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1 Inleiding
in deze nieuwsbrief zult u berichten lezen die ook al in de vorige nieuwsbrief waren vermeld. Zaken
als de corona-epidemie, groente van de maand en de vacature voor bestuursleden en
penningmeester zijn nog immers nog steeds actueel. April 2020 is begonnen met schitterend weer,
waardoor de meeste tuinders ook al volop bezig zijn met de tuinwerkzaamheden. Let wel er wel op
dat de bodem gezond blijft. Dit kan deels bewerkstelligd worden wisselteelt toe te passen. In deze
nieuwsbrief is kort een toelichting gegeven over de wisselteelt. Inmiddels zijn ook vrijwel alle tuinen
die de Vereniging van Volktuinders uitgeeft verhuurt. Dit is goed nieuws, als u echter nog

belangstellenden kent, kunnen ze zich altijd aanmelden om verloop en onverwachte uitval op te
vangen. Ondanks de rare, en voor sommige moeilijke tijden iedereen een goed tuinseizoen gewenst
en als u aardappels teelt het liefst zonder coloradokevers. In deze nieuwsbrief is enige informatie
over de coloradokever weergegeven.

2 Corona virus
Het corona virus heeft het hele land in zijn greep voor ons als volkstuinders is het nog vroeg in het
voorjaar maar de voorbereidingen op het nieuwe seizoen zijn in volle gang. Als volkstuinders hebben
wij niet echt intensieve contacten in de vorm van uitgebreide vergaderingen maar maken gelukkig
wel een gezellig praatje in de tuin.
Om tuinders te verbieden om te werken in hun tuin kunnen wij als bestuur niet verlangen, wel
vragen wij om de voorgeschreven afstand van elkaar te houden bij een gezellig praatje in de tuin.
Het naar buiten gaan is een gezonde bezigheid en bevordert de saamhorigheid. Mocht je als tuinder
griepverschijnselen hebben gebruik dan het gezonde verstand en blijf dan thuis. Laten we zorgen
met elkaar dat we elkaar niet besmetten tijdens onze hobby in de tuin.

3 Oproep nieuwe penningmeester en algemene bestuursleden
De penningmeester is halverwege februari om persoonlijke redenen gestopt met zijn
werkzaamheden voor de Vereniging van Volkstuinders. Derhalve zijn we per direct op zoek naar
iemand die zijn taken over wil gaan nemen. De nieuwe penningmeester maakt deel uit van het
Dagelijks Bestuur van de Vereniging en is aanwezig bij de bestuursvergaderingen die ongeveer drie,
hooguit vier, keer per jaar plaatsvinden.
Verder zijn de taken:
het digitaal bijhouden van de financiële administratie van alle inkomsten en uitgaven van dat
jaar
- het opstellen van een begroting voor het volgende jaar
- tijdens de jaarvergadering de begroting toelichten
- het maken van de nota’s voor de jaarlijkse huur en bijdrage van de leden en het innen
daarvan
Het zwaartepunt van alle activiteiten ligt in de winter en het vroege voorjaar. Enige kennis van en
ervaring met Excel is heel wenselijk omdat daar het financiële programma in werkt. De nieuwe
penningmeester doet dit werk het eerste jaar samen met de secretaris. We hopen dat één van onze
leden zich iemand aanmeldt om deze taak op zich te nemen.
-

Als u dat bent, en u wilt meer informatie over deze bestuursfunctie, neem dan gerust contact op met
de vereniging via de website www.volkstuindelden.nl of het e-mailadres
volkstuinders.delden@gmail.com of bij Engelbert Workel (voorzitter), Heleen Driessen (secretaris) of
Walter Bergman (communicatie).
Behalve een penningmeester zoeken we ook een of twee bestuursleden met een meer algemene
taak die het eerste jaar met de andere bestuursleden meelopen. Dit is gelet op de continuiteit van
het verenigingsbestuur op korte termijn noodzakelijk.

4 Groente van de maand
Sinds de eerste week van januari wordt wekelijks door de Vereniging van Volkstuinders een recept in
het Hofweekblad geplaatst. Elke maand staat een seizoensgroente centraal, waarvan recepten
ingestuurd kunnen worden naar volkstuinders.delden@gmail.com. Wellicht wordt uw recept
geplaatst in het Hofweekblad. In januari stond boerenkool centraal, in februari prei, in maart bonen
deze maand rabarber. Ook suggesties voor de groente van de maand voor de resterende maanden
zijn welkom.

