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Bijna 40 zaterdagen per jaar is op ons complex een
groepje leden actief bezig met het uitvoeren van
allerlei werkzaamheden ten behoeve van onze
vereniging. Op deze zaterdagochtend worden de handen
uit de mouwen gestoken om een karwei aan te pakken
en is tegelijkertijd ook ruimte voor een stukje
gezelligheid en saamhorigheid. Zo hoort het ons inziens
ook te zijn.
De meeste leden zijn in staat om op deze
zaterdagochtenden te komen voor het invullen van hun
‘verplichte’ werkuren. Vooraf wordt door ons [=
bestuur] een planning gemaakt en afhankelijk van de
grootte van het karwei wordt een klein groepje of een
grotere groep gevraagd te komen.
De ‘oproepen’ werden tot voor kort per email
verzonden. Jammer genoeg hebben we gemerkt dat
steeds minder leden reageren op deze oproep per email.
Om die reden hebben we dan ook besloten de oproepen
weer per kaart = per post of bezorger te versturen.
Tegelijkertijd vragen we ons toch ook af hoe het komt
dat er minder of helemaal niet wordt gereageerd. Wil
men niet of heeft men geen zin? Leest men geen email
[of is ons bericht als ‘spam’ ontvangen]? Heeft men een
ander email-adres of is er nog een andere reden?
Belangrijk is in ieder geval wel dat wij over uw juiste
contactgegevens beschikken. Heeft u een ander emailadres [of telefoonnummer]? Geef dit dan wel aan ons
door zodat u op de hoogte kunt blijven van de
informatie die wij aan onze leden sturen.
Het kan toch niet zo zijn dat slechts een klein deel van
de leden bereid is voor onze vereniging diverse
werkzaamheden op het complex te verrichten en dat
anderen proberen zich hieraan te onttrekken.

Volks tuinvereniging “Levenslust” , Vlissingses traat 27, 4371 RA Koudekerke
Mail: info@volks tuinlevenslust.nl
Website: www.volkstuinlevenslust.nl
Bank: NL 18 INGB 0001775475

Pagina 2 van 4
Eind 2018 zijn we gestart met het
aanbrengen van schelpenverharding op
de paden. Met deze vorm van
verharding zijn elders goede ervaringen
opgedaan. Wij hebben als bestuur de
keuze gemaakt om deze verharding aan
te brengen i.p.v. grind wat in het
verleden op de paden is uitgereden.
Het aanbrengen van schelpengruis heeft
een aantal voordelen, nl. het heeft een
natuurlijke uitstraling, het is
waterdoorlatend, stabiliseert
onderliggende grond, is bestand tegen
doorgroei van onkruid. Het aanbrengen
van schelpengruis of grind is ongeveer
evenveel werk.
Bovenstaande werkzaamheden willen
we in de eerste maanden van 2019
voltooien. In deze periode is er op de
tuin nog niet zoveel te doen, dus
hebben we hiervoor volop
mogelijkheden. De groepen leden die op
zaterdagochtend komen voor het
uitvoeren van werkzaamheden zullen
dan ook wat groter zijn dan gewoonlijk.
Daarbij moet iedereen er ook op
rekenen dat er dus wat vaker een
beroep op u gedaan zal worden dan de
afgelopen jaren het geval is geweest.
Alle komende zaterdagen is er dus een
werkploeg aanwezig, dus wanneer u niet
aanwezig kunt zijn op de datum waarop
u bent ingedeeld kunt u ook een week
eerder of later komen. Geef dit dan aub.
wel even aan ons door.

Herkent u deze afbeeldingen? Dan zijn uw
uien en prei het slachtoffer geworden van de
preimineervlieg. Als je uien, sjalotten of prei
snel achteruit gaan, dan ligt dat bijna zeker
aan de preimineervlieg (Napomyza
gymnostoma). Dit is een recente invasieve
exoot en kwam pas begin deze eeuw aan uit
Oost-Europa. Sinds een jaar of vijf waart het
vliegje in steeds grotere mate rond op ons
volkstuinencomplex.

Pas op voor de PREIMINEERVLIEG

Doordat dit beestje zo nieuw is, wordt de
schade niet meteen herkend of zelfs verward
met die van de preimot, preiroest of
uienvlieg. De schade door deze mineervlieg
is echter veel groter. De larven vreten bijna
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het hele groeiseizoen door, in winterprei
vreten ze zelfs door zolang het niet te hard
vriest. De vliegen leggen hun eitjes ook het
hele seizoen door.
Typisch bij uien zijn de krullende
vergroeiingen, bij prei vallen de langgerekte
bruine gangen op. Je vindt onderaan de
beschadigde plantendelen bruine larfjes of
cocons die enkele millimeter lang zijn. Door
de vraatschade zullen bacteriën en
schimmels de planten aantasten en zo blijft
er van je uien of prei al gauw niet veel meer
over.
Jaren hebben we gedacht dat de krul in de
uien veroorzaakt werd door een
bodemaaltjes. Het gaat echter om deze
vlieg. Middelen tegen aaltjes of
bodeminsecten zullen hier dus niet helpen!

•

uitvliegen en weer nieuwe eitjes
afzetten.
Als bestrijding is het (behoorlijk
kostbare) product Conserve in de
handel van Edialux. Dit product
heeft als actieve stof spinosad, een
mengsel van twee toxines die
geproduceerd worden door een van
nature in de bodem aanwezige
schimmel. In Nederland is het
echter nauwelijks verkrijgbaar, dus
ook niet in de tuinwinkel te koop.

Verbod op
asbesthoudende
dakbedekking
Na 2024 zijn asbestdaken in
Nederland naar verwachting
verboden. De Tweede Kamer stemde
dinsdag (16-10-2018) met brede steun
in met een wetsvoorstel van
staatssecretaris Stientje van
Veldhoven. Dit wetsvoorstel maakt
een asbestdakenverbod daadwerkelijk
mogelijk. De Eerste Kamer buigt zich
nog dit jaar over dit voorstel.

Wat kun je ertegen doen?
•

•

•

Je kunt aantasting best voorkomen
door te zorgen dat de mineervlieg
haar eitjes niet kan leggen.
Insectengaas met een maaswijdte
kleiner dan 0,8 mm biedt hiervoor
de oplossing. Ook vliesdoek is
geschikt. Beide producten zijn in
de tuinwinkel verkrijgbaar.
Het gebruikte insectengaas of
vliesdoek op de teelt laten liggen
tot november. Alleen even eraf
halen om onkruid te wieden.
Gewasresten en aangetaste
planten: afvoeren, weg van het
complex. Ook in een composthoop
zullen de poppen uitkomen,

Dit betekent dat eigenaren van
gebouwen met asbesthoudende
dakbedekking deze moeten
verwijderen. Hierbij maakt het niet
uit of dit dak in bezit is van een
particulier, een bedrijf of de overheid.
Ook de toestand van het dak is niet
relevant voor het verwijderen van de
asbest.
Nieuwjaarsreceptie
De nieuwjaarsreceptie is dit jaar druk
bezocht.
Een foto inpressie van deze morgen.
Foto’s gemaakt door Fons Wijnakker.
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