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 Nieuwsbrief tuinvereniging “Middelwaert”.  
18 april 2020 
 
 
Beste leden, 
 
De tijd dat het woord corona stond voor iets luchtigs als bijvoorbeeld de bolknak sigaar ligt wel heel 
erg ver achter ons. We kunnen nog wel op 1,5m afstand van elkaar genieten, maar het zijn er maar 
weinigen die dat nog doen. De tuinstoelen staan op afstand en de bewaking van het Praothuus is 
flink verhoogd (zie foto). Maar, we hebben iets meer tijd gekregen om onder de zon tuinwerk te 
doen. De tuinen liggen er al prachtig bij. Tijd voor een paar berichtjes van het bestuur. 
 

1. We hopen van harte dat iedereen goed gezond blijft. Zijn er mensen thuis ziek laat ons dat 
even weten dan kijken we graag naar je tuin om als je zelf niemand hebt of als jezelf niet 
durft te komen. 
 

2. De tuinschouw gaat plaats vinden in week 20 (11-17 mei). Dat betekent dat de 
tuincommissie alle tuinen inspecteert of ze voldoen aan de reglementen, tien geboden, 
statuten etc. Denk daarbij aan hoogte van bouwsels en bomen en struiken. Staan ze ver 
genoeg van de tuingrens af, veroorzaken ze geen last voor aangrenzende tuinen, geen last 
voor de maaiploeg. 

 
3. Watertonnen. Dit jaar wordt bijzonder aandacht geschonken aan de afdekking van de 

watertonnen. Omdat (tijger) muggen bij voorkeur hun eitjes afzetten in kleine, stilstaand- 
water-plekken zoals potjes, emmers, plasjes, en tonnen gaat de tuinschouwcommissie extra 
er op letten of de watertonnen goed afgesloten zijn met deksels, of met planken of met 
insecten-gaas, en of er geen potjes of blikjes of emmertjes met water staan in de tuin. Als je 
die hebt staan zet ze dan op de kop zodat er geen water in blijft staan.  

 
4. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft een website met goede beschrijving van 

de risico’s van virusinfecties door deze insecten.  
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(https://www.nvwa.nl/onderwerpen/muggen-knutten-en-
teken/aziatische-tijgermug).  
 
https://www.rivm.nl/veelgestelde-vragen-over-aziatische-tijgermug 
 

Voor “noodgevallen” staat er in het Praothuus een fles afwasmiddel. Een paar druppels 
afwasmiddel verlaagt de oppervlaktespanning van het water in de ton en dat maakt het voor 
muggen minder aantrekkelijk. In de tuinschouw van mei worden alle watertonnen 
gecontroleerd. 

 
5. Bijen. Van Marion heb ik gehoord dat haar bijenvolkeren het goed gedaan hebben en 

gegroeid zijn in aantal. Goed voor de vruchtzetting en voor de honing.   
 

6. Aardappelkaart. Velen van ons hebben de aardappelen al gepoot. Tijd om eraan te 
herinneren dat in het Praothuus de aardappelkaart hangt en dat we verplicht zijn om op die 
kaart zo goed mogelijk in te tekenen op welk deel van de tuin de aardappelen zijn gepoot. De 
aardappelen moeten ieder jaar op een ander deel gepoot worden dan de voorafgaande twee 
jaren.  
 
 Het vorige jaar hadden we veel last van de coloradokever. Dat zal dit jaar niet anders zijn. 
We zijn wettelijk verplicht om de coloradokever te verwijderen, in de biologische tuinen kan 
dat met “vangen met de hand”, in de niet biologische tuinen kan dat eventueel anders 
gedaan worden. 
 

7. Ingevolge de corona regelgeving heeft het bestuur geen bestuursvergadering gehouden in 
de afgelopen maand. Mail en telefoon ondervangen dat deels.  
 

8. Zonnepanelen.  Op de algemene ledenvergadering jl. is de aanleg van zonnepanelen goed 
gekeurd. De houten stellage waarop de panelen gemonteerd worden zijn inmiddels al 
geplaatst. De panelen volgen deze zomer. 
 

9. Hydroponic system.  Er hebben zich twee nieuwe tuinleden aangemeld die groenten op 
steenwol en water willen gaan kweken, in een z.g. Hydroponic System, in een kleine kas op 
10m2 
Joshua Bruhn heeft ervaring met een dergelijk systeem opgedaan in Afrika.  Deze 
alternatieve manier van groenten kweken kan voor ons allen interessant en educatief zijn. 

We houden jullie op de hoogte.  
 
 
Op het internet zijn veel 
varianten van het systeem te 
vinden.   
 
Op de bijgevoegde foto die ik 
onlangs in Thailand maakte, 
wordt een van de varianten 
afgebeeld.  
 
 

 
 
 

https://www.nvwa.nl/onderwerpen/muggen-knutten-en-teken/aziatische-tijgermug
https://www.nvwa.nl/onderwerpen/muggen-knutten-en-teken/aziatische-tijgermug
https://www.rivm.nl/veelgestelde-vragen-over-aziatische-tijgermug
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10. Hondendrollen. Een beperkt aantal tuinleden heeft in de afgelopen jaren toestemming van 
het bestuur gehad om hun hond mee te mogen nemen naar de volkstuin, onder voorwaarde 
dat het dier aangelijnd is en blijft en zich binnen de tuin van de tuinier bevindt. Desondanks 
komen er hondendrollen voor op de tuinpaden. Als goed tuin lid let je op je hond en 
verwijder je de hondendrol met een plastic zakje en dat neem je dan maar mee nar huis. Het 
is ongepast om die drollen te laten liggen. Het kan je je vergunning kosten om je hond mee te 
nemen naar Middelwaert.  
 

11. Waterslang afkoppelen.  Kinderen vinden het heerlijk om mee te mogen naar de volkstuin 
en daar te spelen met water. Maar als tuin lid dien je er wel voor te zorgen dat bij vertrek de 
waterkraan dicht staat en de slang is afgekoppeld. Bovendien geldt ook nog de regel dat je 
de tuin alleen mag besproeien als je zelf aanwezig bent. Je mag niet de sproeier aanzetten en 
vervolgens boodschappen gaan doen.  
 

12. Muziek in de volkstuin. Nee dus. Uitgangspunt van de reglementen is dat je geen last 
veroorzaakt bij je tuinburen. Het is daarom “not done” om muzieklawaai te maken in de 
volkstuin.  
 

13. Corona regels.  Houd afstand en houd je aan de landelijke regels! Vanwege corona is er ook 
geen bestuursvergadering geweest maar leden kunnen altijd met vragen bij het bestuur 
terecht.  
 

14. Werkzaterdag en tuinborrel. In verband met de corona pandemie hebben we de 
werkzaterdagen en de tuinborrel afgezegd, zoals al eerder gemeld. We hopen later in het 
jaar weer ruimte te krijgen om een en ander te laten doorgaan. 
 

 
Tenslotte, het bestuur wenst jullie allen veel tuinplezier toe. 
 
Namens het bestuur, 
 
 
Secretaris Middelwaert 
Lambert G. Poels 
Secretaris.middelwaert@gmail.com 
06 51992285 
Tuin 61 
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