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1        Inleiding 
De langste dag ligt alweer achter ons. En daarmee ook de tijd om onder meer nog rabarber of 

asperges te oogsten. Bij rabarber wordt afgeraden om het nu nog vers te oogsten en te eten in 

verband met oxaalzuur dat door de plant wordt gevormd. Oxaalzuur is niet direct heel gevaarlijk bij 

kleine hoeveelheden, maar als grootgebruiker van rabarber kun je beter van deze groente afblijven. 

Belangrijker is geen rabarber en ook geen asperges meer te oogsten, omdat ze als meerderjarige 

planten uitgeput raken bij te intensieve oogst. Als je na de langste dag, of St. Jan op 24 juni, niet 

meer oogst heeft de plant voldoende tijd om zich te herstellen voor het volgende jaar. 



Eind juni was het alweer flink warm en gieten is dan voor veel planten een must. Heb je planten in 

potten staan, geef ze dan minstens één keer per dag water. Door de zonkracht kan een pot 

behoorlijk warm worden en daarmee gaat de verdamping in de pot ook razend snel. Jonge zaailingen 

in de volle grond kunnen ook regelmatig voorzien worden van water. Planten die reeds vanaf april of 

mei al in de volle grond staan, kunnen wel tegen een stootje en behoeven niet na een paar dagen 

zonnig weer water. Bij langdurige droogte kun je dergelijke planten en ook vaste planten en struiken 

beter in één keer veel water geven in plaats van geregeld weinig. Op deze manier krijgen ze een sterk 

wortelstelsel en wordt de plant ook steviger. 

De Vereniging van Volkstuinders heeft een melding gedaan bij de Provincie om water te onttrekken 

aan de sloten langs de complexen aan de Rondweg. Hierop is begin juli echter nog geen reactie 

ontvangen. 

Voor dit jaar heeft de Vereniging van Volkstuinders Delden een bedrag van 243,27 euro uit de Rabo 

Clubkas Campagne toegewezen gekregen. Dank voor jullie stemmen! 

Meer nieuws wordt geplaatst op de website www.volkstuindelden.nl. Op de website wordt 

regelmatig een blog geplaatst, waarop u vrij bent te reageren. Ook kunt u uw moestuinweetjes of -

vragen kwijt op het gastenboek van de website. 

2  Contactpersonen. 
In de vorige nieuwsbrief en op de algemene ledenvergadering is doorgegeven dat voor de 

verschillende complexen contactpersonen gezocht worden. Voor vrijwel elk complex heeft zich een 

contactpersoon gemeld of was al in die hoedanigheid bekend. Alleen voor de Sportlaan 1 heeft zich 

geen kandidaat gemeld. Voor de Watertorenstraat en Rentmeesterslaantje hebben de huurders 

onderlinge afspraken. 

Tot de taak van een contactpersoon dient o.a. te worden gerekend de gezamenlijke belangen per 

complex te behartigen. Het verstrekken van adviezen, het ondersteunen en bemiddelen van de leden 

in het kader van burenhulp. Het toezicht op leegstaande tuinen en ondersteuning bij het zoeken en 

vinden van aspirant-leden met name bij leegstaande tuinen. Ook het coördineren van technische 

zaken op het complex zoals watervoorziening en actie bij geconstateerde vernielingen e.d. Met 

andere woorden; een goede gelegenheid voor een praatje. Indien noodzakelijk of gewenst gebeurt 

het ondersteunen en bemiddelen in overleg met een afvaardiging van het bestuur. Jaarlijks is een 

vergadering van de contactpersonen met het bestuur. Onderling overleg tussen contactpersonen om 

ervaringen uit te wisselen kan naar wens en informeel.  

De contactpersonen zijn: 

Noorderhagen: Wim Klaver, klaverwim@gmail.com 

Cramersweide: Henk Rijsman, h.rijsman@kpnmail.nl 

Sportlaan 2: Alberto Landewe, albertlandewe@kpnmail.nl 

Veldbloemen: Piet Straathof, pvstraathof@gmail.com 

Rondweg Watertorenzijde: Benny Meier, vbmeier@gmail.com 

 

Voor vragen aan het bestuur kunt u een bericht sturen aan volkstuinders.delden@gmail.com of via 

de website. 



