijn bedoeld om
een terras bij ons gebouw te leggen voor onze gezamenlijke verenigingsactiviteiten. Pak daar
dus niet van!
TUINCONTROLE
Zaterdag 15 mei was er een tuincontrole. De meeste tuinen waren in orde, wat fijn dat
iedereen zo goed bezig is! Zo hebben we een mooi en gevarieerd moestuincomplex.
Reacties van bezoekers krijgen we ook regelmatig; zij zijn onder de indruk en genieten ervan!
Denk nog even aan de heggen, deze mogen niet hoger dan 1.60 meter. De heg niet vóór half
juni snoeien vanwege het broedseizoen! Blijf ook je sloot onderhouden; het talud kort maaien
en begroeiing uit de sloot trekken. Het bestuur doet regelmatig een ronde.
Wanneer een tuin matig of slecht onderhouden is loopt u de kans de tuin te verliezen.
TIPS EN ADVIES ONDERHOUD TUINEN
Regelmaat. Zorg dat het tuinwerk je niet boven het hoofd groeit. Wekelijks aan de slag in de
tuin is welhaast noodzakelijk omdat met warm en regenachtig weer alles heel snel groeit.
- Maai gras en slootwal minstens 1x in de 2 weken.
- Schoffel wekelijks of bedek je bodem met een dikke laag mulch waardoor onkruid
geen kans krijgt.
- Verwijder schadelijke beestjes voordat ze een plaag worden; slakken, coloradokever,
spint, etc.
- snoei je heg 2x per jaar
- vergeet het pad voor je tuin niet. Schoffel het gras en onkruid regelmatig weg, zodat
het pad niet dichtgroeit en voorkom dat het werk om het te verwijderen zwaar wordt.
Spint:

Coloradokever.

Heg goed gesnoeid, vergelijk met ongesnoeide deel!

Maai de slootkant en trek de begroeiing uit de sloot.

Uit deze sloot kun je nog nauwelijks water halen.

Schoffel gras en onkruid langs het pad voor je tuin weg.

Praat met je tuinburen. Zeker als je weinig ervaring hebt, kun je veel tips krijgen van
medetuinders.
Bouwsels. Wil je iets bouwen, bijvoorbeeld een kas of schuurtje, let dan op de
bouwvoorschriften en vraag VOORAF een vergunning aan, het zou echt zonde zijn als het
bouwsel weer afgebroken of aangepast moet worden.
https://www.aatuinen.nl/huishoudelijk-reglement/
De aanvraag voor een vergunning mailen naar vergunningen@aatuinen.nl of via het
formulier op de website https://www.aatuinen.nl/bebouwing/ .
In de aanvraag moet in ieder geval vermeld worden: wat je gaat bouwen, de afmeting, het
materiaal, de plaats in de tuin. Nadat de vergunning verkregen is heeft u 6 maanden om te
bouwen, waarna een controle volgt.
Aan/afvoer materialen. In uitzonderlijke gevallen kan het hek geopend worden voor een
aanhanger om iets van de moestuin te verwijderen of ernaar toe te brengen. Alles wat ook
met een kruiwagen kan, zal daarmee ook gedaan moeten worden. Het is nooit toegestaan
om met een auto of bus het terrein op te rijden. Een aanhanger zal dus naar een tuin geduwd
moeten worden. Wanneer het veel geregend heeft en de grond erg zacht is, mag er niet met
een aanhanger gereden worden vanwege de schade die dan ontstaat.
Wanneer je denkt dat het noodzakelijk is dat het grote hek opengaat, mail het bestuur de
reden waarom en datum met tijdstip, minstens een week van tevoren. info@aatuinen.nl

