
Nieuwsbrief september 2021

Beste leden van de Moestuinvereniging Aa-tuinen,

Wat hebben we een mooie, zachte nazomer! Alles kan nog mooi rijpen zo. Gevallen fruit en oogst liever niet op de tuin
laten liggen, dit trekt ratten aan!. Egels kun je op een andere manier helpen aan eten, lees de interessante bijlage van de
natuurwerkgroep en de egelopvang.

We gaan bijna de herfst in, dus het wordt tijd om de tuinen winterklaar te maken. Dat scheelt enorm veel werk in het
voorjaar. Niet iedereen is een ervaren tuinder, vraag elkaar wat de bedoeling is en help elkaar met tips. Denk
bijvoorbeeld aan de volgende acties: Verwijder al het onkruid en (snoei)afval en bedek de bodem, bijvoorbeeld met
mulch van herfstbladeren of stro. Dit voorkomt voor een groot deel het ontkiemen van nieuw onkruidzaad en beschermt
de grond tegen de de komende stormachtige buien en de winterkou. Ook geef je overwinteringsplekjes aan nuttige
beestjes zoals lieveheersbeestjes, die dan vroeg in het voorjaar al een luizenplaag kunnen voorkomen (denk
bijvoorbeeld aan de tuinbonen, die daar vaak zo’n last van hebben).

Het is nu ook de tijd dat de sloten schoon getrokken moeten worden, de walkanten gemaaid en de heggen gesnoeid. 16
oktober is de groencontainerdag van onze vereniging, dan kun je al het tuinafval in de groencontainer van de Rova
deponeren. Op 9 en 10 oktober worden de sloten en heggen gecontroleerd. Zo sluiten we het seizoen goed af.

INHOUD:
- Agenda
- Mededelingen
- Groencontainerdag 16 oktober
- Sloot- en heggencontrole  9 en 10 oktober
- Afvalvervoer van Jacco eindigt
- Ondersteunende leden gezocht
- Bijlagen:

Egelopvang
- Nieuws van de natuurwerkgroep

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.

AGENDA

Sloot- en heggencontrole 9 en 10 oktober

Groencontainerdag 16 oktober

Tuinwerkdag 30 oktober 11:00 tot 14:00

mailto:info@aatuinen.nl
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https://chat.whatsapp.com/EvNXuJs6G2g84RZnaZtwjT


BELANGRIJKE MEDEDELINGEN

★ Vrijwilligers gezocht om toe te zien en mee te helpen de container efficiënt te vullen op containerdag 16 oktober.

★ Vrijwilligers gezocht die meehelpen de tuinen en sloten te controleren op  9 en 10 oktober

★ Neem altijd de sleutel van de toegangshekken van de Aa-tuinen mee. Denk je dat je de laatste bent? Doe het hek
op slot. Zo voorkomen we zo goed als mogelijk dat er ‘s nachts (weer) onbevoegden op onze moestuinen komen.
Als je nog geen sleutel hebt -of kwijt bent- kun je die aanvragen via mail: info@aatuinen.nl

★ Paden moeten goed begaanbaar blijven; snoei de heg en schoffel de bermen in het belang van toegankelijkheid en
het voorkomen van uitzaaien onkruid. Er zijn paden bij waar de brandnetels over het pad hangen, dit moet écht
voorkomen worden!

★ Sloten en slootkanten moeten het hele seizoen door regelmatig gemaaid en leeg getrokken worden. Dat is in het
belang van de watervoorziening, de doorstroom van het water en voorkomen van verstopt raken van de duikers
(deze voeren water af en aan vanuit de grote vaart. Werkt dit niet goed dan heb je bij regenval een veel te natte tuin
en bij droog weer een watergebrek.)

★ Vraag altijd éérst een vergunning aan voordat je iets gaat bouwen.

★ Versterk ons gezellige team en wordt ondersteunend lid; doe (enkele) hand- en spandiensten zonder de
verantwoordelijkheid en verplichtingen van een bestuurlijke functie. Elk beetje dat je bij kunt dragen betekent veel
voor het functioneren, het welzijn en de sfeer binnen de vereniging!

