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Inleiding 
 
Voor u ligt het “groene boek” van 2019. We hebben geprobeerd om een zo breed mogelijk 
beeld te schetsen van wat er op onze complexen plaats vindt. We willen als vereniging ook 
duurzaam zijn en dat is een van de redenen dat u dit boek digitaal ontvangt. Door het boek 
heen treft u foto’s van het oogstfeest of van het specifieke onderwerp. 

 
Van de voorzitter 
 
Toen ik drie jaar terug als voorzitter aantrad heb ik met een aantal mensen van de vereniging 
in gezamenlijkheid bepaald wat de thema’s zijn die we koersbepalend vinden voor de 
vereniging. Dat zijn: diversiteit, gezamenlijkheid, duurzaamheid en verantwoordelijkheid. Het 
is een mooi kompas om als bestuur op te koersen. Dat betekent dat we je als tuinder veel  
ruimte hebben geven om te tuinieren op de manier waarop jij wilt tuinieren en wij zijn op 
afstand. Daarmee hebben we het ons als bestuur niet altijd even makkelijk gemaakt. Het is 
eenvoudiger en duidelijker om rigide en sturend een vereniging te leiden. Dat geeft vooral 
rust bij het bestuur. De onvrede die dat bij de tuinder veroorzaakt  kunnen we dan makkelijk 
uit het oog verliezen. Wij kiezen voor een bestuur dat ondersteunend is, dat pas optreedt als 
het nodig is. Dat betekent dat we het meeste terugleggen bij de taakgroepen en bij jezelf 
omdat jij degene bent die weet wat belangrijk is en wat er nodig is. We treden pas op als je 
er niet uitkomt. We zien dat ook gebeuren. Het is prachtig om te zien hoe alle taakgebieden 
hun taken oppakken en hun initiatief nemen. Daarbij ondersteunen we jullie en er is, met een 
goede onderbouwing, financieel veel mogelijk. Als er zaken zijn die ingewikkeld zijn gaan we 
graag direct met je in gesprek. Je kunt altijd contact met ons opnemen voor een afspraak.  
Ik ben een bouwer en wil graag ontwikkelingen in gang zetten. Ik heb gemerkt dat we te 
maken hebben met een erfenis.  Een erfenis met flink wat achterstallig onderhoud op het 
gebied van de paden, de drainage en verwaarloosde tuinen. Dat is voor mij een irritatie 
omdat ik verder wil maar het heeft wel de afgelopen jaren onze aandacht nodig gehad. Dat 
hebben we nu (bijna) onder controle.  
Ik wil verder. 2019 bestaat de vereniging 60 jaar, een mooi ijkpunt. VHO 2.0 
Wie zijn we als vereniging en wat willen we worden. 
Diversiteit: Hoe geven we aan iedereen ruimte en creativiteit om op zijn eigen manier te 
tuinieren. 
Gezamenlijkheid: Wat willen we samen? Kom ik alleen omdat ik een tuintje hebt of zoek ik er 
ook iets anders zoals feesten, cursussen, ondersteuning voor nieuwe tuinders, een praatje 
en uitwisseling van kennis. 
Duurzaamheid: Een algemene composthoop of moet iedereen zijn eigen compost 
verwerken? Kan er een apart gedeelte komen waar alleen biologisch wordt getuinierd? Hoe 
maken we gebruik van het slootwater voor iedereen? 
Verantwoordelijkheid: Zullen we het complex opdelen in wijken, waar we in kleinere groepen 
(buren) overleggen wat belangrijk is? Padenonderhoud, compostverwerking, bewatering. 
We willen  in 2019 een aantal ‘klimaattafels’ organiseren. 
Bijeenkomsten waarin we graag met leden om de tafel gaan zitten om de toekomst van de 
vereniging gezamenlijk vorm te geven. Denk en doe mee!  
Dan maken we er een mooie vereniging van, toekomst bestendig. 
 
Voorzitter, Klaas Visser 
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Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 
 
Beste leden, 
Het bestuur nodigt u uit voor het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Die 
zal worden gehouden op dinsdag 22 januari 2019 in de kantine van 'HCSV Zwaluwen 30’ 
aan de Berkhouterweg. Aanvang 19.30 uur. De koffie bij binnenkomst is gratis en u ontvangt 
tevens 2 consumptiebonnen. 
 
 
Agenda Algemene ledenvergadering 2019 
 
1. Opening en vaststelling van deze agenda 
2.  Mededelingen en ingekomen stukken (mondeling) 
3.  Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 16 januari 2018. 
4. Terug- en vooruitblik van de voorzitter 
5. Financiën: jaarstukken 2018  
6.  Verslag kascontrolecommissie voor het boekjaar 2018 
       Decharge penningmeester  
7.    Begroting 2019 en meerjarenbegroting 
8. Samenstelling kascontrolecommissie voor het boekjaar 2019 
9. Voorstel benoeming (nieuwe) leden Bestuur met ingang van 2019  
10. Voorstel benoeming (nieuwe) leden Geschillencommissie met ingang van 2019 
 
Pauze 
 
11.   Vacatures coördinatoren van de taakgroepen Berkhouterweg 
12.   Het nieuwe privacy reglement 
13.   Drinkwater voorziening en besproeiing 
14.   Onderhoud van tuinen en oplevering bij opzeggen, een terugkoppeling 
15.   Overzicht leden in 2018 en stand van zaken wachtlijst ter kennisname 
16.   Rondvraag 
17.  Sluiting 
 
Bijlagen bij de agenda van de ALV zoals deze te vinden zijn in dit Groene Boek 
 
ad 3   Notulen van de Algemene ledenvergadering van 16 januari 2018 (ter vaststelling) 
ad 5  Financiën: jaarstukken 2018 (ter goedkeuring) 
ad 6    Verslag kascontrolecommissie voor het boekjaar 2018 (decharge penningmeester) 
ad 7  Begroting 2019 (ter goedkeuring) en meerjarenbegroting (ter informatie) 
ad 9  Voorstel benoeming (nieuwe) leden Bestuur met ingang van 2019 en schema 

aftreden (ter goedkeuring) 
ad 10  Voorstel benoeming (nieuwe) leden Geschillencommissie ingaande 2019, schema 

van aftreden (ter goedkeuring) 
ad 12  Het nieuwe privacy reglement  (ter informatie) 
ad 15  Overzicht leden in 2018 en stand van zaken wachtlijst (ter informatie) 
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Agendapunt 3: Verslag ALV 16 januari 2018 
 
Er hebben 57 leden de presentielijst getekend. 
 
1. Opening en vaststellen van de agenda 
Klaas Visser opent de vergadering en de agenda wordt vastgesteld. 
Een lid geeft aan het groene boek niet/te laat te hebben ontvangen en stelt voor de ALV  
naar een andere datum te verplaatsen. 
Besluit 1 ALV: De ALV wordt niet verplaatst. 
 
