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Bestrijding heermoes of 
paarden(katten)staart. 

         

Enige tijd terug is er door het bestuur een ronde over de 
tuin gedaan. Gewoon om eens te kijken hoe de tuinen er 
bij lagen. Uiteraard waren er prachtige en minder 
prachtige tuinen bij. Maar daar gaat dit artikel niet 
over. Wat ons opviel was dat er op veel tuinen heermoes 
groeide. Wel vaak op plekken die wat minder in het 
zicht waren. B.v. in de hoek van de tuin of aan de rand 
van een onbebouwd stukje. (de buurman niet blij). 
Lees verder pagina 2. 

 

Workshop fotoboekje van bierviltjes  
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Nu weten u en wij dat heermoes moeilijk 
is te bestrijden. Daarom willen we u een 
methode uitleggen waarmee het wel lukt, 
alleen wordt uw geduld wel op de proef 
gesteld. 
Heermoes groeit n.l. op zure en zeer arme 
grond. Wanneer u nu de grond waarop 
heermoes groeit goed bekalkt en bemest 
en dit enige tijd volhoud verdwijnt de 
heermoes na verloop van tijd.  
Een andere milieuvriendelijke methode is 
het onkruid geregeld schoffelen maar dit 
dient u wel redelijk vaak te herhalen 
waarbij u moet bedenken dat elk stukje 
wortel dat u los kapt en laat liggen weer 
een nieuwe plant kan vormen.  
U kunt het stuk grond ook afdekken met 
zwart landbouwplastic maar dit dient er 
minstens 2 jaar op te liggen en dan nog is 
het de vraag of alle zaden van de 
heermoes voldoende uitgedroogd zijn en 
of de dieper liggende wortels, soms tot 
wel 60 cm of dieper, ook afgestorven zijn.  

       
Naast bovenstaande methoden is het ook 
mogelijk heermoes te bestrijden met een 
chemisch middel. Hiervoor is MCPA 
geschikt. Dit is een middel dat korte 
metten maakt met wortelonkruiden.  
Uiteraard zijn de hierboven genoemde 
artikelen voor de bestrijding van 
heermoes ook in onze tuinwinkel te koop. 
Voor prijzen zie publicatiebord bij de 
kantine. 

Natuurlijk tuinieren, 
Natuurlijk tuinieren, tuinieren met de 
natuur in de natuur, of gewoon 
natuurlijk ! tuinieren als gezonde hobby. 
Wat is het nu dat tuinieren zo 
aantrekkelijk maakt, is dat het feit dat 
we zelf weten wat we eten wat we telen 
of het gewoon bezig zijn in de tuin, in de 
natuur. 
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Op 19 september van dit jaar organiseren 
wij als vereniging opnieuw een open dag 
met als thema : 

Natuurlijk tuinieren. 
Wij zijn als bestuur druk bezig met de 
invulling van deze dag en kunnen dat 
allemaal niet alleen , vandaar een oproep 
aan onze leden voor hulp, inbreng, 
assistentie, ideeën enz enz. 
Want natuurlijk tuinieren vindt iedereen 
natuurlijk een goed idee. 
Onze tuinen zijn naast hobby en plezier 
ook een stukje natuurbeleving. 

Informatie bij Anita Kieboom. 
 

Oproep aan de leden van 
Levenslust. 

Naar aanleiding van de jaarlijkse 
ledenvergadering vindt het bestuur het 
nodig dat ook vanuit de leden meer 
informatie wordt gegeven aan de 
commissie van toezicht. 
Waarom? Simpel omdat iedereen op eigen 
manier kijkt op het complex en de tuinen 
op het complex. Wat voor de een mooi is, 
is voor de ander niet mooi. 
Het is niet zo dat we van de leden 
verwachten dat zij in de commissie van 
toezicht plaats nemen, maar wij willen 
graag met 2 of 3 leden twee of drie maal 
per jaar eens over ons complex gaan en 
van gedachten wisselen aan de hand van 
de regeltjes uit het HHR. 
Als u denkt, ja, ik wil best een keertje 
mee lopen meldt u dan aan bij het 
bestuur. We maken dan een afspraak 
waarin we uitleg geven over de werkwijze 
van de commissie van toezicht en een 
afspraak maken over een datum waarop 
een ronde over het complex lopen. 
Namens de com. van toezicht  
Eddy Heerschop tuin 124. 
 
Woensdag 13 mei werd de workshop 
fotoboekje van bierviltjes gehouden in 
de kantine.  
Er deden 6 dames aan mee en het was 
een gezellige en leerzame middag. De 
boekjes werden allemaal erg mooi en 
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DE 
AARDAPPELZIEKTE. 

