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Wat betekent dit virus voor onze
vereniging?
Laten we maar bij het belangrijkste beginnen. Wij gaan door met het planten, zaaien
en oogsten. Maar wel op gepaste afstand.

Onze vereniging telt een groot aantal
leden die in de kwetsbare leeftijd van 70+
vallen. Statistisch gezien de meest
kwetsbare groep. Uit de talloze
maatregelen van de overheid pikken we
het verreweg belangrijkste element eruit:
zorg dat u afstand houdt als u aan het
werk bent in uw tuin. Dat betekent ook
een verbod op koffiedrinken en kletsen
met zes of zeven mensen in een schuurtje
van een paar vierkante meter.
Als u de typische verschijnselen vertoont
van het coronavirus t.w. koorts en
luchtwegklachten zoals hoesten en
kortademigheid, dan zien wij u liever niet
op ons mooie complex ‘De goede aarde’
rondspoken. Neem a.u.b. per omgaand
contact met uw huisarts.
De minimale afstand van 1,5 meter, die
we moeten aanhouden bij sociale
contacten breiden wij, gezien de
kwetsbare leeftijdsgroep op ons complex,
uit tot 2 meter. Dan treedt er zeker geen
besmetting op. Immers we zijn actief
bezig in de buitenlucht en zoals uitgelegd
door een medewerkster van het
infocentrum van de overheid overleeft het
virus niet buiten het lichaam maar zakt het
naar de grond en is dan spoedig inactief.
Een afstand van twee meter moet dan
meer dan genoeg zijn om besmetting te
voorkomen.
Op 31 maart 2020 hebben wij u uitvoerig
informatie toegezonden over het virus en
de te nemen voorzorgsmaatregelen.

Maar daarnaast, moeten we, ten koste
van alles, onze gezondheid en die van
onze dierbaren koesteren.

De site van het RIVM - www.rivm.nl beschikt over een grote, goed
toegankelijke, hoeveelheid aan informatie.

door Jac Claasen
Het coronavirus
In de regio Wuhan in China startte in
december 2019 een uitbraak van een
nieuw virus, dat later de naam
Coronavirus kreeg toegewezen. Het virus
kan de ziekte COVID-19 veroorzaken. De
meeste patiënten met dit virus hebben
koorts en luchtwegklachten. In Nederland,
maar ook wereldwijd, worden er
maatregelen genomen om verdere
verspreiding van het virus tegen te
gaan. Het coronavirus zaait zich uit en
oogst alom. Op het moment dat ik dit
stukje schrijf – 12 mei 2020 - is de wereld
behoorlijk op zijn kop gezet en een
heleboel zaken zijn niet meer zo
vanzelfsprekend als voorheen. Echter, de
eerste tekenen van herstel zijn zichtbaar:
de kinderen gaan weer naar school en het
aantal ic-patiënten is dramatisch
geslonken. Maar, de dreiging van dit virus
waart rond en stopt voor niets en
niemand. Laten we optimistisch zijn, op
den duur en hopelijk op heel korte termijn
zullen er medicijnen ontwikkeld worden
om het op hol geslagen afweersysteem te
bestrijden.
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De verdere gang van zaken binnen de
vereniging.
• Het bestuur heeft u tijdig geïnformeerd
dat de algemene ledenvergadering van
maandag 23 februari 2020 tot nader order
is uitgesteld. De kascommissie heeft al
wel plaats gevonden. Een nieuwe datum
is niet zicht en het kan nog wel enkele
maanden of langer duren vooraleer een
nieuwe alv gepland kan gaan worden. Tot
de nieuwe algemene ledenvergadering
zal het huidige bestuur normaal haar
werkzaamheden voortzetten.

Let op. In plaats van de algemene
werkzaamheden komt het volgende:
1. De tuinen met de oneven nummersaan de kanaalzijde- moeten
zorgdragen voor het onkruidvrij
maken van het strookje grond van 30
cm, grenzend aan de afrastering.
2. De tuinen met de even nummers –
naast de sloot – moeten, zorgdragen
voor het onkruidvrij maken van de
strook grond onder de
laurierstruiken. Haal brandnetels en
ander onkruid uit het gaas.