2. Notulen van de ALV van 17januari 2017 
Besluit 2 ALV : De notulen van de Algemene Ledenvergadering van 17 januari 2017 worden	
zonder  op- of aanmerkingen vastgesteld. 
 
6. Financiën Jaarstukken 2017  
Besluit 3 ALV: De ALV keurt de jaarrekening 2017 goed.  
 
7. Decharge penningmeester 
 Besluit 4 ALV: De ALV verleent de penningmeester decharge. 
 
8.  Meerjarenbegroting 
Besluit 5 ALV: De ALV keurt de begroting voor 2018 goed.  
 
9.  Samenstelling kascontrolecommissie boekjaar 2018 
Besluit 6 ALV: De ALV keurt het voorstel  van het bestuur goed de heer Kees Schuil en 
mevrouw Els Stumpel te benoemen als lid van de kascommissie en de heer Ernst Schol als 
reserve-lid.  
 
10. Voorstel samenstelling bestuur met ingang van 2018 
Besluit 7 ALV: De ALV gaat akkoord met het voorstel van het bestuur Klaas Visser en Willem 
Pisano te herbenoemen als voorzitter resp. algemeen lid, Marianne Schol te benoemen als 
algemeen lid met de taak secretaris(die functie heeft ze het afgelopen jaar al als a.i. vervuld), 
Jacqueline van der Haagen te benoemen als opvolgster van  Dik van der Knaap tot 
bestuurslid Lijndraaier. 
 
 
13. Voorstel leden geschillencommissie met ingang van 2018 
Besluit 8 ALV: De heer Renée Lewis is aftredend en herbenoembaar, de ALV herbenoemt 
Renée Lewis als lid geschillencommissie.  
 
16. Waterleidingnet 
Besluit 9 ALV: Het huidige waterbeleid blijft gehandhaafd.  
 
17. Rondvraag 
De ALV vraagt naar de mogelijkheid met de tuinders van BH1, de paden te verbeteren, 
Jacqueline van der Haagen  wordt als lid van Lijndraaier toegevoegd aan de 
bouwcommissie, de ALV wordt geïnformeerd over diverse te organiseren activiteiten door de 
feestcommissie, het bestuur wordt gevraagd de afdekking van een tuin uit te breiden en 
taakgroep ongedierte bestrijding uit te breiden met Clint Ferguson. 
 
Toezeggingen vanuit het bestuur: 

• Er wordt hoge prioriteit gegeven aan de paden en drainage. 
• De opmerkingen uit de ALV t.a.v. verwaarloosde tuinen worden door het bestuur voor 

kennisgeving aangenomen en het bestuur zegt toe er mee aan de slag te gaan. 
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• T.a.v. het waterleidingnet hoeft er volgens de ALV dit jaar niets aan het huidige beleid 
t.b.v. het waterleidingnet te veranderen, het bestuur komt hier op de volgende ALV op 
terug. 

• Door het bestuur wordt gekeken naar het vroegtijdig verspreiden van de gedrukte 
versie van het Groene Boek. 

 
18. Sluiting 
Klaas Visser sluit de vergadering 
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Agendapunt 5: Financiën, jaarstukken 2018 

 

Exploitatie  2018

Inkomsten
Boekingspost Inkomsten Uitgaven Totaal Begroot
Pacht 16.009€                23€                     15.986€        17.000€                       
Lidmaatschap 3.374€                  15€                     3.359€           4.000€                         
Winkel 3.339€                  3.179€               160€              600€                             
Kantine 3.133€                  1.237€               1.896€           1.300€                         
Rente Spaarrekening 15€                        15€                20€                               
Freeswerk 80€                        -€                        80€                150€                             

25.950€                4.455€               21.495€        23.070€                       

Uitgaven
Boekingspost Inkomsten Uitgaven Totaal Begroot
Sleutels 84€                        131€                   -48€               

Administratie  +vergaderkosten -€                           310€                   -310€             600€                             
Afvalverwijdering 50€                        -€                        50€                150€                             
Afschrijvingen -€                           1.835€               -1.835€         1.700€                         
Bankkosten -€                           218€                   -218€             150€                             
Belastingen -€                           1.203€               -1.203€         1.200€                         
Bestuurskosten -€                           469€                   -469€             800€                             
Biogroep -€                           -€                        -€                   -€                                  
Bruggen -€                           -€                        -€                   -€                                  
Diversen 243€                     299€                   -56€               -€                                  
Drainage -€                           2.030€               -2.030€         1.500€                         
Electragroep -€                           121€                   -121€             800,00€                       
Electrarekening 42€                        735€                   -693€             450,00€                       
Gas -€                           498€                   -498€             400,00€                       
Gebouwen -€                           1.149€               -1.149€         750,00€                       
Groengroep -€                           -€                        -€                   -€                              
Kruisposten -€                           -€                   -€                              
Mach.onderh.rep.brandst. -€                           957€                   -957€             1.500,00€                    
Onderhoud Lijndraaier -€                           791€                   -791€             1.465,00€                    
Onderhoud Berkhout 850€                     2.228€               -1.378€         750,00€                       
Ongediertebestrijding -€                           111€                   -111€             300,00€                       
Padengroep 10€                        2.590€               -2.580€         3.000€                         
Rente lening 2016 -€                           437€                   -437€             460€                             
Rente lening 2014 -€                           174€                   -174€             174,00€                       
Sociale activiteiten 23€                        466€                   -443€             400,00€                       
Verzekeringen leden 942€                     970€                   -28€               -€                              
Verzkeringen vereniging -€                           2.300€               -2.300€         1.500,00€                    
Waterrekening Berkhout -€                           2.170€               -2.170€         1.200,00€                    
Waterrekening Lijndraaier -€                           201€                   -201€             300,00€                       
Watergroep 354€                     1.529€               -1.175€         600,00€                       

2.598€																													 23.923€																							 -21.325€															 20.149€																																				

Resultaat 171€																																
Saldo	bank 3.149,84																					
Saldo	Kas 398,58																									
Saldo	spaarrekening 16.349,20

19.897,62																			
Reultaat 171€																																



Volkstuindersvereniging           Hoorn en Omstreken 

Groene	boek	2019	 Pagina	8	
  

 
 