★ Stort geen afval bij de container. Het kost de vereniging flink geld om afval bij de Rova in te leveren (prijs per kilo!).
Om te voorkomen dat we deze kosten moeten doorberekenen aan de leden, neem je je afval zelf mee naar huis.
Ook vragen we ieder lid om mee te helpen door een kilo of 2 van de berg stenen naast de container mee naar huis
te nemen en daar weg te gooien. Met kleine beetjes tegelijk kunnen we met 200 leden “bergen verzetten”!
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★ De tuinders van Reseda 1a en 1b die in augustus 2020 tijdens de extra ALV zijn geroyeerd, hebben de vereniging
gedagvaard. Zij eisen hun lidmaatschap terug en een schadevergoeding van ruim 6000 euro. De advocaat stelt
momenteel conclusie van antwoord op. Heeft u juridische ervaring, dan kan de vereniging uw hulp goed gebruiken.

★ Heb je teveel oogst? Ruil of geef het weg via de facebookgroep van de Aa-tuinen
(https://www.facebook.com/groups/192927130738589) of via de weggeefkast met koelkast van Annelien
Blom-Ziengs (Schutterbeek 35). (Www.Facebook.com/WeggeefkastAO)

★ GEZOCHT: leden die willen helpen met het vinden en aanvragen van subsidies en dergelijke om ons
verenigingsgebouw te renoveren. We willen een werkgroep vormen die contacten wil leggen met instanties,
gemeente en stichtingen die iets op dat vlak kunnen betekenen.

GROENCONTAINERDAG 16 OKTOBER

16 oktober is het weer groencontainerdag, dan kun je al het tuinafval wat je niet op de composthoop wilt hebben zoals
koolresten, aardappelloof, snoeiafval, blad dat aangetast is met een schimmel of ziekte in de groencontainer van de
Rova deponeren. We zoeken vrijwilligers die erop toe willen zien dat alléén groenafval in de container komt en die ook
willen helpen het groenafval zo efficiënt mogelijk in de container te krijgen, zodat iedereen zijn groenafval kwijt kan.

Er wordt nog bekeken of het mogelijk is om een versnipperaar te huren voor het de takken van snoeiafval. Wanneer dit
lukt, mogen takken NIET in de groencontainer, maar worden versnipperd.
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SLOOT- EN HEGGEN CONTROLE 9 EN 10 OKTOBER

Voor 1 november moeten alle sloten onderhouden zijn, daarna moeten de sloten in verband met overwinterende dieren,
met rust gelaten worden. Daarom controleren we de sloten op 9 en 10 oktober, dan is er nog een beetje tijd als iets
onvoldoende blijkt. De controle gebeurt door zowel bestuur als leden. Wie helpt mee?

Let op: wanneer het onderhoud onvoldoende is, kan dit leiden tot het kwijtraken van de tuin!

Op de volgende dingen moet je letten:

Heg en pad voor de tuin:
➔ Heggen snoeien.



➔ Berm voor de tuin onkruidvrij.

Zo wel: Zo niet:

Sloot en walkant:
➔ Begroeiing uit de sloot trekken.
➔ Sloot indien nodig uitdiepen. Grond uit de sloot niet op het talud gooien maar in de tuin.
➔ Slootkant moet begroeid zijn, maar wel kort gemaaid. Géén plastic en tegels  op het talud!
➔ Geen (grote) struiken of bomen op het talud. Verwijder direct eventuele opslag van bomen.
➔ Bebouwing, bomen, struiken niet dichter dan 1 meter vanaf de bovenkant van het talud.
➔ Op een aantal plaatsen staan de sloten in verbinding met de gracht. De einden van deze duikers moeten vrij

blijven zodat het water goed door kan stromen.

Met een soort 4-tandige hark van de vereniging trek je de begroeiing uit de sloot. Met een waadpak kun je -indien nodig-
in de sloot staan. Bovendien is er een baggerbeugel om de sloot uit te diepen. Deze zijn bij de vereniging te leen.
Maaien en snoeien kan met een bosmaaier en (elektrische) snoeischaar en zijn te huur. Mail: info@aatuinen.nl

De duikers open, zodat het water kan doorstromen.

Talud gemaaid en de sloot schoon. Waadpak.
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Trek de begroeiing eruit zodat de sloot niet dichtgroeit.

