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1        Inleiding 
Tijdens de vakantie wordt de tuin vaak noodgedwongen een week of langer aan zijn lot overgelaten. 

Buren/kennissen/familie om te oogsten zijn doorgaans wel te vinden. Om te sproeien of wieden 

wordt dit al minder, omdat het toch wel belastend is. Wij hobbytuinders doen het graag, doch velen 

willen hun handen niet vuilmaken aan volkstuingrond. Eén week vakantie is vaak wel te overzien, 

maar als je langer gaat, neemt de natuur de overhand. Een goede manier om onkruid eronder te 

houden, is mulchen. Het aanbrengen van een laag stro of gras of iets dergelijks. Er zal altijd iets 

doorkomen, maar ook als je niet van wieden houdt, is dit een prima oplossing. Bijkomend voordeel 

van een mulchlaag vocht beter in de grond vasthoudt. Nadeel van mulchen met bijvoorbeeld stro, 

houtsnippers, cacaodoppen of iets dergelijks is dat wel eerst gekocht moet worden en jaarlijks 

herhaald. Al met al komt er dan een aardig prijskaartje aan te hangen. Als je ook een stukje hebt met 



gras, kun je het maaisel prima gebruiken als mulch. Dit is nog beter zelfs dat het gras op de 

composthoop te gooien, waar het slechts moeizaam vergaat. 

Voordeel van  de heersende droogte is dat slakken minder actief zijn. Om dat zo te houden is het 

raadzaam 's ochtends water te geven, want water geven is voorjaar 2018 absolute noodzaak ook al 

heb je een mulchlaag in de tuin. Anderzijds blijven altijd, weer of geen weer, plaaggeesten actief. 

Konijnen die sappige hapjes zien in de met zorg gekweekte bloemen en planten, wantsen die ook wel 

een sappig bloemetje of blaadje lusten of vlinders en kevers die wel een plant vinden om hun eitjes 

op af te zetten. Voorkomen van vraatschade is, mits je geen gif gebruikt geen sinecure. En gif op 

planten die je zelf opeet of via het grondwater weer teruggiet op planten is wat je niet wilt..... 

Konijnen zijn eigenlijk alleen maar te weren door een hek om de tuin te plaatsen dat hoog genoeg is 

en diep genoeg is ingegraven. Of een hond (of vos) op de tuin te laten. Of planten neer te zetten die 

de konijnen niet believen. Dat valt natuurlijk ook te zeggen van vliegende beesten die liever hebt.  

Fijn insectengaas met een maaswijdte van hooguit 2 mm zal helpen tegen wantsen en (kool)vlinders.  

Indien je geen netten gebruikt of dat onverhoopt toch nog een schadelijk insect onder het net is 

gekomen kun je, net als bij bijvoorbeeld coloradokevers op aardappels, actief op zoek naar eitjes of 

als je net te laat bent naar jonge larven of rupsen. Plet deze tussen het blad en duim en wijsvinger al 

dan niet met handschoenen aan. Probeer ook mezen naar de tuin te lokken met bijvoorbeeld 

zonnebloemen. Mezen zijn geen vegetariërs en lusten naast een zonnebloempitje ook wel een rups. 

Deze vogels zijn verdraaid behendig in het vinden van rupsen. 

 

Rupsen (links) en eitjes van het koolwitje aan de onderkant van een paksoiblad. 