Toelichting op de financiële jaarstukken 
Ondanks grote uitgaven hebben we nog net een positief resultaat van € 170,-.  
Aan de inkomstenkant bleef het wat achter bij de pacht. Deels te ruim begroot en deels 
veroorzaakt omdat sommige tuinen niet uitgegeven konden worden door de staat waarin zij 
verkeerden. De winkel heeft € 600,- opgeleverd door de verkoop van zaden, aardappels en 
meststoffen. Het freeswerk levert minder op omdat er weinig vraag is of omdat men door 
derden laat frezen en dat is jammer voor de inkomsten. Grote kostenposten waren dit jaar 
drainage (€2030,-) en onderhoud Berkhout (€1378,-) en de waterrekening op Berkhout (€ 
2170,-). Ook aan gebouwen is meer uitgegeven dan begroot ( € 1149,-). De drainagekosten 
betreffen vooral kosten om de wateroverlast (€1300,-) op Berkhout 1 tegen te gaan. Hier 
zitten ook de kosten in van het uitbaggeren van de drainagesloot (€550,-). Dit was een 
uitgestelde actie uit het vorig boekjaar inzake de wateroverlast. Bij Onderhoud Berkhout 
waren de kosten van opruiming slecht achtergelaten tuinen, verbreding kruising Berkhout 1 
en aanschaf markeringspalen voor de drainage en elektra. De kosten voor gebouwen 
werden onder meer gemaakt voor  herstel afvoer toilet (€ 281-) en aanschaf stoelen en 
parasol (€ 700,-). In de post verzekering zit een bedrag voor de verzekering voor volgend  
jaar (€ 782). De paden op Berkhout 1 zijn  professioneel hersteld  (€ 2500,-). Ook dit was 
een klus die eigenlijk in het vorige boekjaar uitgevoerd had moeten worden. Daarnaast is er 
voor een lid vervoegd afgelost (€800,-) op de lening van 2016.  
 
Jos Mol, 
penningmeester. 
 
Het bestuur stelt de ALV voor de jaarstukken goed te keuren. 

Afschrijvingen Machines
Afschrijvingen Machines Afschrijving in Aanschaf waarde Restwaarde 2017 Afschrijving 2018 Restwaarde 2018
Gemaalpomp febr 2015 10 jaar 6.400€                               4.480€                              640€                          3.840€                     
Grasmaaier lijndraaier (2016) 5 jaar 900€                                  540€                                 180€                          360€                         
Kachel Konkelboet (2016) 5 jaar 1.250€                               750€                                 250€                          500€                         
Gastel Konkleboet (20160 5 jaar 159€                                  95€                                   32€                            63€                           
Partytent (2016) 5 jaar 489€                                  293€                                 98€                            195€                         
Boiler (2016) 5 jaar 283€                                  169€                                 57€                            112€                         
Laptop en printer  (2016) 3 jaar 393€                                  131€                                 131€                          -0€                            
Drainage pomp 3 jaar 288€                                  96€                                   96€                            -0€                            
Kantensnijder (2017) 5 jaar 895€                                  800€                                 200€                          € 600
Onderwatermaaier (2017) 5 jaar 790€                                  638€                                 152€                          486€                         
Totaal waarde 11.848€                            7.992€                              1.835€                      6.157€                     

Waarborgsommen
Waarborgsommen (borg)
Stand 31-10-2016 8.534€                               8.699€                              
In 888€                                  -8.534€                             
Uit -723€                                 165€                                 
Totaal 8.699€                               

BALANS per 31 Oktober 2017
ACTIVA PASIVA

2017 2018 2017 2.018€                     
Aankoopwaarde grond 93.644€                            93.644€                            EIgen vermogen 92.979€                    93.150€                   
Machines 7.993€                               6.157€                               Lening ABN Amro -€                              
Voorraad Winkel 100€                                  -€                                       Waarborgsommen 8.534€                      8.699€                     
Voorraad Kantine 137€                                  Lening van leden 2014 4.350€                      4.350€                     
Voorraad watergroep 57€                                    Lening leden 2016 15.360€                    10.920€                   
Vooraad drainage 280€                                  
Vooruit ontvangen 2.916€                     
Saldo Bank en kas 19.349€                            19.898€                            
Naar Balans 121.223€                          120.035€                          Naar Balans 121.223€                  120.035€                 

Bank en kas saldi 31-10-2017 2017 2018
ING Spaarrekening 14.702€                            16.349€                            
Ing lopende rekening 4.633€                               3.150€                              
Kasgeld 14€                                    399€                                 
Totaal 19.349€                            19.898€                            
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Agendapunt 6: Verslag kascontrolecommissie voor het boekjaar 2018 

 
 
 
 
 
Het bestuur stelt de ALV voor de penningmeester decharge te verlenen. 
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Agendapunt 7: Begroting 2019, MeerjarenBegroting 2018-2022 

  

Meerjarenbegroting	2018-2022
2018 2019 2020 2021 2022

Pacht en lidmaatschap * €	21.000 €	21.000 €	21.000 €	21.000 €	21.000
Winkel €	600 €	600 €	600 €	600 €	600
Kantine €	1.300 €	1.300 €	1.300 €	1.300 €	1.300

Freeswerk 1) €	150 €	150 €	150 €	150 €	150
Rente Spaarrekening €	20 €	20 €	20 €	20 €	20

€	23.070 €	23.070 €	23.070 €	23.070 €	23.070

Administratie  +vergaderkosten 1) €	600 €	600 €	600 €	600 €	600
Afvalverwijdering 1) €	150 €	150 €	150 €	150 €	150
Afschrijvingen €	1.700 €	1.700 €	1.700 €	1.700 €	1.700
Bankkosten 1) €	150 €	160 €	170 €	180 €	190
Belastingen * €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.300 €	1.300

Bestuurskosten 1) €	800 €	800 €	800 €	800 €	800
Drainage 1 €	1.500 €	600 €	600 €	600 €	1.800
Elektragroep €	800 €	300 €	300 €	600 €	600
Elektrarekening * €	450 €	475 €	500 €	575 €	600
Gas €	400 €	400 €	400 €	400 €	400
Gebouwen €	750 €	300 €	750 €	300 €	300
Rente lening 2016 * €	460 €	345 €	230 €	115 €	0
Mach.onderh.rep.brandst. €	1.500 €	800 €	2.000 €	1.600 €	1.600
Complex Lijndraaier €	1.465 €	2.215 €	1.515 €	1.515 €	1.065
Onderhoud Berkhout €	750 €	500 €	500 €	500 €	500

Ongediertebestrijding 1) €	300 €	300 €	300 €	300 €	300
Padengroep €	3.000 €	3.500 €	1.500 €	750 €	750
Rente lening 2014 * €	174 €	174 €	0 €	0 €	0
Rente lening 2016 * €	460 €	345 €	230 €	115 €	0
Sociale activiteiten €	400 €	400 €	400 €	400 €	400
Verzekeringen leden €	0 €	0 €	0 €	0 €	0
Verzekeringen vereniging * €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500
Waterrekening Berkhout * €	1.200 €	1.400 €	1.600 €	1.600 €	1.600
Waterrekening Lijndraaier * €	300 €	320 €	340 €	360 €	380
Watergroep €	600 €	2.000 €	2.000 €	600 €	600
Wegonderhoud €	4.500 €	5.000

