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Dit is de eerste Nieuwsbrief van de werkgroep Biodiversiteit van de OVAT, de Overkoepelende Vereniging van
Amateurtuinverenigingen in Tilburg. De werkgroep heeft een website op www.volkstuinentilburg.nl.
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1. Over de werkgroep
Het doel van de werkgroep is de biodiversiteit zoals die van nature aanwezig is of was in onze leefomgeving in stand
te houden of te bevorderen. De werkgroep is opgericht in oktober 2014. Voor de definitie van biodiversiteit sluit de
werkgroep aan bij de omschrijving die de provincie Noord-Brabant daaraan heeft gegeven: de verscheidenheid aan
gebiedseigen soorten van planten, dieren, micro-organismen en ecosystemen (Handleiding biodiversiteit, 2011).
Voor de werkgroep betekent dit tuinieren in de moes- of siertuin met inachtneming van de volgende uitgangspunten:
•
•
•
•

alle levensvormen zijn afhankelijk van elkaar en hebben elk hun eigen functie in een samenhangend geheel;
er wordt zo veel mogelijk gebruik gemaakt van al in de natuur aanwezige processen;
rekening houden met de directe leefomgeving (grond, water) en levensvormen (dieren, bloemen, insecten);
geen kunstmatige groeistoffen of bestrijdingsmiddelen.

De werkgroep ontwikkelt om deze uitgangspunten te realiseren de volgende activiteiten:
•
•
•
•
•
•
•

voorlichtingsavonden over seizoensgebonden onderwerpen;
uitgeven van een nieuwsbrief;
een website met op de praktijk gerichte voorlichting en een vraagbaak;
neerleggen van foldermateriaal in de kantines van de verenigingen;
deelname aan en samenwerking met andere organisaties en festiviteiten;
een jaarlijkse fotowedstrijd;
overleg met leveranciers over ecologisch verantwoorde hulpmiddelen en plantgoed.

De werkgroep telt 7 à 9 personen waarmee een werkbaar team lijkt te zijn geformeerd. Belangstellende tuinders
kunnen zich echter te allen tijden aanmelden. Aan deze nieuwsbrief hebben de volgende leden (in alfabetische
volgorde) meegewerkt.

Christ van Geel is al meer dan 30 jaar volkstuinder bij VT Hoflaan. Is na vele bestuursfuncties
binnen het volkstuinwezen secretaris van de OVAT en is groot voorstander van biologisch
moestuinieren.

Maarten van der Hulst (62) tuiniert biologisch voor lekkere producten en voor een mooie
bloementuin. Enthousiast voorzitter voor alle leden van VT Hoflaan.

Thomas Markus (69) kweekt biologisch geneeskrachtige kruiden, is voorzitter van Dahlia
vereniging Flora en gebruikt zijn tuin ook voor educatieve doeleinden.
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Theo van de Molengraft tuiniert biologisch bij VT De Kaaistoep. Hij is een vurig pleitbezorger om
mensen te motiveren om te komen tot de “omslag” in ons doen en denken.

Kees van der Staak heeft nu ruim een jaar een moestuin bij VT Leijpark om daar op een
natuurlijke manier te tuinieren.

Yvonne Zandbergen is secretaris van VT Reeshof, de tuin die hopelijk spoedig gerealiseerd
wordt, zodat de tuinders daar eindelijk aan de slag kunnen.

2. Basiscursus Ecologisch Tuinieren
Met een eigen moestuin weet u als geen ander wat u eet. Een bewuste keuze voor gezond moestuinieren komt
voort uit een wens voor veilig voedsel en uit respect voor het milieu. De eigen tuin is voor velen immers het meest
gekoesterde plekje op de wereld. Het is het groene verlengstuk van de woning waar men zich goed en veilig voelt.
Ecologisch tuinieren onderscheidt zich door:
•

Het gebruik van uitsluitend producten van natuurlijke oorsprong. Er worden organische meststoffen gebruikt,
die niet alleen het gewas voeden maar ook het bodemleven.