Let ook op de volgende punten:
➔ geen afval in de tuin.
➔ geen woekerende gewassen/onkruiden, gras kort maaien.
➔ geen groente of fruit laten rotten in de tuin, dit trekt ratten aan.

AFVAL  VERWIJDEREN; DE DIENSTEN VAN JACCO ZIJN GEËINDIGD

We hebben lange tijd gebruik kunnen maken van de diensten van Jacco om onze afval van de tuinen te verwijderen en
naar de Rova te brengen. Helaas stopt Jacco ermee. Vanaf heden zal afval zoals plastics, stenen, snoeiafval,
tuinmeubels, bouwafval van tuinhuisjes en kassen, etc. door de tuinder zelf afgevoerd moeten worden.



ONDERSTEUNENDE LEDEN GEZOCHT

Het huidige bestuur bestaat uit 4 leden en dat is te weinig om alle taken goed uit te kunnen voeren. Wij zijn daarom op
zoek naar een leden die het bestuur willen helpen bij uitvoerende taken. Ben je iemand die de vereniging een warm hart
toedraagt en basale computervaardigheden heeft of bouwkundige ervaring of juridische ervaring of gewoon heerlijk vindt
om de handen uit de mouwen te steken voor een tuinklus of onderhoudsklus? Stuur ons een mailtje (info@aatuinen.nl)

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.

Hartelijke, groene groetjes namens het hele bestuur,

Suzanna Wielinga
Voorzitter
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Bijlage

EGELS EN NIEUWTJES VAN DE NATUURWERKGROEP

De natuurwerkgroep onderzoekt o.a. de biodiversiteit en de aanwezigheid van dieren op het Aa-landen park. In eerdere
jaren waren al ransuilen, bunzingen en egels gezien, in 2020 en 2021 zijn er ijsvogels, zwartkopmezen,
boomkruipers, dwergmuizen, slaapmuizen en de koninginnenpage gespot.

In de volgende nieuwsbrief gaat de natuurwerkgroep wat meer over 1 of meer dieren vertellen en over de bewoning van
de nestkasten op het complex.

Wil je ook meer weten van al dat leven op onze tuinen? En meehelpen met het verbeteren van hun leefomgeving en de
biodiversiteit? Doe dan mee met de Natuurwerkgroep. laan1976@gmail.com

Slaapmuis: Bunzing:

Boomklever:

Tips van de natuurwerkgroep (voor meer informatie, volg de links in het stuk):

Nu het tuinseizoen voorbij is, lijkt het aanlokkelijk om aan de grote winteropruiming te starten. Toch stel je die beter uit tot
in de lente. Egels overwinteren het liefst tussen gevallen bladeren onder een haag, een takkenbos of dode boom, wat
snoeihout, een houtstapel of zelfs de composthoop. Soms vinden ze zelfs een plekje in een rommelig tuinhok. Als ze
verstoord worden door een ijverige tuinier, moeten ze op zoek naar een ander plekje en verbruiken ze kostbare energie.

Wat kan je nog meer doen voor de Egels:

★ Plaats een egelhuis.
Die zijn kant-en-klaar te koop bij tuincentra of bij natuurhulporganisaties, maar het is nog leuker om er zelf eentje te
bouwen. Gebruik ongeverfd, onbehandeld hout en maak een ‘doos’ van minstens 30 cm breed, 40 cm diep en 30 cm

https://www.onzenatuur.be/maak-je-tuin-lenteklaar/
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hoog. Voorzie aan de korte zijde een inloopopening van 15 op 15 cm, liefst met een gangetje eraan. Maak ook een
ventilatieopening, die verse lucht in het huis brengt (let op dat het niet kan binnen regenen!)

★ Verbind tuinen.
Misschien is jouw tuin niet geschikt voor egels, vinden ze er niet genoeg voedsel of zijn de beste plekjes al ingenomen?
Of misschien is je tuin net een egelparadijs, maar raken de stekelige dieren niet binnen door de stevige omheining? Zorg
daarom altijd voor een aantal doorgangen in je omheining. Die “egelwegels” hoeven niet groter te zijn dan 15 x 15 cm,
maar voor de egel betekenen ze een wereld van verschil. Zet ook je buren aan om egelwegels aan te leggen; vanaf tien
verbonden tuinen woon je in een ‘egelstraat’. De egelpopulatie zal je dan ook eeuwig dankbaar zijn, want hun leefgebied
wordt er ineens een heel stuk groter door! Als bonus kunnen ze zo makkelijk de beste eet- en slaapplekken bereiken,
zonder gevaarlijk verkeer tegen te komen.