€	20.609 €	20.484 €	19.285 €	21.060 €	22.135

Totaal	Inkomsten €	23.070 €	23.070 €	23.070 €	23.070 €	23.070
Totaal	uitgaven -€	20.609 -€	20.484 -€	19.285 -€	21.060 -€	22.135
Verwacht	resultaat €	2.461 €	2.586 €	3.785 €	2.010 €	935

Aflossing lening 2014 €	0 €	4.300 €	0 €	0 €	0
Aflossing lening 2016 * €	0 €	3.840 €	3.840 €	3.840 €	0

€	0 €	8.140 €	3.840 €	3.840 €	0
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Toelichting bij de begroting: 
 
*Dit zijn posten die grotendeels vastliggen en slechts kleine variaties laten zien.  
1 ) Deze posten zullen weinig fluctueren. 
De drainage groep is in 2018 ondersteund door het laten uitbaggeren van de drainagesloot.  
Dat doen we in 2022 weer. 
De Elektragroep heeft de afgelopen jaren geïnvesteerd en de nieuwe voorzieningen worden 
op het moment geplaatst. We verwachten daar na 2019 geen grote investeringen meer.  
Bij Machine onderhoud e. d. zijn de afgelopen jaren investeringen gedaan. Veel materiaal is 
aan vervanging toe. Deze post houden we hoog in de begroting.  
Op Complex Lijndraaier zullen investeringen worden gedaan volgens een ingediende 
begroting voor 5 jaar.  
Het noodzakelijk onderhoud aan de paden zal zijn beslag moeten krijgen in 2018, 2019 en 
2020.  
In 2018/2019 zullen we kijken hoe het verder gaat met de watervoorziening op het terrein. 
Eventuele aanpassing kan dan vanaf 2020.  
De asfaltwegen op het terrein worden steeds slechter en behoeven zeker onderhoud. Daarin 
wordt voorzien vanaf 2021.  
Met deze meerjarenbegroting houdt de vereniging voor deze periode het geld dat op de 
spaarrekening staat ( € 19000,-) min of meer intact of realiseert mogelijk een kleine groei, 
afhankelijk van het resultaat door de jaren heen.  
Vanaf 2021 is de vereniging schuldenvrij. Door de lening van 2016 is dit eerder dan gepland. 
U ziet dat er in alle jaren een positief resultaat wordt verwacht. Afhankelijk van onverwachte 
en noodzakelijk geachte kosten zal dit bedrag nog kunnen dalen. Een positief resultaat zal 
aan de reserves worden toegevoegd. Het is goed om een reserve aan te houden. Mogelijk 
komt het terrein van de spoortuinders in de aanbieding. Dat mede gelet op mogelijke 
ontwikkelingen rond het Zwaluwenterrein en een eventuele fusie met Hollandia. Ook kunnen 
we in de toekomst denken aan een betere poortsluitingssysteem.  
Het kan altijd zijn dat zich onverwachte omstandigheden voordoen. Daarvoor is nu 
voldoende reserve. 
 
Jos Mol, penningmeester 
 
Het bestuur stelt de ALV voor de begroting 2019 goed te keuren. 
 
Agendapunt 8: Samenstelling kascontrolecommissie voor het boekjaar 2019 
 
Mondeling ter vergadering. 
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Agendapunt 9: Voorstel benoeming (nieuwe) leden Bestuur  2019 
 

Schema van aftreden is functie gebonden, indien iemand een functie overneemt blijft het 
schema van aftreden ongewijzigd. 

Statutair treedt de secretaris af, het bestuur stelt aan de ledenvergadering voor om Marian 
Schol  te herbenoemen als bestuurslid met als taak het secretariaat. 

Ook Theo van Dijk (algemeen lid 2 Berkhouterweg) is aftredend, het bestuur stelt voor hem 
te herbenoemen. 

Bestuur: schema van aftreden: 
 
Functie 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Voorzitter (KV) X   X   X  
Secretaris (MS)  X   X   X 
Penningmeester (JM)   X   X   
Alg. lid 1 BHW (WP) X   X   X  
Alg. lid 2 BHW (TvD)  X   X   X 
Alg. lid 3 LD (JvdH)   X   X   
 
 
Agendapunt 10: Voorstel samenstelling Geschillencommissie per 2019  
Conform het schema van aftreden is Kees van Meel aftredend.  
 
Het bestuur draagt de heer Kees van Meel voor, voor herbenoeming. 
 
leden geschillencie. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Renée Lewis X   X   X  
Kees van Meel  X   X   X 
Henk Koerts   X   X   
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Agendapunt 11: Het privacyreglement 
 
Privacy en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 
 
Het afgelopen jaar heeft het bestuur gewerkt om de vereniging klaar te maken voor de 
toepassing en voorwaarden van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ie 
in 2018 is ingegaan. 
Bij het opstellen van het privacy beleid hebben we ook gekeken naar hoe andere 
verenigingen dit doen. En we hebben dankbaar gebruik gemaakt van de expertise van de 
Functionaris Gegevensbescherming van het VU Medisch Centrum Amsterdam. In een aantal 
sessies is dit privacy beleid tot stand gekomen. 
Wij verzamelen als vereniging beperkte persoonsinformatie. We gebruiken alleen naam, 
adres, telefoonnummer en e-mailadres. Aan het verwerken van dit type informatie zijn 
minder strenge eisen verbonden. Door het aangaan van een lidmaatschap is een 
overeenkomst tot stand gekomen tussen het verenigingslid en de vereniging. Expliciete 
toestemming voor het verwerken van de genoemde persoonsgegevens is in zo’n situatie niet 
nodig. We hebben door de pacht die betaald moet worden en de bestellingen via de 
vereniging natuurlijk ook financiële gegevens die we bewaren. De financiële gegevens 
worden 5 jaar na beëindigen van het lidmaatschap verwijderd. De adres gegevens worden 
tot 2 jaar na beëindigen van het lidmaatschap bewaard en daarna verwijderd.  
Bij vragen kunt u zich wenden tot het bestuur. U vindt het privacy beleid op de website van 
de vereniging. 
 