Afval. Probeer afval zoveel mogelijk te vermijden. Groen afval kan op een composthoop.
Voor klein grof afval kan Sjako ingeschakeld worden. Het kost 5 euro per rit, mits minder
dan 250 kilo. Sjako gebruikt jouw Rovapas om het afval bij de Rova te kunnen inleveren. Bel:
Jan van Dorsten 06 422 685 21. Hij plant de afspraak voor Sjako in.
Het is niet de bedoeling om afval (groenafval, stenen, plastic of wat dan ook) in de
aanhanger van de vereniging of naast de scheepscontainer te dumpen.
GEDROOGDE REUKLOZE KOEMEST
Er is nog wat gedroogde reukvrije koemest over. Deze kost 5 euro per kruiwagen. Een
kruiwagen is voldoende voor 1 tot 1,5 are. Als je ook gedroogde reukvrije koemest wilt, stuur
dan een mailtje naar info@aatuinen.nl.
VRIJWILLIGERS
Elke laatste zaterdag van de maand is er een vrijwilligers dag. De eerstvolgende
vrijwilligersdag op 26 juni. Zet vast in je agenda! Meld je aan bij de groepsapp of via mail om
op de hoogte te blijven van de activiteiten. info@aatuinen.nl
De vrijwilligers-groepsapp: https://chat.whatsapp.com/EvNXuJs6G2g84RZnaZtwjT
Samen zorgen we voor een vriendelijke, verzorgde, interessante, levendige vereniging!

In de bijlage vind je uitgebreide informatie over het bestrijden van slakken en de
coloradokever.
Wij wensen iedereen een vruchtbare periode en veel tuinplezier toe.
Hartelijke groeten,
Namens het bestuur
Suzanna Wielinga
Lammy Schrotenboer
Toine Duijf
Harrie Kalf
Bijlage
COLORADOKEVER

Dit zijn zeer schadelijke kevers die een enorme plaag vormen als ze niet direct in het begin
van het seizoen dood worden gemaakt. Aangezien de coloradokever geen natuurlijke
vijanden heeft, is vangen en vernietigen de enige optie. De eitjes vind je onderop een
aardappel blad. Coloradokevers houden trouwens ook van aubergines, controleer deze
planten dus ook. De eitjes lijken veel op de eitjes van lieveheersbeestjes, maar die vind je
vooral onder het blad van een plant of boom die luizen heeft. Deze eitjes laat je dus zitten
omdat de larven van een lieveheersbeestje heel veel luizen eten!

Coloradokever, larve en eitjes verwijderen en vernietigen!!!
De eitjes vind je onder het blad van aardappels (en aubergines).

De larve.

De coloradokever.

Lieveheersbeestje, larve, eitjes. Koester deze!

De larve. Deze eten enorm veel luizen!

De eitjes van het lieveheersbeestje worden bij luizen gelegd.

TIPS TEGEN SLAKKEN
Bedenk wel: moestuinieren is leren omgaan met teleurstellingen! Hoewel het niet erg is een
beetje oogst te delen met dieren, mag je je zeker wel verdedigen tegen veelvraten zoals
naaktslakken, wegslakken en segrijnslakken (escargot). Hieronder vele tips van internet en
van horen zeggen. Doe er je voordeel mee. Is het je teveel moeite dan kun je ook kiezen
voor groenten, kruiden en bloemen die niet zo aantrekkelijk zijn voor slakken (bittere
groenten, de meeste kruiden, knoflook, etc.).
-

Maak je tuin aantrekkelijk voor natuurlijke vijanden:

- egels
- spitsmuizen
- vogels zoals lijsters, eenden
- insecten zoals spinnen, duizendpoten
- larven van libellen, vliegen en loopkevers
- kikkers en padden
- hazelwormen
Dit doe je door in je tuin een hoekje insect- en diervriendelijk in te richten: stapeltje
stenen, takken, bultje bladeren, holle stengels. Verstoor hun leefomgeving zo min
mogelijk. Gebruik geen gif. Maak een egelhuisje zodat ze in jouw tuin gaan
overwinteren. Hang vogelhuisjes op, maak een verzamelplekje met
(honden/katten/konijnen/mensen) haren, twijgjes, schapenwol, hooi, etc. waarmee
vogels hun nest kunnen bouwen.
-

Slakken schuilen op schaduwrijke en vochtige plaatsen. Leg een stapeltje
groenafval, hout en/of karton neer en keer deze om in de volle zon. De slakkeneitjes
gaan daardoor kapot. De slakken kun je handmatig verwijderen. Je kunt die plaatsen
extra aantrekkelijk maken door koolbladeren, schillen van vochtige citrusvruchten
en/of maizena/bloem/maismeel.