(advertentie)
Bij Pets&Co is de catalogus voor tuinzaden weer
binnen. Ook pootaardappels en plantgoed kunnen bij
Pets&Co worden gehaald

5 Wisselteelt
De meest bekende groente, waarbij wisselteelt wordt toegepast is waarschijnlijk wel de aardappel.
Aardappels mogen minstens vier jaar niet op zelfde plek gepoot worden in verband met

aardappelmoeheid. Aardappelmoeheid wordt veroorzaakt door een bepaald soort aaltje. Er zijn er
echter verschillende soorten aaltjes die verschillende gewassen aantasten. Om schadelijke aaltjes te
verwarren kunnen afrikaantjes langs de moesbedden gezaaid worden. Alleen al om plagen en ziekten
te voorkomen of te bestrijden is het aan te bevelen om wisselteelt toe te passen. Echter ook het
natuurlijk evenwicht van de bodem is van belang. Daarom is het belangrijk om met min of meer
gelijkmatige moestuinbedden te werken. Je zult niet altijd goed uitkomen met de ruimte die je hebt,
maar dat is goed op te vangen door bijvoorbeeld snijbloemen, eerder genoemde afrikaantjes of
andere bloemen die goed zijn voor insecten te zaaien. Aan de roulatie van de gewassen kun je
denken aan aardappels, peulvruchten, kolen, bladgroenten, vruchtgroenten en wortelgroenten. Zoek
eens op internet naar goede en slechte buren om bijvoorbeeld de vruchtwisseling te bevorderen of
schadelijke insecten te verwarren. Een goed voorbeeld zijn de wortel en de ui als goede buren. De
geur van de uien leidt de wortelvlieg en de geur van wortels leidt de uienvlieg af, waardoor beide
gewassen beschermd zijn.

6 Aardappels en coloradokever
In de vorige paragraaf werd aardappelmoeheid aangehaald als ziekte. Een andere vervellende gast
voor de aardappel is de coloradokever. Deze geel-zwart gestreepte rotzakken en met name de larven
kunnen een hele oogst vernielen door al het loof van aardappels op te vreten.
De larven van de coloradokever overwinteren onder de grond en overleven lichte tot matige vorst.
Daar het afgelopen winter nauwelijks gevroren heeft, is de kans groot dat de kever dit jaar een ware
plaag zal vormen. Rond deze tijd verpoppen ze zich en na een week of twee komt het imago uit de
pop. De eerste generatie kevers zullen feloranje eitjes onder een blad van een aardappelplant
leggen. Afhankelijk van de temperatuur komen de eitjes na enkele dagen tot na enkele weken uit. De
rode larven vreten zich in een aantal weken vol aan het aardappelloof. Als ze genoeg gegeten
hebben, laten ze zich vallen en kruien in de grond om te verpoppen. Zo kunnen meerdere generaties
per jaar de aardappeloogst (vroeg en laat) echt in gevaar brengen.

Links larven van de coloradokever, rechte een volwassen exemplaar (imago).

Wat kun je doen tegen de coloradokever?
Inspecteer regelmatig (minstens twee of drie keer per week) de aardappelplanten. Als je de oranje
eitjes aan de onderkant van een blad ziet kleven, dien je deze gelijk plat te knijpen. Ook larven en
volwassen kevers die je vangt kun je platknijpen. Wellicht een smerig karweitje maar het went. Als
overlevingsmechanisme laten volwassen kevers zich vallen, zodra je ze aanraakt. Het is handig om
een bakje met water onder de kever te houden zodat het insect hier invalt. Het regelmatig
inspecteren van de aardappelplanten is een behoorlijk intensieve klus. Goed te doen als je
bijvoorbeeld één of twee bedden met aardappels hebt, maar als het meer is, wordt het vangen en
platknijpen van het ongedierte een behoorlijk tijdrovend klusje. In de biologische akkerbouw worden
middelen gebruikt die redelijk onschadelijk zijn voor milieu en grondwater, maar bij spuiten van het
goedje wel schadelijk voor andere insecten. Zorg daarom, als je spuit dat het aardappelbed vrij is van
(bloeiend) onkruid om geen bijen, hommels, lieveheerbeestjes en dergelijke te vernietigen.