 
Aantal leden en wachtlijst: 
Status 2016 2017 2018 
Aspirant lid 16 20 12 
Leden zonder tuin 8 8 12 
Medetuinders 10 10 10 
Spoortuinders 3 3 3 
Tuinders 170 172 183 
Wachtlijst 8 5 11 
Totaal 215 218 221 

 
 
Verslag coördinatie taakgroepen Berkhouterweg 2018 
 
In 2017 was één van de speerpunten van het bestuur om alle tuinende leden in een 
taakgroep onder te brengen. Dat is gelukt, vrijwel alle leden zijn lid van een taakgroep of 
hebben een individuele taak. 
Afgelopen seizoen heeft het bestuur veel  aandacht besteed aan de problemen van 
overvloedige wateroverlast op complex Berkhouterweg en aan verwaarloosde tuinen. 
Alle taakgroepen hebben een coördinator, het goed werken van een taakgroep staat of valt 
bij een betrokken coördinator. Gelukkig hebben we er daar veel van en is het verloop gering. 
Helaas hebben de coördinatoren van twee taakgroepen ( drainage en water) om persoonlijke 
omstandigheden  hun werkzaamheden moeten stoppen. Ondanks diverse oproepen in de 
nieuwsbrief heeft niemand zich voor deze open plekken gemeld. Jos heeft voorlopig het werk 
van de watergroep op zich genomen en de woensdag- ochtendploeg heeft veel drainage 
werkzaamheden verricht. 
Ook afgelopen seizoen zijn alle coördinatoren van de taakgroepen door het bestuur 
uitgenodigd om te brainstormen over hun plannen, wensen, begroting en personele wensen. 
Met hun opmerkingen en vragen kan het bestuur weer verder en ook bleek het dat opnieuw 
bestraten van de paden een te zware belasting was voor de padengroep, zodat we dit werk 
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hebben moeten uitbesteden, waardoor de taakgroep terug kon naar de oorspronkelijke 
werkzaamheden zoals kleine reparaties en onderhoud van de paden. 
Ook het uitbaggeren van de drainagesloot is door een bedrijf uitgevoerd, het doorspoelen en 
herstellen van de drains is wel in eigen beheer gedaan.  Om de wateroverlast op 
Berkhouterweg 1 het hoofd te kunnen bieden, hebben we bij een bedrijf een offerte 
opgevraagd. Dit was financiëel niet haalbaar en is in zelfwerkzaamheid uitgevoerd waarbij 
Jos zorgde voor de coördinatie en het besturen van de gehuurde graafmachine.   
Een speciaal woord van dank aan een paar (stille) medewerkers die bijna elke 
woensdagochtend hand- en spandiensten verrichten om het complex een beter aanzien te 
geven. De aardappelcommissie en de ongediertebestrijding hebben er leden bij gekregen en 
zijn nu redelijk bezet. Om de communicatie (visa versa) tussen de coördinatoren van de 
taakgroepen en het bestuur soepel te laten verlopen zijn de groepen verdeeld over Jos, 
Willem en Theo. Jaarlijks is het verloop van leden die de tuin opzeggen best groot en 
moeten dan ook weer in de betreffende taakgroepen vervangen worden. 
Alle informatie over de taakgroepen en hun leden vinden jullie op de website van de 
vereniging. Onderstaand kunnen jullie een aantal ingezonden stukjes van en over 
taakgroepen lezen. Nieuwe leden die pas een tuin hebben, maar toch al iets in een 
taakgroep willen doen, zijn van harte welkom en kunnen zich bij mij of het secretariaat 
aanmelden. Het bestuur dankt alle leden van de taakgroepen voor hun inzet en is vol 
vertrouwen dat we in 2019 ook weer op jullie kunnen rekenen. 
 
Willem Pisano 
Jos Mol 
Theo van Dijk 
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Tuinboek	
		

Hallo iedereen die zich gelukkig voelt op ons tuinencomplex,	

Komend jaar, 2019, bestaat ons volkstuinenkomplex zestig jaar. Zestig jaar van spitten, 
ploeteren, bonen, uien, genieten, bloemen en een komen en gaan. In die zestig jaar is het 
tuinieren erg veranderd. Van alleen of vooral productietuinen zien we nu veel  ”geniettuinen”. 
Vroeger heel veel groenten en hier en daar een bloem, nu heel veel bloemen en her en der 
een krop sla. Dat geldt natuurlijk niet voor iedereen. Maar het is duidelijk dat er op veel meer 
verschillende manieren genoten wordt van het tuinleven. Nu lijkt het ons leuk om voor het 60 
jarig bestaan een boek te maken waarin iedereen iets kan inbrengen. Zo dat daarin  zijn of 
haar liefde voor de tuin naar voren komt. Voor de een is dat een stukje tekst, een anekdote, 
een gedachte of gedicht, voor de ander een heerlijk recept van zelf gekweekte groenten. 
Weer een ander gaat met het fototoestel aan de slag of neemt kwasten en verf ter hand om 
te laten zien wat hem of haar blij maakt in de tuin. Iedereen op zijn eigen manier. Als het je 
leuk lijkt om op die manier je liefde voor je tuinleven te laten zien, schroom niet en leef je uit. 
Bij voldoende deelnemers gaan we er een boek of tijdschrift van maken. Daarvoor moeten 
we wel tijdig weten wie er iets wil insturen en komt er ook een uiterste inleverdatum.  

Wil je meedoen. Mail dat dan aan mij onder vermelding “tuinleven” en vertel wat je van plan 
bent zodat wij alvast een beetje inzicht hebben in wat we kunnen verwachten.  

nelleke_beenker@hotmail.com 

 

 

 
De Bijenheemtuingroep Berkhouterweg 
 
Het afgelopen jaar hebben we met een erg gezellige en vooral ook ijverige groep ons best 
gedaan om de bijenheemtuin toegankelijk en aantrekkelijk te maken en te houden. Het was 
best hard werken omdat er nogal veel achterstallig werk te doen was. Ik moet zeggen dat we 
er behoorlijk in geslaagd  zijn voor dit jaar. Het hele jaar zijn de paden toegankelijk gebleven, 
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heeft het onkruid niet geheel de overhand gekregen, stond er steeds wel ergens iets te 
bloeien en konden we er ook nog van genieten. Dat genieten deden we een aantal keren 
door met elkaar de tuin in verf op papier te zetten. Heerlijk zittend in de schaduw van de 
prachtige Spaanse aak die heel mooi tot zijn recht komt nu er ruimte om hem heen is 
gemaakt. Voor het komende jaar hopen we de bijenheemtuin nog een stukje aantrekkelijker 
te krijgen door meer bloeiende planten er in te zetten en het onkruid ook aan de slootkant 
meer onder controle te krijgen. Zo zal het stukje bij beetje steeds mooier worden.  Loop 
gerust eens over de slingerpaadjes. Het is een stukje tuin voor iedereen.  
 