• Algemene werkzaamheden. In principe
zou dat geen problemen moeten geven,
maar we nemen het zekere boven het
onzekere en stoppen voorlopig met de
werkavonden en – morgens.

Inkoopcommissie. De inkoopcommissie
past zich aan aan de gewijzigde
omstandigheden en zal haar normale
werkzaamheden uitvoeren, mits deze niet
strijdig zijn met het overheidsbeleid.
Uiteraard met in acht neming van de
nodige afstand d.w.z. 2 meter.
Het 40-jarig jubileum van de vereniging.
De werkzaamheden en de voorbereiding
voor de festiviteiten zijn voorlopig
stopgezet.
De controle op de juiste plaatsing van de
pootaardappelen zal normaal doorgang
vinden. U heeft hierover reeds een
mailing ontvangen met informatie over de
juiste plaats op uw perceel waar dit gewas
kan worden gepoot.

• We zullen, indien nodig, een beroep
doen op u doen om bepaalde
onderhoudswerkzaamheden te komen
verrichten. Uiteraard op vrijwillige basis.
• Het voornemen van het bestuur en de
terreincommissie was om in 2020 het
tegelpad vanaf de draaicirkel naar de
laatste tuin te herstraten, inclusief het
aanbrengen van een nieuw zandbed, gaat
de ijskast in. Deze werkzaamheden met
hoge prioriteit, worden aangepakt zodra
het kan.

Tot slot
Het virus heeft een grote impact op ons
allen. Laat ons daardoor niet uit het veld
slaan, maar elkaar helpen en steunen
waar mogelijk, op afstand weliswaar,
maar niet minder gemeend. En laten we
genieten van de natuur rondom ons als
onze volkstuintjes weer tot leven komen
en alles weer bloeit en groeit als vanouds.

3

De muskusrat of waterkonijn
door Jac Claasen

Half december 2019, in de late en
waterige namiddagzon, zag ik iemand,
langs de sloot aan de oostzijde van
ons complex scharrelen. Voorzien van
een ferme waadbroek stapte de man de
sloot in en begon te rommelen met een
soort vangkasten, die hij her en der
geplaatst had. Hij bleek de
waterbeheerder van de Brabantse
Delta te zijn, althans degene die zich
bekommerde over het muskusratvrij
houden van de polders bij ons in de
buurt.
Nu was de sloot bij het kanaal onderwerp
van inspectie, maar in de regel had hij
veel meer te stellen met de muskusratten
en andere ratten in de polder aan de
westkant van ons complex. Primair was
het bestrijden van de muskusrat zijn
voornaamste bezigheid, maar ook bruine
rat en woelrat ontkwamen niet aan zijn
speurende blik en vangkasten.

De muskusrat of bisamrat (Ondatra
zibethicus) is een knaagdier uit de
onderfamilie der woelmuizen en, hoewel
de naam dat suggereert, behoort de
muskusrat dus niet tot de ratten. Het dier
wordt soms op de menukaart ook wel
als waterkonijn aangeduid. De muskusrat
wordt ook gefokt in de bontindustrie. Het
bont komt onder de naam bisam op de
markt.
Het dier heeft een kop-romplengte tussen
25 en 40 centimeter met een sterke,
zijdelings afgeplatte staart met een lengte
van 19 tot 28 centimeter. Het kan een
gewicht bereiken van 1700 gram,
ongeveer vier keer zo zwaar als de bruine
rat. Hij is het eenvoudigst te
onderscheiden van andere aquatische
knaagdieren door zijn grootte: de bruine
rat en de woelrat zijn kleiner, de bever en
de beverrat worden groter.
De muskusrat is een zeer goede
zwemmer en duiker, waarbij hij de staart
gebruikt voor de voortstuwing.
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Onder water kan hij zo lange afstanden
afleggen. Hij is voornamelijk 's nachts en
in de schemering actief. De muskusrat
leeft voornamelijk van planten, De
muskusrat wordt maximaal tien jaar oud in
gevangenschap, in het wild ongeveer drie
jaar oud. Veel jongen (tussen de tachtig
en negentig procent) redden de eerste
winter niet. Onderzoek heeft aangetoond
dat graverijen van muskusratten de
veiligheid van dijken aantast.
Waterschappen hebben de wettelijke
opdracht om alle waterstaatswerken te
beschermen tegen schade door
graverijen van muskus- en beverratten.
Muskusrattenbestrijding
De bestrijding van de muskusrat is
geregeld door de overheid. Het dier vormt
volgens de regering een bedreiging voor
dijken en andere waterkunstwerken.
Alleen al in Friesland worden per jaar
duizenden muskusratten gevangen. In
andere provincies is dat aantal ongeveer
even groot.
Welke schade veroorzaakt de
muskusrat in dijken en andere
watergebouwen?
De muskusrat eet waterplanten, maar is
vooral gek op de onderste delen van de
stengel van een waterplant en de wortel
van een waterplant. In Friesland vreet hij
vooral aan rietkragen. In die provincie is
dat juist de bescherming van de oevers,
zodat de waterschappen niet zo dol zijn
op het dier. Doordat de wortels afsterven,
vallen de oevers in. De muskusrat houdt
daarnaast ook nog van planten die door
landbouwers worden verbouwd. Ook daar
zorgen ze dus voor schade.

