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Inleiding.  
 
De activiteiten op de tuin zijn in volle gang. We hebben een aantal mooie dagen achter de 
rug. De vroege aardappels komen op, en de aardbeien beginnen al te bloeien. Het 
tuinseizoen is in volle gang.  
 

 

ALV van 27 maart. 
 
Deze vergadering werd bezocht door ruim 40 mensen. Enkele belangrijke punten waren: 
* Henk Busser nam afscheid als bestuurslid technische zaken met een mooie 
afscheidsspeech waarin hij een overzicht gaf van zijn werkzaamheden. Hij wordt 
opgevolgd door Herman Voet; Marty Suijkerbuijk ondersteunt Herman administratief. 
-De financiële  reserve van de vereniging moet ruim € 16.000,- zijn. Het bestuur zal pas  
voorstellen doen voor verhoging van contributie of huur als de het vermogen onder de  
€ 17.000,- komt 
- Madeleine van Mansfeld hield een boeiende lezing over diversiteit op de moestuin. De 
lezing staat op de website van de vereniging: www.middelwaert.nl 
Verder kwamen ook zaken aan de orde als sproeien, regentonnen en chemische 
bestrijdingsmiddelen: zie hiervoor verder in deze nieuwsbrief. 

 

 
 

Regentonnen / stilstaand water 
 
Door klimaatverandering en handelsreizen komen steeds vaker tropische muggen ( o.a. de 
tijgermug) mee naar Nederland. Deze muggen kunnen virussen overdragen (bv dengue, 
malaria en zika) waar we behoorlijk ziek van kunnen worden. Deze muggen planten zich 
voort in stilstaand water (zoals watertonnen). Daarom het verzoek om zoveel mogelijk 
dichte of afsluitbare  watertonnen te gebruiken. Ook wat olie of afwasmiddel in het water 
belemmert dat de mug zich daarin kan voortplanten. Ook geen water in lege  potten of 
bloembakken laten staan. 
 

 
 

Mutaties tuinbezetting. 
 
Andrë van Dam was huurder van tuin 81a, maar is opgenomen in het hospice van Joachim 
en Anna. Hij doet ons de hartelijke groeten en wenst ons succes met de tuin. Tuin 81a 
wordt nu gehuurd door Jan Gerrits. 
Ben Zuuring heeft de huur van zijn  tuin 60 opgezegd; deze tuin wordt nu gehuurd door 
Frank v.d. Laar 
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Chemische bestrijding en biologische tuinen. 
 
Een gedeelte van onze tuinen is traditioneel nl. de tuinen van de hoofdpoort tot de eerste 
kleine poort; de rest is biologisch. 
De biologische tuinen zijn dus:  8 t/m 40; 58 t/m 66; 89 t/m 93.  
 
In het door de ALV aangenomen wijziging van het tuinreglement staat nu in artikel 5 lid 3: 
 
Alleen op het traditioneel deel van het tuincomplex mag men spuiten met chemische 
middelen; op het biologische deel geldt een strikt verbod van chemische 
bestrijdingsmiddelen en chemische meststoffen en mag men alleen met biologische 
middelen of aftreksels spuiten.  
Op het traditioneel deel van het tuincomplex dient men terughoudend te zijn met het 
gebruik van chemische middelen. Chemische bestrijdingsmiddelen mogen niet gebruikt 
worden voor het bestrijden van onkruid. 
 

 

Molshopen   
 
We zien ze regelmatig verschijnen op de tuin / op de tuinpaden: molshopen. 
Je kunt de hoop het best egaliseren door het zand met een  hark te verspreiden; dat is 
beter dan proberen de hoop plat te stampen. 
 

 

Champost 
 
Vroeger werden in de champignonteelt diverse chemische middelen gebruikt, onder 
andere formaline. Sinds een schandaal daardoor eind jaren 80 mag dit niet meer gebruikt 
worden. Daarop wordt gecontroleerd en de ladingen champost worden ook bemonsterd ( 
je kunt dit navragen bij Herman Voet; zijn zoon heeft een champignonbedrijf)  
De champost is nu qua chemische bestrijdingsmiddelen geheel veilig. 
Champost is onkruid- en ziektevrij door verhitting tot 70°C na de teelt van champignons. 
Champost is absoluut vrij van ziektekiemen, aaltjes en onkruidzaden. Champost is 
nagenoeg vrij van zware metalen (chemische middelen). 
Champost is een goede bodemverbeteraar door het hoge organisch stofgehalte. 
Champost bevat per ton: 
                      330 kg Drogestof 
                      200 kg Organische stof 
                       45 kg Calcium   CaO    
                        6 kg Stikstof  N 
( vrij naar een notitie van Theo Wolters) 
 

 

Sproeien 
Er zijn bijna-ongelukken gebeurd doordat waterslangen van de kraan gesprongen zijn. 
Daarom mag er alleen gesproeid worden onder toezicht, of van je zelf of van iemand 
anders namens jou. 
We hebben veel redenen gehoord waarom deze regel misschien wel voor anderen geldt 
maar niet voor jou; maar deze regel geldt voor ieder van ons. Safety first. 
Gezien het milieu moeten we ook bewust en zuinig omgaan met water. 
 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Organische_stof
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