Groet, Nelleke Beenker 
 
 
 
Verslag taakgroep begeleiding nieuwe tuinders Berkhouterweg 
	
Vorig jaar is er een nieuwe taakgroep bijgekomen, het begeleiden van nieuwe tuinders. 
Via de groep tuinuitgifte vernamen Theo van Dijk en ik welke tuinders dat waren. 
Vervolgens ging ik dan zo eens een kijkje nemen hoe alles er op die tuin aan toe ging. 
Je ziet snel genoeg of iemand al eerder heeft getuinierd en er aardigheid in heeft. Maar ook 
gewoon eens even vragen of alles goed ging of om iemand op weg te helpen. 
Door diverse omstandigheden afgelopen seizoen heeft het helaas ontbroken aan een goede	
communicatie inzake mutaties van nieuwe tuinders. 
Gelukkig heeft het bestuur de toezegging gedaan dat het, met ingang van januari 2019, 
computer technisch mogelijk is een koppeling te maken zodat mutaties van nieuwe tuinders 
meteen doorgestuurd kunnen worden. Met diegene waarvan ik wist dat ze een nieuwe tuin 
hadden gekregen heb ik een leuk gesprek gehad  en bruikbare tips kunnen geven. 
Ook een paar tuinders van vorig jaar vonden het leuk mij weer te zien en hadden nog een 
aantal vragen. Ik wens u allen een vruchtbaar tuin jaar toe en schroom niet om met uw 
vragen langs te komen. 
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Met vriendelijke groet, 
Els Stumpel, tuin 281 Berkhouterweg 
 
Verslag taakgroep Bouw 2018 
 
Afgelopen seizoen hebben wij op 13 tuinen huisjes en kassen bekeken en getaxeerd i.v.m. 
verhuizingen, opzeggingen enz. In 2 gevallen zijn huisjes afgekeurd en worden ze gesloopt. 
Over het onderhoud geen klagen: bijna iedereen houdt huisje en kas goed bij. 
De taakgroep Bouw kijkt trouwens niet naar de tuin, maar alleen naar de opstallen. 
Om te onthouden: vraag advies aan de taakgroep Bouw bij verandering van kas 
of huisje, lees het Bouwprotocol met gegevens, gebruik de aanvraagformulieren als u gaat 
(ver)bouwen en ruim uw gewasbescherming voor december op.  
Een formulier voor de aanvraag van bouw en verbouw is te bestellen bij de taakgroep Bouw. 
Regels m.b.t. bouwen kunt u vinden op de website  van de vereniging onder het kopje 
informatie/Bouwprotocol.  
Tenslotte wens ik iedereen een goed en plezierig tuin jaar toe namens de 
taakgroep. 
 
Gerard Corbeau, Berkhouterweg  tel. 211388 
Peter Bakker, Berkhouterweg  tel. 243443  Peba@kpnmail.nl 
Ton Os, Lijndraaier  antonos@live.nl 
 
 
Jaarverslag complex Lijndraaier 
 
Overzicht van het reilen en zeilen van de gebruikers van het complex aan de Lijndraaier in 
2018. 
Het kille en natte voorjaar heeft ook ons parten gespeeld. Hard werken werd niet altijd 
beloond met een snelle oogst, de groeikracht van zaden of stekjes liet dikwijls te wensen 
over. Als dit een van de gevolgen is van een ingetreden klimaatverandering kunnen wij ons 
daarop in gaan stellen, maar niets is zo veranderlijk als de natuur en bovendien rekent de 
natuur niet met jaren, maar met eeuwen. Wisselvalligheid zal ook tijdens veranderingen in de 
straalstroom en de poolwinden schering en inslag blijven. Oftewel, wij gaan ook komend jaar 
weer ons best doen op onze tuin en hopen daarbij op wat clementie van de weergoden. 
Nieuwe tuinders zijn gekomen afgelopen jaar en van andere tuinders hebben wij afscheid 
genomen. Soms hebben wij ‘nieuwe buren’ gekregen en nieuwe afspraken moeten maken, 
maar gelukkig gaat alles gewoon zijn gangetje en blijven wij elkaar waar mogelijk helpen. 
Verheugend was de relatief grote opkomst bij de tuinbeurten. Dat heeft geresulteerd in een 
complex dat er fraai bijligt: geen rondslingerend snoeihout, strakke graspaden, (merendeels) 
goed onderhouden tuinen, nieuw aangelegde drainagegoten, een  nieuwe goot aan de 
voorzijde van ons gezamenlijke tuinhuis en - last but not least – een bijentuin die steeds 
fraaiere vormen aanneemt. Momenteel zijn alle tuinen bezet en is nog maar één tuin 
afgedekt als gevolg van sterke verwaarlozing.   
Als de zomer net zo mooi wordt als vorig jaar gaan wij weer een prachtig jaar tegemoet. 
Hopelijk treedt de lente met de bijbehorende warmte dit jaar op tijd in en kunnen wij weer 
aan het werk. Dat daarna niet alle gewassen altijd even mooi opkomen, ligt niet aan jullie: de 
natuur blijft grillig en soms is er gewoon geen verklaring te vinden voor het gegeven dat de 
sperziebonen bij de buurman wel groeien! 
 
Ben Leek, complex Lijndraaier 
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Tuinochtenden complex Lijndraaier 
 
Aanvang 9 uur, koffie om half 11, samen werken aan de algemene klussen op het complex, 
en vooral ook elkaar weer spreken. En daar waar nodig de medetuinder ondersteunen. 
 
Zaterdag 30 maart 2018 In ieder geval gaan we dan het snoei afval hakselen. 
Zaterdag 25 mei 2018 
Zaterdag 7 september 2018 
Reserve: Zaterdag 19 oktober 2018  
 
Controle van de aardappels op complex Lijndraaier (op juiste plaatsing en op ziektes) wordt 
gedaan door Pieter de la Court. 
 
 

 
 
 
Voedselbank 
 
Op donderdag 1 november hebben we voor de laatste keer dit jaar oogst opgehaald voor de 
Voedselbank. Ook namens de Voedselbank willen we iedereen, zowel van de 
Berkhouterweg als de Lijndraaier, die groenten en fruit heeft gedoneerd heel hartelijk 
bedanken. Er is altijd een tekort aan verse groenten en fruit bij de Voedselbank. Op deze 
manier dragen we bij om mensen, die om wat voor reden dan ook, financiële problemen 
hebben, en hun kinderen, aan gezonde voeding te helpen.  
Donderdagochtend is wel een lastig tijdstip voor de meeste tuinders om op de tuin aanwezig 
te zijn wanneer we donaties ophalen maar het kan niet anders. Sommige tuinders komen 
dan speciaal naar de tuin en anderen leggen volgens afspraak op woensdagavond donaties 
klaar bij hun tuinhekje waar wij het dan de volgende ochtend ophalen. Soms zijn de groenten 
al in porties verdeeld of is het schoongemaakt. Het is hartverwarmend.  
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Zodra tuinders volgend jaar weer oogst hebben om te doneren beginnen we met ophalen. 
Ophalen altijd op de donderdagochtenden, we vertrekken van de Berkhouterweg om 11 uur 
en van de Lijndraaier om 11.15 uur. 
We zullen in de nieuwsbrief en op de prikborden kenbaar maken wanneer we beginnen. Wij 
zouden het heel fijn vinden als er iemand met een auto is die we, mochten wij onverhoopt 
eens verhinderd zijn, kunnen bellen om in te vallen. Als er mensen zijn die een keertje mee 
willen naar de Voedselbank wanneer wij de donaties afleveren, je bent van harte welkom. 
Laat het even weten via een mailtje aan de secretaris met de vraag om het door te sturen 
naar ons. 
Nogmaals, alle donateurs, heel hartelijk dank en we wensen iedereen een geweldig tuin jaar 
toe met veel extra oogst dat naar de Voedselbank kan.  
 