2 Brand Twence weekend 1 juli. 
In het weekend van 1 juli woedde een grote brand bij de regionale vuilverbrander Twence. Uit het 
nieuws bleek dat binnen een straal van 5 km een verhoogde kans op het neerslaan van dioxine 
bestond. Als advies geeft de GGD IJsselland bladgroente extra goed te wassen, maar dat groente 
ondergronds (wortels, bieten) “gewoon” kan worden geconsumeerd. Uit contact met Twence blijkt 
dat onderzoek is verricht. De kans dat groenten in de volkstuinen te Delden zijn besmet is zeer 
gering.  De Brandweer Twente heeft metingen verricht en geen verhoogde waarden gemeten van 
gevaarlijke stoffen in de lucht. Door het neerdalen van stoffen en stapeling op grond worden wel 
verhoogde concentraties dioxine gemeten die afwasbaar zijn. Via de site van Twence is een link 
gemaakt naar de site van gemeente Hengelo. Het RIVM heeft op 1 juli metingen verricht. Het RIVM 
adviseert inwoners van het gebied in een straal van 5 kilometer ‘benedenwinds’ o.a. groenten en 
fruit uit de moestuinen alleen te gebruiken als ze goed zijn afgespoeld met water. Hieronder is een 



afbeelding weergegeven van een kaart met een pluim van het verspreidingsgebied 
(www.hengelo.nl). Onze tuinen vallen derhalve buiten het neerslaggebied van de pluim. 

 

 

Verspreidingsgebied van de pluim tijdens de brand bij Twence in het weekend van 1 juli. 

3 Sportpark de Mors 

De stuurgroep de Mors is momenteel (samen met de verenigingen die gehuisvest zijn op sportpark 

de Mors) bezig om de plannen voor de bouw van een nieuwe sporthal en de herinrichting van 

sportpark de Mors uit te werken. Voor zover ons bekend is geen sprake van de aanleg van een 

parkeerterrein of andere ingrepen ter plaatse van de volkstuinen.  

Voor de realisatie van een nieuwe sporthal is een wijziging van het bestemmingsplan noodzakelijk. 
Nadat de stuurgroep de Mors de plannen heeft uitgewerkt zal de procedure tot 
bestemmingswijziging worden opgestart. Voor zover het er nu voor staat zullen de volkstuinen aan 
de Sportlaan hier niet in betrokken worden. Mocht dit onverhoopt nog veranderen dan zullen de 
huurders van een tuin aan de Sportlaan hier tijdig van op de hoogte worden gebracht. 

4  Collectieve inkoop stalmest en/of compost 

Vanuit een aantal tuinders bestaat de wens collectief gedroogde stalmest of compost in te kopen. 
Mogelijk kan dit gecoördineerd worden door de Vereniging van Volkstuinders. Graag horen we of 
hier meer belangstelling voor is. Dit kan aangegeven worden via onze website 
www.volkstuindelden.nl of het e-mailadres volkstuinders.delden@gmail.com. 

5   Sponsoractie Rabobank  
Woensdag 6 juni waren Henk en Anneke Meier namens de Volkstuinders Delden aanwezig bij de 
afsluitingsavond van de Rabobank Clubkas Campagne in het Rabotheater in Hengelo. Voor de 
Vereniging voor Volkstuinders is een cheque van € 316,72 overhandigd. Dat bedrag is de opbrengst 
van de 74 stemmen die we met elkaar hebben uitgebracht op onze vereniging.   
Geweldig dat zoveel mensen gestemd hebben op ons! Dank daarvoor!!  
  



Ons spaardoel was de aanschaf van een handfrees. Met deze opbrengst kunnen we die echter nog 
niet kopen. Het bestuur gaat zich nu beramen over wat we er mee gaan doen. Volgend jaar schijnt de 
Rabobank weer een dergelijke actie te gaan organiseren. De Vereniging voor Volkstuinders kan het 
bedrag opzij zetten en met de actie van volgend jaar aanvullen of een handfrees of -ploeg kunnen 
huren voor een of twee dagen. Vanuit een deel van het bestuur is ook een wens om een bosmaaier 
aan te schaffen om tuinen met achterstallig onderhoud bij te houden. Graag willen wij uw mening als 

lid van de vereniging die mogelijk gestemd heeft voor de aanschaf van een frees dan wel ploeg.  
 
Namens het bestuur, 
Walter Bergman                            Marijke Leussink 
 voorzitter         secretaris 

 