De muskusrat als wroeter
Door zijn vreetgedrag is de muskusrat
een grote vernieler vinden waterschappen
en de overheid. Maar de muskusrat wroet
ook graag in dijken en oevers zonder te
eten en dat zorgt ook voor schade. In
dijken en oevers graaft de muskusrat
namelijk graag zijn hol en om daar te
komen legt hij allerlei gangen aan. Dat
zorgt er bij kleinere dijken voor dat de
dijken veel minder stabiel zijn. Bovendien
zorgt het gewroet er ook voor dat er veel
modder wordt verplaatst. Dit kan in de
waterafvoer terechtkomen en zo de
waterafvoer vast laten lopen. Door al dat
gegraaf onderstaan er onder de grond
bovendien allerlei holen, waar mensen
zomaar in kunnen vallen omdat ze dat
niet zien. Ook vee van boeren en
landbouwmachines zijn vaak de dupe van
de muskusrattenholen.
Hoe worden muskusratten gevangen?
Muskusratten worden gevangen in stalen
kooien waar ze niet meer uit kunnen
komen, met daarin klemmen. Die
klemmen worden voor de ingang van een
hol geplaatst. Muskusrattenvangers
moeten dan ook altijd het water in om te
zien waar die holen zich bevinden.
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Een volkstuintje en de
biodiversiteit
door Gerard van Mierlo
In het voorjaar hou ik me bezig met
weidevogelbescherming. We zoeken
de nesten van kieviten, scholeksters
en wulpen en markeren die zodanig dat
de boeren die werkzaamheden op het
land uitvoeren er rekening mee kunnen
houden. Omdat je dan veel over akkers
en door weilanden loopt, zie je pas hoe
armzalig deze omgeving eigenlijk
geworden is.
Er groeit vrijwel niets anders meer dan het
gewas van de boer. In het gebied waar wij
lopen is dat een soort snelgroeiend gras
op de weilanden, mais, uien en
aardappelen op de akkers. Je ziet heel

weinig insecten en vrijwel geen
bodemleven. Ook geen (on)kruid of
bloemen. Vaak is het te droog. Het is een
wonder dat er af en toe nog vogels zijn.
Die hebben het steeds moeilijker om hun
jongen groot te brengen bij gebrek aan
voldoende voedsel. Er zijn steeds minder
plekken waar geen pesticiden en
insecticiden worden gebruikt of die niet
vrijwel constant worden overbemest door
injecteren van mest en daarnaast ook nog
kunstmest. Dit heeft grote gevolgen voor
de biodiversiteit.
Een paar soorten doen het heel goed en
vormen dan meteen een plaag, bij gebrek
aan natuurlijke vijanden. Het evenwicht
raakt zoek. En dat begint al bij de kleinste
insecten. De laatste 20 jaar is 75% van
onze insecten verdwenen en dit proces
gaat nog steeds door. Insecten zijn vaak
direct nuttig voor onze voedselvoorziening
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maar ook indirect. Zij zijn het
basisvoedsel voor andere soorten, die
ons weer helpen om schadelijke of
plaaginsecten in bedwang te houden.
Klein ecosysteem
En daar zijn we bij onze volkstuin. Een
klein ecosysteem op zich waar elk van de
tuiniers probeert groenten te kweken.
Ieder op een eigen manier. Ook in onze
volkstuin moet sprake zijn van evenwicht
en moeten we proberen om plagen te
voorkomen. Je ziet overal nestkastjes
hangen in de hoop dat een mezenpaar dit
gaat bewonen en veel rupsen gaat
vangen. We hebben een paar imkers die
bijenvolken houden. Insectenhotels zijn
weer goed voor de wilde bijen,
zweefvliegen en sluipwespen.
Zij zorgen weer voor de bestuiving van
onze groenten en fruit en we planten en
zaaien steeds meer bloemen. Waar dan
ook weer prachtige vlinders op af komen.