-

Bierval: Met bier kun je slakken vangen, maar er vallen helaas ook andere, nuttige
dieren in de val, zoals jonge padden of onschuldige huisjesslakken (eten alleen dode
bladeren en slakkeneitjes! Dus juist erg nuttig). Een bierval met smalle openingen is
beter, maar daar past dan weer niet de bijzonder vraatzuchtige segrijnslak in.
Hoe te maken. Boterbakje met bier vullen en gedeeltelijk ingraven. Maak in de zijkant
enkele openingen en zet het deksel erop zodat het bier niet verdund wordt met
regenwater. Regelmatig de slakken verwijderen en het bier aanvullen.
Huisjesslakken zijn nuttige slakken! https://www.buitenleven.nl/nuttige-slakken/
Gebruik daarom liever geen gif of voor slakken dodelijke producten zoals maizena of
meel.

-

Planten kun je besproeien met een aftreksel van knoflook of brandnetel (gier).
Verdun de brandnetelgier met (regen)water 1:10, anders verbrand het de bladeren.

-

Planten (bladeren) kun je ook bestuiven met lavameel.

-

Veel schoffelen. Slakken glijden moeilijker over een kale droge toplaag. Zet de
planten niet te dicht bij elkaar.

-

Slakkenkorrels. Dit kost nogal wat omdat je het moet blijven gebruiken. Helaas
maken de korrels ook nuttige huisjesslakken dood. Kies je toch hiervoor, neem dan
ecologische slakkenkorrels die niet schadelijk zijn voor vogels, egels, etc.

-

Barrières strooien die afschrikken of doden:
- zetmeel zoals maizena kun je rond kwetsbare planten strooien. De slakken
zijn er dol op, maar gaan er dood aan. (Ook de nuttige huisjesslakken)
- lavameel (eifel-lavameel, niet industrieel van de hoogovens), is ook meteen
een mineralen-boost voor je planten.
- kalk, gemalen eierschalen
- koffiedik

-

Rond kwetsbare planten kun je ook een scherpe rand plaatsen, bijvoorbeeld een
plastic fles of plastic borderrand. Als je dat met een kartelschaar een puntige rand
geeft, werkt het nog beter.

-

Als je een verhoogde kweekbak hebt, dan kun je rondom rand maken in een “U”
vorm. Slakken blijven in die “U” zitten.

Of kant en klaar gekocht. Ook een standaard L-profiel kun je aan je verhoogde bak
vastschroeven

-

een “U’ rand kun je ook maken door plastic over een rond paaltje te spannen. Zo
kun je een groter gebied afschermen. Zorg dan wel dat je alle slakken verwijdert
binnen die afbakening.

Veel succes. En in dat kader wil ik graag meegeven dat meewerken met de natuur, -door
van natuurlijke oplossingen gebruik te maken-, en de balans te verbeteren, vaak betere
resultaten geven dan het bestrijden van enkel en alleen de symptomen van de disbalans in
je tuin. Een plaag betekent vooral een tekort aan natuurlijke vijanden, dat ontstaat door
bijvoorbeeld geen leefplek of plek om te overwinteren, geen waardplanten, te weinig
diversiteit, etc. Als je kijkt naar hoe de natuur zelf disbalans oplost, dan kun je dat nabootsen
in je moestuin.
Groene groetjes van Suzanna Wielinga

