OVAT
Werkgroep Biodiversiteit
Nieuwsbrief 2016-3, december

De werkgroep Biodiversiteit van de OVAT (Overkoepelende Vereniging van Amateurtuinverenigingen in Tilburg),
streeft naar een natuurlijk gebruik van de volkstuinen in Tilburg. De werkgroep ontwikkelt daartoe activiteiten, geeft
deze nieuwsbrief uit en heeft een website op www.volkstuinentilburg.nl.

Ter nagedachtenis aan de onlangs overleden tekenaar Peter van Straaten een herkenbare tekening van hem.

In deze nieuwsbrief:
1. Biologisch tuinieren
2. Lavameel
3. Gratis biologische geitenmest

4. Insectenhotel
5. Werkgroep biodiversiteit
==

1. Biologisch tuinieren
Voor 2017 staat een beginnerscursus biologisch tuinieren gepland en ook een aantal thema-avonden en
praktijkavonden. Voor ieder wat wils dus! Leren van een ervaren docent en van elkaar.
Beginnerscursus
De beginnerscursus biologisch tuinieren bestaat uit drie avonden
•
•
•

15 februari deel 1
15 maart deel 2
12 april deel 3

We hebben gekozen voor een beginnerscursus omdat hier door diverse mensen naar is gevraagd. De afgelopen
tweejaar waren de cursussen meer gericht op mensen met de nodige moestuinervaring, maar omdat er veel nieuwe
aanwas is onder de leden leek het ons goed hierop in te spelen.
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Thema-avonden
Voor iedereen, dus zowel voor de beginnende als de ervaren tuinier, zijn er vier thema-avonden.
Seizoen

Datum

Thema

voorjaar
voorjaar
najaar

10 mei
24 mei
11 oktober
15 november

compost
plagen
gebrekverschijnselen / plagen en ziektes
gezonde moestuin; wat betekent welke groente voor je gezondheid

De locatie van de cursussen en thema-avonden is steeds bij Volkstuinvereniging Hoflaan aan het Dillepad 8-10 te
Tilburg. Aanvang 19.30 uur en de zaal is om 19.00 uur open. Einde is 22.00 uur. De avonden zijn ook dit jaar weer
gratis toegankelijk voor alle leden van de Tilburgse volkstuinverenigingen.
Praktijkavonden
Afgelopen zomer hebben we voor het eerst 2 praktijkavonden bij een tuinder in eigen tuin gehad. Gezien het succes
zullen ook dit jaar weer 2 praktijkavonden plaatsvinden. Deze avonden starten om 19.00 uur.
Dit jaar is de eer aan de tuinen
Dongenseweg 14 juni Dongenseweg, bij de brug over het Wilhelminakanaal
Vlashof

28 juni Vlashoflaan

Als u interesse heeft in de beginnerscursus en/of de thema-avonden, dan moet u zich aanmelden bij het
secretariaat van de OVAT (zie onderaan de nieuwsbrief) onder opgave van:
•
•
•
•

Naam, e-mailadres en telefoonnummer
Van welke tuin u lid bent
Hoe lang u een moestuin heeft
Of u nu al biologisch tuiniert

Aanmelden vóór 31 januari 2017

2. Lavameel
Lavameel is weer te bestellen voor € 18,50 per zak van 20 kilo. Graag bundelen per volkstuin en opgeven vóór 15
januari 2017 bij het secretariaat van de OVAT (degenen die al interesse hebben getoond hoeven zich niet opnieuw
aan te melden). De eerste weken van februari kunt u het lavameel dan ophalen in de winkel van uw eigen volkstuin.
Heeft uw vereniging geen winkel dan kunt u het meel afhalen bij de Hoflaan.