•

Toepassing van preventieve gewasbescherming. De weerstand tegen ziekten en plagen kan op een
natuurlijke manier wordt verhoogd door natuurvriendelijke bemesting en plantenversterkers. Ziekten en
plagen die de kop opsteken worden met natuurvriendelijke gewasbeschermingsmiddelen bestreden.

Maar hoe doet u dit nu?
De werkgroep biodiversiteit wil u graag een helpende hand toesteken en biedt u een cursus aan van 4 avonden in
een jaarcyclus. De avonden worden gegeven in maart, mei, september en november en kijken vooruit naar
tuinactiviteiten voor het komende seizoen, maar bieden ook ruimte voor evaluatie van de voorbije drie maanden.
DE EERSTE AVOND STAAT GEPLAND VOOR 4 MAART 2015
Deze avond staat in het teken van de voorbereiding voor het komende jaar:
•
•
•
•
•

Grondbewerking
Bemesting
Teeltplan
Teelt en planning in samenhang met je behoefte aan groenten door het jaar heen
Voorjaarsteelten

Door wie wordt de cursus gegeven?
Wij hebben in samenwerking met Velt, Vincent de Wolff bereid gevonden u te begeleiden. Vincent was bedrijfsleider
van de biologische tuinderij “Ut Rooi Bietje” en heeft een eigen (biologisch) tuindersbedrijf www.sophiastuin.nl.
Daarnaast geeft hij al 7 jaar tuinbouwles op de Vrije School de Strijene te Oosterhout.
Wat gaat dat kosten?
De werkgroep vindt deze cursus zo belangrijk dat we u die gratis aanbieden. De consumpties zijn voor eigen
rekening. Deelname is niet vrijblijvend; wanneer u zich hebt opgegeven maar niet komt opdagen, dan wordt er door
uw vereniging € 10,- per avond bij u in rekening gebracht,.
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Waar wordt het gehouden?
De cursus wordt gehouden in het gebouw van de volkstuinvereniging Hoflaan. Er zijn maximaal 25 plekken
beschikbaar, wie het eerst komt het eerst maalt en op=op, dus wees er snel bij.
U kunt zich opgegeven voor de eerste avond van de basiscursus Ecologisch Tuinieren door een e-mail te sturen aan
secretariaat@volkstuinentilburg.nl onder vermelding van uw naam, adresgegeven en van welke vereniging u lid
bent. Er volgt nog een aparte uitnodiging per e-mail.

3. VELT
Elke vereniging van de OVAT is sinds 2015 lid van Velt (Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren) en heeft
twee lidmaatschapskaarten. Als twee willekeurige leden naar een activiteit willen kunnen die de lidmaatschapskaart
van de vereniging gebruiken. Als meer tegelijkertijd naar dezelfde activiteit willen moeten die volledig betalen.
Raadpleeg hiervoor het bestuur van uw vereniging. Kijk voor Velt op www.velt.be.