Egelopvang
Angelique, een oudlid van onze vereniging, vangt egels op bij haar thuis! De Egels komen via de Egelopvang bij haar.
Binnenkort krijgt zij 3 egeltjes die bij haar komen overwinteren en in de winterslaap gaan. Na de winterslaap, als ze sterk
genoeg zijn, worden de egeltjes weer uitgezet. Hieronder een stuk door haar geschreven met veel leuke en interessante
informatie:

Egels zijn prachtige diertjes die ook graag wonen in onze tuinen, mits het niet te netjes is. Ze hebben plekjes nodig waar
ze hun nest kunnen bouwen. Rommelhoekjes, struiken, plekken die je met rust laat.  Vooral als de winter eraan komt
want dan houden ze hun winterslaap. Zou je toevallig dan een egel verstoren, hun lichaams temperatuur en ademhaling
is minimaal. Gewoon weer toedekken en met rust laten.

Egels eten graag slakken, wormen, insecten, fruit. Afhankelijk wat er op dat moment voorradig is. Ze zijn niet heel
kieskeurig.

De egel staat onder druk, door de egelziekte en door verkeer, vooral de mannetjes zijn daar slachtoffer van. Die leggen
grotere afstanden af, voor de dames. En die hebben ook meerdere nesten, vrouwtjes vaak maar 1.

Ook door honger staat de egelpopulatie onder druk omdat er te weinig te vinden is. Je kan ze helpen door speciaal
egelvoer te kopen, of gedroogde meelwormen of een gekookt eitje.  Sommige geven kattenbrokjes. Maar geef ze nooit
melk. Ze kunnen niet tegen de lactose en worden daar ziek van. Ook zijn egels enorm geholpen met schoon water.

Geef extra eten in het najaar wanneer de egel zich voorbereid voor de winterslaap.  Ze slapen ongeveer van okt/nov tot
en met ongeveer april. Jonge egels gaan vaak wat later in winterslaap omdat ze  nog op goede gewicht moeten komen
om de winterslaap te overleven.  Ze moeten zo ongeveer pond wegen. Anders is de kans groot dat ze overlijden in hun
slaap. Dus dit is een mooie tijd om ze bij te voeren, voedsel is schaarser en ze moeten vetlaag opbouwen.

https://www.natuurpunt.be/pagina/hoe-maak-je-een-doorgang-voor-egels
https://www.natuurpunt.be/pagina/hoe-word-je-een-egelstraat


Egels zijn solitair, als je egels bij elkaar ziet is dat de moeder met jongen. Jonge egels worden heel snel zelfstandig
gemaakt.  Egels kunnen prima in hetzelfde gebied leven, ze hebben wel confrontaties maar meestal gaan ze elkaar uit
de weg en eten ze op verschillende tijdstippen.

Zelf ondersteun ik een kleinschalig egelopvang in Laarbrug.  En heb twee kleintjes mogen grootbrengen met de hand.
De derde die ik opving kwam uit hetzelfde nest maar had ook nog medicatie nodig dus die kwam later. Ze hebben
winterslaap bij mij gedaan en nadat ze wakker werden en ze weer wat op gewicht waren heb ik ze uitgezet in tuinen bij
mensen met wat extra hulp (bijvoeren) de eerste weken. Ze zijn uiteindelijk allemaal hun weg gegaan. Ook heb ik 1 egel
op de moestuin uitgezet. ik ben helemaal verzot op die mooie dieren. Ze hebben echt een eigen karakter, prachtig.

Nog even extra; egels hoor je niet overdag te zien, dan is er vaak wat mis.  Dan kun je een egelopvang bellen of
de dierenambulance. Soms komt het wel voor dat je een egel ziet slepen met nestmateriaal. Had ik ook in mijn eigen
tuintje, een moeder egel met jongen. Ik denk dat haar nest elders verstoort was en ze snel een nieuw nest moest maken.
Ze oogde actief en gezond.  En ze heeft haar jongen verder grootgebracht in mijn tuin.

Angelique