Clint en Ina 
 
 
Ongediertebestrijding 
 
Het in de hand houden van de muizen- en rattenbevolking is een zaak van ons allen.  
De ratten en muizen kunnen vrij op ons complex komen, ze hebben geen sleutel nodig om 
zich toegang te verschaffen! Het is eigenlijk net zo iets als bij de Oostvaardersplassen. Als er 
genoeg te eten is, jongt het maar aan. In tijden van schaarste vallen de dieren om. Daar is 
het wat aansprekender, omdat het om grote grazers gaat, maar als wij niet oppassen 
explodeert het ongedierteleger bij ons ook. Daarom is het zaak om geen voedsel voor hen 
achter te laten, zoals valappels, uitgegroeide courgettes, pompoenen en dergelijke. 
Ingekuilde groente en aardappelen met gaas beschermen. Laten we het de kleine en grote 
knagers niet te makkelijk maken. Momenteel doen de eksters en ratten zich te goed aan mijn 
walnoten. Ik raap ze liever zelf! Van de winter zijn de tulpenbollen aan de beurt. U bent 
gewaarschuwd. 
Wij werken met gifblokjes en klemvallen. Een gevangen rat wordt door verdrinking gedood. 
Voor mij ook nog steeds een nare klus. Het lijkje wordt in de grijze container afgevoerd. 
Als lokvoer gebruikte ik ook eens walnoten. Tot twee keer toe werd de walnoot van het wipje 
weggehaald zonder dat het valmechanisme had gewerkt. Toen bond ik de walnoot met een 
ijzerdraadje vast aan de wip en ja hoor nu had ik succes. Druk heen en weer geloop in de 
val. Ik had een ekster gescoord. Dit jaar heb ik een egel uit een val bevrijd. 
Wanneer u gebruik van mijn diensten wilt maken, ik ben per e-mail en telefonisch te 
bereiken.  
 
Van : aa.de.nijs@gmail.com 
 
 
Aardappel teelt 
 
In voorgaande jaren hebben we veelvuldig geschreven over de geschiedenis en hoe te 
handelen bij de teelt van aardappelen. Veel kennis is heden ten dage bekend middels 
lectuur, tijdschriften of boekuitgaven en vooral te verkrijgen via internet. Mochten er bij 
nieuwe tuinders eventueel vragen zijn, bij de vereniging is een uitstekend aardappelprotocol 
te verkrijgen waarin  staat omschreven hoe te handelen. Bovendien kunt u de 
commissieleden altijd benaderen om advies. Wat algemeen van belang is, de poters bij de 
teelt dienen NAK-gekeurd te zijn (verplicht). Het gedeelte waar de aardappelteelt op de tuin 
mag plaatsvinden is op bijgaand schema aangegeven. Tevens adviseren wij dat de 
opgebouwde ruggen waarin de poters geplant zijn voor de vroege rassen minstens 50cm uit 
elkaar staan en voor de latere soorten 60 of 65 cm. Een en ander heeft met de groei van het 
loof te maken. De latere soorten hebben in de groei meer en hoger loof en kunnen bij 
nadelige weersomstandigheden minder snel drogen en zijn daardoor kwetsbaar geworden. 
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Bij het afsterven van het loof – de bladeren krijgen een gele kleur – kunt u een ‘stoel’ 
(aardappelplant) rooien om te kijken of ze groot genoeg zijn om te rooien en doe dat dan op 
een droge, zonnige dag. Laat ze dan voor het opslaan even drogen.  
 
De indeling voor het komende seizoen (2019) ziet er als volgt uit: 
 

 
 
 
   
 
 
 
 
 
 

 
Doelstelling aardappelteelt 
Voor en tijdens het groeiproces van aardappelen controleren en begeleiden we de teelt.  
Waarom? Nadat de geschiedenis van de aardappelteelt in Europa omstreeks 1570, middels 
import uit Zuid-Amerika is begonnen, is het thans het vierde voedselgewas in de wereld na 
tarwe, rijst en mais. Pas vanaf 1700 zijn er meldingen dat het gewas in verschillende delen 
van Nederland werd geteeld. Maar in de loop van de tijd is de aardappelteelt tevens 
kwetsbaar gebleken en ontstonden er verschillende ziekten en plagen waardoor oogsten 
aangetast kunnen worden. Doordat wij op een volkstuincomplex uiteraard kleinschaligheid 
kennen met verschillende tuinen, met soorten aardappelen, manier van tuinieren, spuiten of 
niet spuiten, is een regelgeving en controle nodig om te proberen de teelt zoveel mogelijk te 
behoeden en te begeleiden. Het controleren houdt onder meer in dat er een verplichte 
vruchtwisseling moet worden toegepast. Indien aardappelen (maar ook verschillende 
groenten) vaker op hetzelfde stukje grond verbouwd worden, ontstaan allerlei bodem 
gebonden ziekten en plagen. Daarnaast is er altijd dreiging van aardappelmoeheid 
veroorzaakt door aaltjes die in de bodem achterblijven. Onze controle begint vanaf het 
voorjaar met het zoeken naar opslag. Opslag zijn achtergebleven knollen van de vorige 
oogst die weer opnieuw gaan uitlopen. Deze knollen kunnen de ziekten en gebreken 
vasthouden die zich eventueel weer opnieuw openbaren met het gevaar van verspreiding. 
Voorts controleren we tijdens het groeiseizoen de teelt op ziekten als phytophthora, 
alternaria of rhizoctonia met tevens een oog naar buitentomaten, ook deze behoren tot de 
familie van nachtschaden. Bij het constateren daarvan zoeken we contact met de tuinder 
waarbij deze met grote voorzichtigheid (verspreiding) het loof dient af te voeren. Tevens 
maken we via de publicatieborden bekend wanneer een ziektehaard is geconstateerd met 
name phytophthora. Om goed te kunnen controleren met betrekking tot de vierjarige 
wisselteelt, vragen we van iedere tuinder die aardappelen wil verbouwen om een eenvoudige 
plattegrond. 
Tekening waarop de teelt van aardappelen voor vier jaar staat aangegeven. Wat betreft dat 
laatste moeten we helaas constateren dat er van verschillende tuinen een overzicht nog 
ontbreekt en dat maakt het voor ons soms moeilijk om te controleren. Nog het vermelden 
waard is dat de ingang van een aantal tuinen soms een moeilijke puzzel is.  
 