3. Gratis biologische geitenmest
Op 14 januari 2017 kan door Velt-leden en leden van de Tilburgse volkstuinverenigingen biologische geitenmest
worden afgehaald bij de geitenhouderij aan de Torentjeshoeve 6a Tilburg; dat is tussen de Abdij Koningshoeven en
het Wilhelminakanaal. Afhalen kan tussen 10.00 uur en 11.00 uur.
Deze (verse) mest is gratis en wordt met een loader in je aanhangwagen gestort. Een kleine vrijwillige bijdrage voor
de mest en het laden ervan wordt zeer op prijs gesteld. Wil je hier gebruik van maken dan graag vooraf contact
opnemen met Wil Wouters wilwouters118@gmail.com.
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Geitenmest kan een belangrijke bijdrage leveren aan een rijk bodemleven. Lees er meer over op de website
www.geitenmest.nl.

4. Insectenhotel
Ook in uw volkstuin staat waarschijnlijk zo´n mooi insectenhotel. Ook thuis is het goed om deze mogelijkheid aan
insecten aan te bieden. En in de winter is er best tijd om wat te gaan knutselen, toch?
Hoe bouw je een insectenhotel?
Er is geen standaardontwerp voor een insectenhotel. Ontwerp met de materialen die beschikbaar zijn. Bij voorkeur
hergebruikt materiaal en natuurlijk materiaal. Laat je creativiteit los op basis van de materialen die je beschikbaar
hebt. Google op insectenhotel en je ziet talrijke voorbeelden voor inspiratie, van perfecte tot natuurlijke constructies
van houtstronken, pallets, bamboe, riet, stenen, dakpannen en klei, in allerlei soorten en maten.
In de houtblokken boor je gaten van diverse diktes van 3 tot 10 mm in een kleine schuine hoek zodat het eventuele
vocht eruit kan lopen. De diepte van de gaten is afhankelijk van de lengte van de boor, maar liefst zo lang mogelijk.
Insecten houden van gladde wanden en dichte uiteinden, want open holtes geven kans op tocht.
Het is handig om het hotel een bepaalde breedte en hoogte mee te geven. De diepte kun je beperken tot 30 tot 40
cm. Als je een hotel bouwt van groot formaat is een constructie van belang zodat je schappen en een dak hebt.
Kleine hotels kun je direct in een object bouwen of op de grond opbouwen.
Zoek een beschutte plek en richt de openingen op het zuiden. Richtlijn is dat je het hotel een overkapping geeft
tegen regen zodat het hout en riet droog blijft. Vooral bijen zoeken naar droge plekken. En zorg ervoor dat het
materiaal goed klemt in de constructie. Behandel je hout niet met verf of impregnatie. Chemische bestandsdelen
zullen de insecten weren. Tip is om eerst het materiaal te verzamelen voordat je het formaat van het hotel bepaalt.
Je kunt het hotel verfraaien met oude roestige metalen onderdelen zoals een ton, oud gereedschap, wiel, roosters
etc. Sommige inheemse bijen zoals de zandbij of de graafwesp graven hun hol in zand of klei. Een muurtje van klei
gemengd met zand trekt deze bijen aan. Je kunt ook oude tinnen blikken of oude stenen plantenpotten vullen met
klei en deze tussen de houtstammen plaatsen.
Hout en bamboe zal in de loop van de tijd verrotten. Je kunt ervoor
kiezen om een stenen fundering te maken. Of ervoor kiezen met het
bewustzijn dat het hotel binnen een aantal jaren zal vergaan. De
insecten zullen hier zeker een bijdrage aan leveren. Je zult snel zien
of je hotel nieuwe bewoners aantrekt. Insecten zullen de gaten vullen
met gras, zand, takjes en blaadjes. Veel plezier met het bouwen van
je eigen hotel! Het is een nuttig object en het ziet er ook er fraai uit.

5. Werkgroep biodiversiteit
De werkgroep biodiversiteit bestaat op dit moment uit 5 personen. Als het u leuk lijkt om ook een bijdrage te leveren
bent u van harte welkom om de werkgroep te komen versterken. U kunt zich melden bij het secretariaat. Tenslotte:

Een goed, mooi en vruchtbaar 2017 gewenst!
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