3  Tuinonderhoud en tuinen met achterstallig onderhoud  

Geschreven door Tonnie Vossebeld 

Er zijn vorig seizoen nogal wat tuinen in niet verhuurbare staat achtergelaten. In de volksmond 
worden dit al snel “verwaarloosde tuinen” genoemd. Bij verwaarlozen wordt echter meestal gedoeld 
op bewust iets nalaten te doen. Bij de tuinen van onze vereniging ben ik er tot op heden echter nog 
niet tegenaan gelopen dat iemand er met opzet een zootje van maakte. Er kan wel sprake zijn van 
onverschilligheid, maar voorlopig krijgt men het voordeel van de twijfel en spreek ik liever van een 
“tuin met achterstallig onderhoud”. Deze situatie ontstaat bijv. wanneer het voor iemand met 
tanende gezondheid allemaal teveel wordt en verzuimd wordt hulp in te schakelen. Wanneer dit een 
chronisch karakter krijgt worden de gevolgen steeds erger en wordt het steeds moeilijker tot 
onmogelijk er weer bovenop te komen. Natuurlijk moet iemand uit zichzelf tijdig melden dat het niet 
meer lukt, maar ook collega tuinders zouden hier oog voor moeten hebben. Het is blijkbaar 
makkelijker met anderen hierover te roddelen dan de betreffende persoon een arm om de schouder 
te slaan. De contactpersonen op de complexen kunnen hierin ook een bijdrage leveren en trachten in 
kleine kring met elkaar tot een juiste oplossing te komen voor het escaleert. In de eerste plaats in het 
belang van de volkstuinder zelf die in nauw is gekomen, maar natuurlijk ook voor collega 
volkstuinders. Niemand zit te wachten op een overwoekerde tuin in de buurt. En de leden in het 
algemeen worden er niet vrolijk van via verhoging van de huur te moeten bijdragen in de kosten die 
opschonen en afvoeren voor zover die niet verhaald kunnen worden met zich meebrengen. Ook het 
missen van de huur van niet verhuurbare tuinen, die wel afgedragen moet worden aan gemeente of 
Twickel kan leiden tot huurverhoging.   
Tot op heden heb ik met hulp van anderen drie tuinen opgeschoond. Dit werd erg gewaardeerd. Een 
fijner gevoel dan al die goedbedoelde “veren” geeft het zien dat deze tuinen inmiddels al door 
enthousiaste nieuwe huurders in gebruik zijn genomen. Maar wij blijven natuurlijk niet aan de gang. 
Als de leden beloven de vereniging verder niet meer op te zadelen met tuinen met achterstallig 
onderhoud dan maken wij de vierde aan de Rondweg Watertorenzijde nog wel af. 
 
Toekenning tuinen en voorkoming teleurstelling 
Voordat een kandidaat een vrijgekomen tuin overneemt moet er eerst pas op de plaats worden 
gemaakt en duidelijk worden of de persoon in kwestie de tuin wel “aan kan”. Een tuin van 500 m² 
blindelings toewijzen aan iemand van over de 80 of aan iemand met een volle werkweek is dubieus. 
Begin in het klein en volg het op de voet. Weinig ervaring hebben met tuinieren is helemaal niet erg, 
maar dan bespreek je een plan van aanpak en stem je met elkaar een proefperiode af om wederzijds 
zekerheid te krijgen dat het allemaal goed komt. Ook hierin kunnen de contactpersonen een nuttige 
rol spelen.    
 
Onderhoudstoestand tuinen 
De volkstuinders moeten er begrip voor hebben dat een tuin met bloeiende, zich uitzaaiende of 
overwoekerende onkruiden niet toelaatbaar is in eerste instantie ten opzichte van de mede-
volkstuinders op hetzelfde complex, maar ook voor het algemene imago van volkstuinen (beginnend 
in Delden). 
Van de volkstuinders mag verwacht worden dat wanneer zij bijvoorbeeld voor langere tijd op 
vakantie gaan afstemmen wie er in de tussentijd het meest noodzakelijke onderhoud aan de 
betreffende tuin doet en dat mede in eigen belang de contactpersoon daarover wordt ingelicht. Het 
is namelijk wellicht vervelend voor de persoon die waarneemt aangesproken te worden op 
onbevoegd betreden van de tuin. 
 
 
 
 



4  Eikenprocessierups 

In enkele jaren tijd heeft de eikenprocessierups een snelle opmars gemaakt vanuit het zuiden naar 
onder meer Delden. Ook bij de meeste volkstuincomplexen staan eiken. De brandharen van de 
eikenprocessierups kunnen gezondheidsklachten veroorzaken. Het lichaam van de rups is bedekt met 
lange, witte haren die op roodachtige wratten staan ingeplant (dit zijn niet de brandharen). De 
brandharen (setae) zijn ongeveer 0,2 tot 0,3 millimeter lang, zijn pijlvormig en hebben weerhaakjes. 
De haren, die bij een bedreiging worden afgeschoten, kunnen dan makkelijk de huid, de ogen en de 
luchtwegen binnendringen. De stoffen die van de haren afkomen veroorzaken een op allergie 
lijkende huiduitslag (figuur 1), zwellingen, rode ogen en jeuk. In de meeste gevallen verdwijnen de 
klachten binnen twee weken vanzelf. Ook kunnen andere verschijnselen ontstaan, namelijk braken, 
duizeligheid en koorts. 

 

De rupsen hoeven niet te worden aangeraakt om 
in contact te komen met de brandharen. De 
haartjes verspreiden zich met de wind en 
kunnen zo in contact komen met de mens. De 
haren verschijnen vanaf ongeveer half mei tot 
eind juni op de rupsen. De haren blijven ook na 
het vertrek van de rupsen in de nesten, die aan 
de stammen en dikke takken hangen, aanwezig. 
Na jaren kunnen deze nesten bij aanraking nog 
overlast veroorzaken. 
 