Het afgelopen seizoen 
Vanaf half mei gaan we traditiegetrouw een begin maken met onze periodieke rondgang 
over de tuinen. Diverse tuinen laten alweer zien dat controleren noodzakelijk is wat betreft 
opslag. Op een tuin op BH 1 constateerden we groeiende aardappelopslag in een open 
compostbak. Tevens kijken we op de tuin of de locatie waar de teelt van aardappelen dat 
jaar mag plaatsvinden, is aangehouden. De weersomstandigheden in het afgelopen voorjaar 
waren wisselvallig en vooral nat. In deze periode was veel slakkenvraat te zien. Vanaf juni 
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was vooral te constateren dat de natuur een ander gezicht laat zien. Niet alleen op ons eigen 
stukje grond maar ook  in de breedte. De regenbuien van vroeger zijn thans plensbuien 
geworden met veel wateroverlast. De winters van weleer met ijs en sneeuwpret is nu een 
gematigde periode, de wind ritselend door de bladeren zijn nu stormwinden. Ook mondiaal 
zijn de natuurrampen van aardverschuivingen, vulkaanuitbarstingen, tsunami’s, wolkbreuken 
met gebieden onder water, tornado’s, tropische stormwinden en modderstromen een teken 
om ons te laten zien dat met de natuur niet te spotten valt. Maar goed, ook onze eigen teelt 
van groenten en bloemen heeft het door de warmte en vooral de droogte best moeilijk 
gehad. Wat betreft de aardappelteelt, de droogte van dit jaar heeft nagenoeg geen 
aantastingen van phytophthora laten zien, wel was hier en daar in lichte mate de ziekte 
alternaria te constateren. Maar een ander probleem doet zich opeens voor en ook dat is 
waarschijnlijk een oorzaak van de klimaatsverandering. Op een van de tuinen is een 
aantasting van de coloradokever geconstateerd. Deze kever heeft in het verleden veel 
schade veroorzaakt in de aardappelteelt. (Meer daarover onder het kopje coloradokever). Ik 
moet eerlijk bekennen, door de schrik van hoe bestaat dat opeens, heb ik contact gezocht 
met de NAK en het RIVM maar die stuurden mij van het kastje naar de muur, terwijl ik in de 
veronderstelling was dat er een meldplicht bestond. Bij navraag elders blijkt dat op 
verschillende plaatsen in het algemeen deze vraatzuchtige kever weer is geconstateerd. Het 
blijkt dat de laatste jaren de aantastingen van de coloradokever weer toenemen, mogelijk 
door de klimaatsverandering met steeds warmere voorjaren. De aardappelteelt bij ons liet dit 
jaar ook zien dat veel bedden verschillend van structuur waren, op de ene tuin staat het 
gewas mooi, stevig en vol in het blad, terwijl op een andere tuin de bedden er schraal 
bijstaan. In het afgelopen jaar zorgde niet alleen de droogte voor een groeiachterstand, maar 
mede door de hoge temperaturen bestaat er een risico van glazigheid bij de aardappelen. Ze 
kunnen wisselend van grootte zijn en er was de mogelijkheid van doorwas. Doorwas treedt 
op als gevolg van hoge temperaturen, waardoor hernieuwde gewasgroei ontstaat en kunnen 
reeds gevormde knollen opnieuw gaan kiemen. Bij een late rondgang over de tuinen hebben 
we aan het eind van het seizoen moeten constateren dat de buiten geteelde tomaten toch 
door de phytophthora waren aangetast. Tot zover over de aardappelteelt. Een ding moet ons 
nog van het hart, verschillende tuinen zijn door diverse vormen van gebarricadeerde 
ingangen moeilijk bereikbaar en dat bemoeilijkt soms de controle. 
 
De aardappelcommissie wenst u, dat na een boeiende herfst en een winterse rust met 
nieuwe plannen voor het komende seizoen, een vruchtbare oogst en veel tuinplezier. 
Peter Bontekoe, Berkhout  tuin nr 234 
John Duin, Berkhout  tuin nr 230 
 
De coloradokever 
De schrik zat er goed in toen een tuinder vroeg om eens even bij zijn aardappelen te komen 
kijken. Veel larven waren bezig om het gewas met vraatzucht aan te tasten. De colorado 
kever ontwaakt in het voorjaar uit z’n ondergrondse winterslaap en ongeveer april zet hij zijn 
eitjes af aan de onderkant van waardplanten waaronder de aardappel. Na ± 3 weken komen 
de larven uit en dien je eind april het aardappelloof te controleren op bladvraat. Deze larven 
kunnen een aardappelplant volledig kaalvreten. Probeer de eitjes op te sporen maar ook 
later de kevers te vangen en te vernietigen. Pas goed op, bij het aanraken van de plant laten 
de echte kevers zich direct op de grond vallen. De kevers zijn ongeveer 1cm groot, bolrond 
en herkenbaar aan hun zwart gestreepte dekschild. De larven zijn oranjerood en hebben aan 
de zijkant twee rijen zwarte strepen. Na de ontdekking heb ik contact gezocht met de NAK 
en de RIVM over een eventuele meldplicht maar ik was een speelbal tussen beiden. De een 
verwees me naar de ander en omgekeerd. Navraag bij tuinders leerde me dat de kever op 
meerdere gebieden zich laat lokaliseren. De bestrijding is verplicht en er bestaan chemische 
middelen. 
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Overzicht contactpersonen diverse taakgroepen en commissies kunt u vinden 
op de website 
 

 
 
Activiteitenkalender 2019 
 
Za. 5 januari Nieuwjaarsborrel in de “Konkelboet Berkhouterweg”  
Aanvang: 14:00 uur   Tot: 17:00 uur 
 
Di.22 januari Algemene ledenvergadering in de kantine van VV Zwaluwen 
Aanvang 19:30 uur   Tot: 22:30 uur 
 
Za. 23 februari Ophalen zaadbestellingen in de “Konkelboet” Berkhouterweg 
Aanvang 10:00 uur  Tot 12:00 uur 
 
Za. 2 maart Ophalen zaadbestellingen in de “Konkelboet” Berkhouterweg 
Aanvang 10:00 uur   Tot 12:00 uur 
 
Za. 6 April Coördinatorenlunch in de “Konkelboet” Berkhouterweg 
Aanvang 12:00 uur  Tot 14.00 uur 
 
Zo. 3 november Nieuwe-leden-borrel in de “Konkelboet” Berkhouterweg 
Aanvang 15:30 uur   Tot 17.30 
 
Za. 23 november Snertfeest in de “Konkelboet” Berkhouterweg 
Aanvang 15:00 uur   Tot: 17:00 uur 
 
Za. 23 november is tevens Hakseldag op de Berkhouterweg 


