VOLKSTUINVERENIGING
SWIFTERBANT

Voorjaarsmailing 2019
Beste volkstuinders,
Voor u ligt de digitale voorjaarsmailing van de volkstuinvereniging voor 2019.
Door middel van deze mailing willen we een aantal zaken onder uw aandacht brengen, zodat 2019 een
plezierig en goed tuinjaar kan worden.
We kunnen terugzien op een droge en zachte winter. De meeste tuinen liggen er mooi gespit of gefreesd
bij, klaar voor de voorjaarsbewerking en planten of zaaien. Enkele tuinders laten het spitten of frezen
achterwege en laten hun tuin met onkruid overwinteren. Deze tuinen beginnen het jaar met een hoge
onkruiddruk en vragen extra aandacht om onkruidvrij te houden. Dat is niet alleen een probleem voor de
betreffende tuinder, maar ook voor de omringende tuinders! In 2018 is het bestuur coulant geweest
tegenover onkruidtuinen. In de ledenvergadering is afgesproken hierbij strenger op te treden en zo nodig 1
of meerdere aren in te nemen en/of zelfs het lidmaatschap op te zeggen.
Update teruggave 2e helft Baan 5
Op de laatstgehouden jaarvergadering van 22 november jl. is besloten om in najaar 2019 de 2e helft van
baan 5 terug te geven aan de gemeente Dronten vanwege het hoge aantal niet-bezette tuinen. Inmiddels is
een groot aantal tuinders van baan 5 al verhuisd naar vrijgekomen tuinen op de banen 0 t/m 4.
Afrasteringen en afscheidingen
Sommige tuinders vinden het nodig om afrasteringen en hekjes te plaatsen. Paaltjes, draad en hekjes zijn
toegestaan mits ze niet hoger zijn dan 1 meter, geen scherpe uitstekende delen hebben en goed onkruidvrij
worden gehouden. Dichte afscheidingen zijn niet toegestaan. Ze geven namelijk schaduw en houden de
wind tegen zodat m.n. uw aardappelen en die van uw buren in de zomer langer nat blijven en sneller last
kunnen krijgen van Phytopthora.
Paden
Paden moeten goed begaanbaar zijn en minimaal 100 cm breed (2 tegels + 20 cm aan beide kanten). Zorg
dat de volle breedte van 100 cm het hele seizoen vrij blijft. Plant niet te dicht langs het pad en snoei
overgroeiende planten terug. Planten die hinder veroorzaken mogen door een bestuurslid tot de scheiding
worden teruggesnoeid. Controleer of de tegels vlak, recht en tegen elkaar liggen en leg ze zo nodig
opnieuw, overleg hierover met uw buurman/buurvrouw aan de andere kant van het pad. Spit niet tot de
tegels, maar 15 cm er vanaf, dan verschuiven de tegels minder snel. Als uw tuin grenst aan de
buitenafrastering moet u ook de strook onder de buitenafrastering onkruidvrij houden. Ook hier zien we nog
te vaak veel onkruid. Verwijder onkruid in een jong stadium, dat geeft minder werk en een beter resultaat.
Tuinkeuringen
In 2019 wordt de tuin in principe op of rond de volgende data gekeurd:
8 april, 13 mei, 10 juni, 8 juli, 12 augustus, 9 september en 14 oktober. Het bestuur kan ook tussentijds
keuren. Teveel onkruid kan leiden tot een waarschuwing, boete of intrekking van tuinen.
Verantwoord gebruik van bestrijdingsmiddelen
Het bestuur adviseert om het gebruik van gewasbeschermings- en onkruidbestrijdingsmiddelen zoveel
mogelijk te beperken. Gebruik uitsluitend middelen die toegelaten zijn voor particulier gebruik, gebruik ze
met mate en alleen wanneer dit echt nodig is. Een goed groeiend gewas heeft niet zo veel last van ziekten
en ongedierte en de laatste luis spoelt er onder de kraan milieuvriendelijker af dan met een insecticide. Er
zijn tegenwoordig natuurlijke kruidenconcentraten tegen bladziekten, insecten en aaltjes die in de
biologische landbouw met succes worden toegepast.
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In 2019 mogen aardappelen, tomaten, paprika’s en aubergines (bij open teelt) op de
achterste strook van uw tuin (C-strook) verbouwd. Tomaten, paprika’s en aubergines
mogen wel in vaste kassen op een van de andere stroken worden geteeld.
De Aardappelcommissie en het bestuur controleren of u binnen de strook blijft.
Gebruik liefst Phytopthora resistente rassen. Dit is geen garantie dat er geen
Phytopthora in uw gewas komt. Controleer daarom het gewas regelmatig en spuit
tijdig. Verwijder aangetast loof van de tuin. Wanneer u niet zelf tijdig maatregelen
neemt (na waarschuwing door het bestuur) kan het bestuur besluiten op uw kosten
(€ 25 per 1/3 are) in te grijpen. Ook bij nalatigheid van het bestrijden van
coloradokevers kan het bestuur besluiten op uw kosten een bespuiting uit te voeren.

Tuin bijhuren?
Ook dit jaar zijn er een beperkt aantal tuinen nog niet verhuurd. Het bestuur verwacht een aantal aren over
te houden. Leden kunnen weer op jaarbasis een are bijhuren voor slechts € 5,-. Wanneer u hiervoor
belangstelling heeft, kunt u zich melden bij onze tuinuitgever Klaas Vos. Let wel: de verhuur is op
jaarbasis. Als er op termijn voldoende aren beschikbaar zijn kan de tijdelijke pacht worden omgezet in vaste
pacht (tot een maximum van 3 are per tuinder: zie huishoudelijk reglement)
Vernielingen en ontvreemdingen
We hebben afgelopen winter behoorlijk veel last gehad van vandalisme op de volkstuin. Begin januari jl.
heeft het bestuur ruchtbaarheid hieraan gegeven, dit is in de media (Swifterbanter, Drontenaar, Flevopost
en Omroep Flevoland) opgepikt. Inmiddels is het vandalisme gestopt. Hopelijk blijft dat zo! Mocht u weer
vernielingen zien, geeft u het dan door aan de wijkagent en aan het bestuur.

Wij wensen u een plezierig tuinjaar!

Het bestuur.
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