 

Figuur 1 Huiduitslag veroorzaakt door de eikenprocessierups. 

Habitat van de eikenprocessierups 

De rups komt vooral voor in zomereiken langs lanen in steden en dorpen en erfbeplantingen in 
bosrijke omgevingen. Delden is derhalve een ideale habitat voor de insecten. In bossen wordt de 
rups ook waargenomen, maar in mindere mate waardoor de overlast er beperkter is. 

De rupsen verplaatsen zich 's nachts, op zoek naar voedsel, waarbij ze in meerdere rijen dicht achter 
elkaar aan lopen, als in een processie. Overdag zijn ze in hun nest. De rupsen vreten soms 
eikenbomen bijna geheel kaal. Droge winters en droge, warme zomers stimuleren de getalsmatige 
ontwikkeling van de rups. 

Gedurende de winter overwintert de rups als pop in de bodem nabij een eik. Nadat uit de pop de 
vlinder te voorschijn komt gaat deze naar de top van een boom om, na te hebben gepaard, bij het 
jonge blad haar eitjes te leggen. De larve die hier uitkomt is een bladvretende rups. In Nederland 
ontwikkelt de rups zich steeds vaker in zulke grote aantallen dat van een plaag gesproken kan 
worden. De processierups zit vooral in gesponnen nesten aan de zonnige zuidkant van de 
eikenstammen. De nesten bestaan uit een dicht spinsel met vervellingshuidjes, brandharen en 
uitwerpselen. 

Herkennen van de eikenprocessierups 

De eitjes komen in april of mei uit, tegelijk met de eerste bladeren van de waardplant, de eik. De 
rupsen zijn dan oranjeachtig gekleurd. De kleur van de rupsen verandert in een grijsgrauw met 
lichtgekleurde zijden (figuur 2, links). Na de derde vervelling krijgen de rupsen de donkere 
brandharen op de rug. De rupsen zijn tot 3,5 cm lang. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Allergie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Huiduitslag
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jeuk_(prikkel)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Braken_(lichaamsfunctie)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Duizeligheid
https://nl.wikipedia.org/wiki/Koorts
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zomereik
https://nl.wikipedia.org/wiki/Processie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Waardplant
https://nl.wikipedia.org/wiki/Eik
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vervelling


De rupsen vervellen zes of zeven keer voordat ze in een onopvallende nachtvlinder veranderen. 
Begin september zetten de vrouwtjesvlinders hun eitjes af in de toppen van eikenbomen. 

De bruingrijze eikenprocessievlinder (figuur 2, rechts) is een nachtvlinder met donkere dwarslijnen 
en vliegt tot begin september. 

 

Figuur 2 Eikenprocessierups (gemeente echt-susteren.nl) en imago (ecopedia.be). 

De nesten zijn vaak rond of meer afgeplat van vorm, donkerbruin tot bijna zwart en wat ingedroogd 
(figuur 3). Ze plakken vaak tegen de bruine bast van de eikenboom, waardoor ze niet goed opvallen. 
Ook kunnen ze onder eiken liggen. 

 

Figuur 3 Nest van de eikenprocessierups (gemeente Hengelo).  

Vermijd contact met de eikenprocessierups 

Probeer direct contact met de rupsen, (oude) brandharen en spinselnesten (figuur 3) zoveel mogelijk 
te vermijden.   

Zorg bij tuinwerk in de buurt van met eikenprocessierupsen besmette eiken voor goede bedekking 
van de hals, armen en benen en ga niet op de grond zitten. Kies wanneer het mogelijk is voor een 
andere looproute naar de tuin waar geen besmette bomen staan. Ga na aanraking van de rupsen of 
haren niet krabben of wrijven, maar was of spoel de huid of ogen goed met water en gebruik 
afplaktape op de geraakte plekken om de brandharen uit de huid te trekken. Was zo nodig ook 
kleren (liefst op 60 °C). Een zachte crème met bijvoorbeeld menthol of een gel van Aloe Vera kan 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Nachtvlinder_(dier)


verlichting geven. Neem bij ernstige klachten of oogklachten contact op met de huisarts. Als de 
eikenprocessierups in de buurt van de geparkeerde auto voorkomt probeer dan te voorkomen dat 
brandharen of nesten de keet of auto binnenwaaien. Houd er rekening mee dat op plaatsen waar 
eikenprocessierupsen aanwezig waren de brandharen nog geruime tijd (6-8 jaar) voor ongemak 
kunnen zorgen. 

De gemeente Hof van Twente heeft besloten om de eikenprocessierups overal binnen de kernen te 
gaan bestrijden. Als u overlast heeft van een eik die besmet is met de rups direct bij de volkstuin dan 
kun u contact opmenen met de gemeente. Zij geven opdracht aan een deskundig bedrijf om de rups 
te bestrijden. Vanwege de grote drukte kan dit wel helaas wel even duren. 
 
 
 
Namens het bestuur, 
Walter Bergman                             
voorzitter          

 

(advertentie) 