Als er teveel muizen en ratten zitten kun
je proberen natuurlijk vijanden te
verleiden in onze tuin te komen wonen.
De zwerfkatten zijn een mooi voorbeeld.
Er is genoeg voedsel en met wat
verleidingstactieken blijven ze in de buurt.
Je moet er allen voor zorgen dat er weer

niet teveel katten komen. Ook zitten er
wezeltjes en vliegt er af en toe een
buizerd over.
Zo zijn er ook verschillende nestkasten
opgehangen voor torenvalken. Ook die
jaagt graag op muizen.

Het hele jaar door zijn er allerlei
insectenetende vogels op de tuin.
Zwaluwen, witte kwikstaarten,
roodborstjes, winterkoninkjes,
heggenmussen, merels, lijsters, pimpelen koolmezen. Ook zaadetende vogels
zoals de putter, vink en (gras)mus zijn
voor ons nuttig als ze in de buurt
nestelen. Voor het grootbrengen van de
jongen zijn karrevrachten insecten nodig.
Gezond bodemleven
Steeds meer tuinders zijn doordrongen
van het belang van een goed
bodemleven. Onder de grond speelt zich
een fascinerend samenspel plaats tussen
onze planten, insecten, bacteriën en
schimmels.
Het bekendste is natuurlijk de regenworm
die plantaardig materiaal omzet in humus
en er daarmee voor zorgt dat onze
planten voedingsstoffen goed op kunnen
nemen. Door het graven van allerlei
gangen komt er meer zuurstof in de
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grond, kan het water geleidelijker de
bodem in lopen en kan het bovenste
gedeelte langer water vasthouden. Dat
werkt dan eigenlijk als een spons.
Zoals gezegd doet de regenworm dat niet
alleen.
De kleinste bodembewoners zijn de
bacteriën, daarna de schimmels, die een
heel dradennetwerk in de grond
aanleggen. Dit zorgt ervoor dat de grond
niet als los zand uit elkaar valt en wat
plakkerig wordt. Er is ook een uitwisseling
van suikers en mineralen met de wortels
van planten en bescherming tegen
schadelijke organismen. Schimmels zijn
ook zeer belangrijk bij de afbraak van
dood plantaardig materiaal. Vervolgens
een hele zwik nét zichtbare diertjes en
dan de wat grotere wormpjes, mijten,
luizen, pissebedden, spinnen,
duizendpoten, springstaarten, mieren en
steeds grotere bijen, kevers, muggen,
hommels, wespen, emelten, slakken,
lieveheersbeestjes enzovoorts. Tenslotte
de mollen, kikkers, padden, muizen,
ratten, egels, wezels en allerlei vogels.

Dit alles draagt een steentje bij en hangt
met elkaar samen. In een goed en
evenwichtig bodemleven zal niets de