“De Aardappelziekte of phytophthora is 
een plantenziekte die veroorzaakt wordt 
door de oömyceet Phytophthora 
infestans. Oömyceten lijken erg op 
schimmels, maar zijn het niet. Daarom 
worden ze wel pseudo-schimmels 
genoemd. Phytophthora is een probleem 
van alle aardappeltelers. Bestrijding van 
de ziekte is vooral een kwestie van 
preventie en beheersing. Doel van het 
teeltvoorschrift is dan ook om de 
verspreiding van en besmetting met 
Phytophthora te beheersen. Het is 
verplicht om de belangrijkste bronnen te 
bestrijden. Dit zijn aardappelafvalhopen, 
phytophthorahaarden en 
aardappelopslagplanten.”  

Het bovenstaande is afkomstig van het 
Produktschap voor de Akkerbouw. Hierin 
is dus de verplichting opgenomen om de 
aardappelziekte te bestrijden en het niet 
nakomen hiervan kan voor zowel de 
tuinder als de vereniging (dus alle 
medetuinders) gevolgen hebben voor wat 
betreft de teelt van aardappelen voor de 
komende jaren. Om te zien wanneer het 
weer tijd is om te spuiten kunt u de app 
van Dacom installeren op uw tablet of 
smartphone. Deze is te vinden onder 
Google play.Voor de bestrijding hebben 
wij in de winkel Cymoxanil-M. Dit middel 
is speciaal ontwikkeld om aardappelen te 
beschermen tegen de gevreesde 
aardappelziekte Phytophtora. Het middel 
heeft zowel een preventieve als een 
curatieve werking. Bij reeds aangetaste 
planten wordt uitbreiding van de ziekte 
naar de planten en knollen voorkomen. 
Doordat het middel gedeeltelijk wordt 
opgenomen door de plant worden ook de 
nieuwe bladeren van binnenuit 
beschermd. Voldoende voor 400 m2 
aardappelen. Per verpakking van 100 
gram kost dit € 8,80. 

iedereen had er erg veel plezier in om dit 
te maken. 
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Ook hebben wij in voorraad Infinito. 
Infinito® Garden is een preventief 
fungicide dat gedurende het hele seizoen 
toegepast kan worden wanneer er een 
risico bestaat voor phytophtera in 
aardappelen en tomaten. 1 Verpakking is 
voldoende voor 400m2 
Hieronder een afbeelding van de 
aantasting door aardappelziekte 

 
 

Ook de volkstuinvereniging werkt nog 
meer aan een beter milieu. 
Lees het onderstaande aandachtig. 

‘Hoe kan ik mijn gebruikt frituurvet 
wegdoen?’ Veel mensen vragen zich dat 
af. Lever het in! Gelukkig kan dat nu op 
steeds meer plaatsen in uw buurt. 

Bij steeds meer supermarkten, scholen, 
sportclubs en milieustraten staat een gele 
container. Lever gebruikt frituurvet in bij 
een van de inzamelpunten bij u in de 
buurt. Doe gebruikt frituurvet in een 
afgesloten fles in de gele container. Zo 
draagt u bij aan een groene samenleving 
want gebruikt frituurvet kan worden 
hergebruikt als biobrandstof. 

 

Waarom inleveren? 

Gebruikt frituurvet en bakolie krijgt door 
het gescheiden in te zamelen een tweede 
leven als biobrandstof. Biobrandstof kan 
gebruikt worden in bijvoorbeeld 
tuinbouwkassen, warmtekrachtcentrales 
of in het vervoer.  
Het inzamelen van vet en olie moet voor 
de Nederlandse huishoudens net zo 

gewoon worden als de inzameling van glas 
en papier. Dus doe mee en lever het in! 

Als de container vol is dan krijgen we 
daar ongeveer € 35 voor.  

Hoe inleveren? 
Inleveren is gemakkelijk en kan 
simpelweg door het afgekoelde frituurvet 
terug te gieten in de originele verpakking 
of in een lege plastic fles. Gebruik indien 
nodig een trechter om het frituurvet in de 
lege originele verpakking of de lege 
plastic fles te gieten. 
Sluit de verpakking goed en neem ‘m mee 
naar de volkstuin.  

Deponeer de fles bij het hek tussen de 
gebouwen. 

             

Uitnodiging voor de bijna traditionele 
barbeqeu op  

Zaterdag 15 augustus 
Verder bijzonderheden komen in een 
volgende nieuwsbrief. 
 
Geacht bestuur, 
Hartelijk dank voor de mooie fruitmand 
die ik mocht ontvangen na mijn 
thuiskomst uit het ziekenhuis. Het was 
een verrassing ! 
En voorzichtig weer aan de slag...... 
Zo’n vereniging “GEEFT” Levenslust !!! 
 
Met vriendelijke groet, 
 

Adri Hoefkens    tuin 132           


