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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.

Gelezen op internet:
In mijn moestuin heers ik als een tiran.
Wie niet luistert wordt onthoofd of uitgetrokken.
Wie gehoorzaamt wordt opgegeten.
Zo is het, zo doen wij volkstuinders het in onze koninkrijkjes, en de vraag is of dat goed is. In deze nieuwsbrief
aandacht daarvoor.
In deze nieuwsbrief:
1. De gezonde moestuin
2. Lavameel

3. Insecten
4. Werkgroep biodiversiteit

1. De gezonde moestuin
Op 15 november a.s. verzorgt Thomas Markus van de tuin Flora een thema-avond over de bijdrage van groenten en
specerijen aan de gezondheid. Waarom groenten en specerijen?
Groenten en specerijen zijn items die mensen als voedsel gebruiken en bekend zijn, zonder dat men weet heeft dat
deze groenten en specerijen naast dat ze dienen als voedsel en gezond zijn, tevens een medicinale werking
hebben.
Aan bod komen deze avond: vitamines en mineralen welke voorkomen in plantaardige voedselbronnen,
omschrijving, herkomst en eigenschappen en de medicinale werking van de groenten en specerijen.
De thema-avonden vindt plaats 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. Gratis toegankelijk voor alle leden van de Tilburgse
volkstuinverenigingen.

2. Lavameel
Vorig seizoen is gebleken dat de minimale hoeveelheid Eifelgold lavameel die te bestellen was, niet gehaald werd.
Daarom heeft de OVAT besloten om geen lavameel meer te bestellen. Wel kunnen belangstellende leden van de
Tilburgse volkstuinen lavameel met korting bestellen op www.biotuintilburg.nl.
Tot 1 februari 2018 kunnen leden 20 kilo lavameel bestellen voor € 20,00 i.p.v € 21,50. Op het bestelformulier kunt u
de kortingscode OVAT 2018 gebruiken.

3. Insecten
U heeft het waarschijnlijk ook vernomen: sinds 1989 is in Duitsland de totale biomassa vliegende insecten met ruim
75 procent afgenomen en onderzoek in Nederland heeft aangetoond dat het hier niet anders is. Wat de precieze
oorzaak is van deze enorme afname is tot nog toe onduidelijk, maar het lijkt er wel op dat voor het boerenlandschap
(waartoe we ook de volkstuinen kunnen rekenen), het gebruik van kunstmest en insecticiden en een tekort aan
akkerranden met een grote variatie aan planten een van de oorzaken is. Veel volkstuinders hebben dezelfde
benadering als landbouw: productie telt, alles wat we niet willen moet weg, schoon, strak en opgeruimd moet het
zijn.
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Vanuit het oogpunt van biodiversiteit heeft een ander beginsel dan productie de voorkeur, samen te vatten in één
woord: verrommeling (niet te verwarren met verwildering). Laat het allemaal maar een beetje gaan, haal de
uitwassen weg, bemest niet overdadig, zeker niet met kunstmest, gebruik alleen natuurlijke bestrijdingsmiddelen als
het moet. Niet alleen de individuele tuinen, ook de complexen kunnen hieraan bijdragen: plant hagen, breng
groenstroken aan en zaai daar bloemenmengsels (zelfs de gemeente doet dat tegenwoordig), schoffel wat minder.
Tuincommissies zouden hun normen kunnen herzien en ook een criterium als soortenrijkdom kunnen hanteren. En
het wordt maar niet duidelijk gezegd, maar onderzoek heeft uitgewezen dat het de recente, chemische
bestrijdingsmiddelen (neonicotinoïden) zijn die de insecten doden. RoundUp dus: het is door de gemeente verboden
dit middel te gebruiken op de tuinen!
In deze nieuwsbrief staan wat links waar op internet goede informatie is te vinden. Een voorbeeld hieruit, geschikt
voor dit jaargetijde:
Joeri Cortens van Natuurpunt legt in Wild Van Dieren uit waarom het belangrijk is om bladerhopen in je tuin te laten
rondslingeren. En hoe je snel en eenvoudig je tuin opruimt voor de winter: door lekker niets te doen. Heel wat
mensen denken dat ze hun tuin helemaal moeten opruimen voor de winter eraan komt. Maar niets is minder waar.
Voor de dieren is het beter dat je niets doet in je tuin en dat je alle blaadjes laat liggen. Dorre takken en afgevallen
blaadjes zijn perfect voor insecten om zich in te verschuilen. Die insecten zijn trouwens erg belangrijk, ze zijn de
basis van de voedselketen. Dus sit back & relax! (www.natuurpunt.be)
Links:
tuinieren in de herfst , hoe maak ik een natuurlijke moestuin, diverse bloemenmengsels,
van je tuin een natuurlijk, plant- en diervriendelijk hoekje maken, en een pesticidevrije ecologische tuin.

www.velt.nu

4. 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. Op de
website kunt u zich binnenkort aanmelden voor de komende nieuwsbrieven, met informatie over de cursussen en
andere activiteiten en wetenswaardigheden volgend jaar.
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