4. Aanbieding lavameel
Demineralisatie van de grond: aanbieding voor tuinders
Zoals iedereen zal begrijpen kan een slechte grond geen goede producten voortbrengen en een goede grond is een
natuurlijke grond met alle ingrediënten voor leven zoals die in een natuurlijke omgeving voorkomen. De grond in
onze westerse wereld, en dus ook die in onze moestuinen, voldoet al lang niet meer aan die gesteldheid. Naast een
goede structuur en humusgehalte ontbreekt het vooral aan voldoende voedingsstoffen, met name aan mineralen.
Lavameel kan in grote mate dit tekort herstellen en zorgen voor een goede opbrengst en een goede grond.
Lavameel is gemalen vulkanisch gesteente en is evenals basalt rijk aan mineralen en sporenelementen, vooral aan
magnesium (6-11%) en silicium (40-50%). Dat zijn precies de stoffen waaraan de grond door uitputting arm is
geworden en als gevolg daarvan heeft onze voeding steeds minder mineralen en sporenelementen.
Silicium verbetert de opname van fosfor en activeert het bodemleven. Sporenelementen (denk aan ijzer, zink, koper,
molybdeen, borium en mangaan) hebben een gunstige invloed op de bloem- en vruchtaanleg en zijn
wortelbevorderend.
Het gaat ook om uw gezondheid. Silicium (kiezelzuur) verhoogt de natuurlijke weerstand van planten tegen allerlei
infecties en verstevigt de plantenweefsels en bij mensen het skelet.
De werkgroep heeft onder meer als activiteit overleg met leveranciers voor goede leveringsvoorwaarden voor
ecologisch verantwoorde hulpmiddelen en plantgoed. Lavameel is in de reguliere handel erg duur, maar de
werkgroep kan in samenwerking met de vereniging Velt afdeling Tilburg-Breda rechtstreeks bij de groothandel zeer
voordelig lavameel inkopen per pallet. Voor wie binnen twee weken na het verschijnen van deze nieuwsbrief een
zak van 20 kilo bestelt, kost een zak van 20 kilo slechts € 15,- (75 eurocent in plaats van € 3,75 per kilo). Indien u
interesse heeft, stuur dan een e-mail naar secretariaat@volkstuinentilburg.nl met uw gegevens en opgave van de
gewenste hoeveelheid.
Na bericht kunt u uw bestelling ophalen in de winkel van VTV Hoflaan. Als u niet vooraf bestelt kunt u het lavameel
daar los kopen in zakken van 20 kilo voor € 17,50, of in zakken van 2,5 of 5 kilo voor € 1,- de kilo. Omdat het met
1000 kilo per keer gaat, geldt voor het aanbod op=op.
Gebruik van het lavameel
U kunt lavameel jaarlijks toepassen door dit in de grond te werken met 20 tot 50 kilo per 100 m2 maar ook kunt u
door middel van een verstuiver het lavameel verstuiven over uw planten. Door het hoge gehalte aan kiezelzuur
wordt het blad steviger, het droogt sneller en insecten vinden het minder aantrekkelijk. Wie meer weten informeert
bij de leden van de werkgroep of kijkt op internet op deze adressen: www.lavabv.nl en www.velt.be.
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5. Agenda
21 februari 10.00 - 11.00
Afhalen biologische geitenmest
Velt; biologische geitenhouderij Anton van der Bruggen, Torentjeshoeve 6.
24 februari 19:30 - 21:30
Tweedelige cursus voor de snoei en het onderhoud van houtig klein fruit. Deel 1: Theorieles
Velt; Hilvarenbeek.
4 maart
Eerste cursusavond van de werkgroep, zie agendapunt 2.
Nadere info volgt voor de tuinders die reageren.
7 maart 10:00 - 12:30
Tweedelige cursus voor de snoei en het onderhoud van houtig klein fruit. Deel 2: Praktijkles
Velt; Hulten.
11 maart 19:00 - 21.30
Workshop Insectenhotel maken
Velt; Hilvarenbeek
22 maart 10.00 – 17.00
3e Groenmoesmarkt
Oirschot, Bestseweg 52.
28 maart 10.00 - 18.00
Grondtesten bij Tuincentrum Klerks
Oisterwijk, Peperstraat 27, 013-5284445.
31 mei
Biodiversiteitsdag Piushaven. De werkgroep is aanwezig met een kraam. Nadere info volgt.
N.B. Denkt u aan het bestellen bij uw vereniging of bij het secretariaat van de OVAT van het jubileumboek

Veertien tuinen, vier seizoenen: leven met de natuur op de Tilburgse volkstuinen
tot 1 maart slechts 10 euro!

Sophia's tuin
De tuin ligt bij natuurkampeerterrein de Duiventoren, Steenovensebaan 27 te Dorst.
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