overhand krijgen of een plaag worden,
omdat er altijd wel een natuurlijke vijand
aanwezig is. Dat is in de praktijk natuurlijk
niet altijd haalbaar en wij zullen af en toe
ook corrigerend moeten optreden.
Uiteindelijk willen we resultaat van onze
arbeid in de vorm van gezonde groente
en fruit. Gelukkig hoeven we er niet van te
leven en is het geen ramp als er af en toe
eens iets mis gaat en een deel van de
oogst mislukt of toch ten prooi valt aan
een plaag van het een of ander.
Biodiversiteit
Onze manier van tuinieren is erop gericht
om zoveel mogelijk diversiteit aan te
brengen in onze tuin (nummer 36).
Allereerst door het bodemleven te
stimuleren en niet te veel te verstoren
door het aanbrengen van een mulchlaag
van organisch materiaal. De bodem zal
niet zo snel uitdrogen en is ook
beschermd tegen slagregens en zal
minder snel dichtslaan. Het organische
materiaal is weer voedsel voor het
bodemleven. Verder werken we met vaste
bedden, waar we niet op lopen. Om het
bovenste deel van de bodem te
beschermen, met name het
schimmelnetwerk, gaan we zeker niet
spitten en woelen zo min mogelijk om.
Dat gebeurt soms toch bij het rooien van
aardappels en wortelgewassen.
Ook brengen we variatie aan in de
soorten gewassen op een bed, door
regelmatig kruiden en bloemen tussen de
groenten te zetten. We proberen zo te
voorkomen dat een plaaginsect plant na
plant zijn lievelingskostje voorgeschoteld
krijgt, maar wordt afgeleid door andere
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geuren en kleuren.
Bovendien trekken al die bloeiende
planten weer nieuwe gasten aan. Door
een klein vijvertje aan te leggen zijn er
ook meer kikkers in de tuin, die zich weer
lekker kunnen verschuilen tussen het vele
groen en in de mulchlaag. Nog een paar
nestkasten (waarvan een voor de
steenuil), een insectenhotelletje, een
rommelhoekje met wat takken en een
paar composthopen maken onze tuin
redelijk compleet.

verhoging van de biodiversiteit en kun je
extra genieten van de aanblik van een
bloeiende, krioelende en zoemende tuin
en smaakt de oogst des te lekkerder.

Mocht er toch nog iets uit de hand lopen
dan zullen we niet naar de gifspuit grijpen,
maar zoveel mogelijk op natuurlijke
manier bestrijden. Coloradokevers kun je
makkelijk met de hand vangen en een
walletje met kippengrit rond een slakrop
doet wonderen tegen slakken bijvoorbeeld.
Op het eind van de dag heb je dan het
gevoel bij te hebben gedragen aan

Inkoopcommissie
Openingstijden container van de inkoopcommissie:
U kunt uw producten voor de tuin kopen als er een lid van de inkoopcommissie op
de tuin is. Zij zijn bereid u te helpen, door de container te openen maar ook voor
advies over de artikelen.

Tom van der Schans Piet Langermans
Tuinnummer 14
Tuinnummer 26

Piet van Geenen
Tuinnummer 12

Tiny Pulles
Tuinnummer 25
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Zuurkool maken
door Gertine van Tilborgh
Afgelopen jaar wilde ik weer eens
proberen om zuurkool te maken. Een
paar jaar geleden had ik het ook
geprobeerd, maar toen was het mislukt
en zat ik met een pot vol schimmel.

Ik heb twee witte koolplantjes gekocht en
in mijn bakken gezet. Na mijn vakantie
waren de kolen groot genoeg naar mijn
zin en heb ik ze geoogst. Een paar jaar
geleden voor mijn eerste poging heb ik op
internet een startersset zuurkool maken
gekocht. Deze bestaat uit een pot met
een waterslot, twee verzwaringsstenen
voor in de pot. Een stamper, een grote
schaver, waarmee je de zuurkool klein
kunt schaven en een grote tang, om de
zuurkool uit de pot te pakken.
Op internet staan veel recepten over hoe
je zuurkool kunt maken en allerlei
variaties hierop. Je kunt zelfs van rode
kool zuurkool maken. Kijk wat je zelf
lekker lijkt. Ik gebruikte een recept met

zout en vlierbessen. Als eerste moet je de
buitenste bladeren van de kool afhalen en
die bewaren. Daarna heb ik de kool in
vieren gesneden en de hele harde
gedeeltes eruit gehaald. De rest heb ik
fijn geschaafd. Toen alles geschaafd was
heb ik elke keer een beetje zuurkool in de
pot gedaan met wat zout en vlierbessen.
Dat goed aangestampt met de stamper,
zodat er een laagje vocht bovenop kwam
te staan. Dit elke keer blijven doen tot de
zuurkool op is. Dan de grote bladeren die
je apart hebt gehouden bovenop leggen.
Daarop de verzwaringsstenen leggen. Het
is belangrijk dat er vocht boven de stenen
staat. Als er van de zuurkool geen genoeg
vocht afkomt, dan kun je dat aanvullen
met water. Dan vul je het waterslot (het
geultje) van de pot en stopt daar het
deksel in.

10
Laat de pot een week in de keuken staan
om het vergistingsproces opgang te
brengen. Het water in het waterslot kan
dan gaan bubbelen. Zet daarna de pot op
een koele donkere plaats. Laat hem daar
minimaal staan. Hou in de gaten dat je
waterslot vol met water blijft. Kijk enkele
keren in de week en vul het anders aan
met water.
Na die weken kun je een beetje zuurkool
uit de pot halen en kijken hoe het smaakt.
Als je tevreden bent kun je gaan eten.
Zorg er wel elke keer voor dat nadat je er
een beetje zuurkool hebt uitgehaald zorgt

In the picture
Tuinbonen van Walter Klaasen in
bloei op 16 december 2019!

dat het vocht boven de verzwaringsstenen staat. Vul het anders aan met
water. Bovenin de pot kan soms wat
schimmel drijven. Dat kun je weg
scheppen en is niet gevaarlijk.
Je eigen gemaakte zuurkool is anders van
smaak dan in de winkel.
Na verloop van tijd kan hij zuurder
worden, maar dan kun je hem afspoelen
met water. Hierdoor wordt de sterkte
smaak minder. Dit keer was het bij ons
een succes. We hebben van oktober tot
met maart heerlijke eigen gemaakte
zuurkool gegeten.

Schoongemaakt
terughangen
door Nico van Meer

Gereedschap van de vereniging graag
schoongemaakt terughangen.
Dus niet zo!
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Andere wereld
door Ad van Brunschot

Ik weet natuurlijk niet wanneer u dit stuk
zult lezen, maar mogelijk ziet de wereld er
dan weer anders dan vandaag (19 april).
Velen van ons hadden andere plannen
voor dit moment of in de nabije toekomst.
Bijvoorbeeld, ik zelf. Ik had gepland om
vandaag in de trein te zitten van Madrid
naar Merida om vanaf morgen een
wandeltocht van 750 km te gaan maken.
Maar gezondheid is bijna het belangrijkste
voor een mens en daar past risico gaan
lopen niet bij. En dan is het fijn dat wij een
hobby hebben die nauwelijks getroffen
wordt door de maatregelen die nu gelden.
We kunnen gewoon naar de tuin, de
meesten van ons tuinieren op een stuk
grond waardoor de 1,5 meter bijna als
vanzelf in acht genomen wordt.
De lente is in alle hevigheid aanwezig.
Overal zie je mensen hun tuin in orde
maken, schoffelen, harken, snoeien,
zaaien, planten, enz. In mijn tuin komt
daar nog bij, de strijd tegen het onkruid.
Maar goed, daar had ik al eerder over

geschreven, dus daar hou ik over op.
Daar krijg ik het onkruid niet mee weg.
Ik heb mijn tuin ingedeeld in 5 bakken en
die schuiven ieder jaar een bak op. Ook
kan ik in iedere bak zo rekening houden
met de voeding en bemesting. Ik gebruik
natuurlijk de stalmest en
champignonmest, maar ook patentkali en
bloedmeel. En ook zoveel mogeljjk de
zelfgemaakte compost. En zo hoop ik de
klei om te vormen tot een prima
voedingsbodem. Ik meen al verbetering te
bespeuren, niet alles plakt meer aan
elkaar als het nat is. Of vormt van die
enorme scheuren bij droogte.
Hebben jullie dat nu ook? Dat je de
zaailingen boven de grond probeert te
kijken/praten? Ik in ieder geval wel, het is
toch wel een klein wonder: een klein
zaadje wat een volwassen plant gaat
worden. Heeft u weleens gezien hoe klein
een zaadje kropsla is? Dat dat een grote
krop sla kan worden!

Bloeiende planten en
kruiden in de moestuin
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door Jeroen Berendsen
Bloemen in de moestuin zijn niet alleen
een genot voor het oog maar zijn ook
heel nuttig en zorgen voor meer
biodiversiteit in je tuin.
Bloeiende planten en kruiden trekken
bijen en hommels aan die onze gewassen
bestuiven. Enkele voorbeelden zijn Wilde
Marjolijn (Oregano), Bieslook,
Afrikaantjes, Phacelia, Lavendel, Borage/
Komkommerkruid, Dille enz…
Bloeiende planten en kruiden hebben een
gunstig effect als ze in de buurt van
andere planten worden aangeplant.
Zoals dille tussen de tuinbonen tegen de
bladluizen vanwege de geur van dille.
Mierikswortel tussen de aardappelplanten
tegen de coloradokever.
Sterk geurende kruiden zoals Salie en
Hysop tussen koolsoorten stoten het
koolwitje af. Oost-Indische kers trekt
bladluizen aan zodat andere gewassen er
geen last van hebben.
Bloeiende planten en kruiden trekken
vijanden aan van schadelijke insecten
zoals bijvoorbeeld zweefvliegen,
sluipwespen en lieveheersbeestjes.
Lieveheersbeestjes houden van
gevarieerde beplanting en eten zwarte en
groene bladluizen, spintmijten en eitjes
van schadelijke insecten. De larven van
lieveheersbeestjes voeden zich ook met
bladluizen.

Zweefvliegen voeden zich met nectar en
pollen van o.a. dille, kamille en
goudsbloemen en zijn daardoor welkome
bestuivers. Hun larven zijn de ware rovers
en eten bladluizen.
Sluipwespen zijn net als zweefvliegen
goede bestuivers maar leggen hun eitjes
in andere dieren zoals rupsen. De larven
van de sluipwesp eten hun gastheer van
binnenuit op.
Wanneer je combinatieteelt toepast en
bloeiende kruiden en planten tussen je
gewassen zet ben je niet meteen van alle
plagen af want regen, wind, droogte en
bodemgesteldheid en vele andere dingen
kunnen hier mede de oorzaak van zijn.
Maar je tuin is dan wel meer in balans en
een paradijsje voor nuttige insecten. Dus
grijp bij een plaag niet meteen naar de
gifspuit want daarmee dood je ook de
nuttige insecten. Tuinier met de natuur
mee en niet tegen de natuur in.

Aanpassing
beregeningsinstallatie
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Oud

door Nico van Meer
Hallo, Allemaal hierbij een berichtje over de
aanpassingen aan de beregenings- installatie.
Met het opstarten van het nieuwe seizoen
bleken een hele hoop van de tweeweg kranen
van Gardena stuk te zijn, en iedere dag
werden er dat meer. We hebben het probleem
natuurlijk met de firma Vos besproken en zijn
tot een oplossing gekomen. We zijn met een
andere opstelling begonnen, er zijn al 6
kranen vervangen, de kunststof tweeweg
kraan van Gardena komt hierbij te vervallen.
We hebben gekozen voor een duurzame
oplossing,dmv twee kogel kranen, die jaren
meegaan. Gaandeweg gaan we ze
vervangen. Als ze lekken laat dat aan mij
weten (06 41453415). hiernaast foto's van de
oude en nieuwe situatie.

Nieuw

Colofon
Deze editie 23 van ons clubblad is gemaakt door:
Jeroen Berendsen met bijdragen van Ad van Brunschot, Gerard van Mierlo, Jac
Claasen, Gertine van Tilborgh, Walter Klaasen en Nico van Meer.
De foto’s zijn gemaakt door, Nico van Meer, Ad van Brunschot, Gerard van Mierlo,
Walter Klaasen en Jeroen Berendsen
Dit clubblad verschijnt 3 à 4 keer per jaar.

Vereniging:
Complex:

Volkstuinders Vereniging Waalwijk
De goede aarde
Weteringweg 31
5145 NN Waalwijk

Bestuur en correspondentie:
E-mail : vtvwaalwijkbestuur@gmail.com
Internet : www.volkstuinderswaalwijk.nl

14

Hartelijk bedankt sponsoren!

