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Algemeen 

Het tuinjaar nadert weer het eind. Eigenlijk is het een snel tuinjaar geweest. Mogelijk niet voor iedereen 
maar voor mijn gevoel wel. Of dit komt omdat het voorjaar een jaar was met veel regen waardoor je 
minder in de tuin kon doen? Ook mogelijk omdat de slakken de aanval geopend hebben op alles wat maar 
een beetje om groente leek en mogelijk ook op bloemen; maar dit weet ik niet, omdat ik die niet heb. 
De zomer was ook zo voorbij met enkele echt hete dagen en toen het najaar. 
In elk geval de tuinen liggen er weer wat triestig bij. Ze hebben rust en mogen herstellen om ons in 2017 
weer veel tuinplezier op te leveren 
In deze nieuwsbrief de BBQ, sluiting kantine iets over borgverhoging en aanpak slecht onderhoud tuinen. 
Iets over het jaarprogramma 2017. 
 
Jaarlijkse Barbecue 

Op zaterdag 27 augustus hadden we onze jaarlijkse Barbecue. Voor het eerst iets anders dan anders. We 
hebben een grote veranda i.p.v. van een tent. Het nieuwe kantine personeel had o.l.v. Marij Eussen 
gekozen voor een iets andere aanpak dan we gewoon waren. 
Er waren bijna geen zelf gemaakte salades, etc., maar alles werd van het Hierder Hepke betrokken.  
Het weer was top. Bij de aanvang nog te warm maar tegen 19.00u was het goed te doen. 

De opkomst was als vanouds.  
Het was gezellig het eten was goed en ook op de bediening en drankjes was niks op aan te merken. 



 

 
 
Het weer had een spelbreker kunnen zijn, want afgelopen zomer 
was er meestal na afloop van een korte hittegolf een stevig 
noodweer. 
Rond 22.00 u zag je in de verte ook wat flitsen.  
Rond 22.30 u werd alles afgesloten en zijn we naar huis  
gegaan.  
Gelukkig is zover ik weet niemand nat geworden. Wel is er ’s 

nachts een stevig noodweer geweest, maar daar hebben we niet zoveel van gemerkt. We mogen 
terugkijken op een gezellige en goede BBQ die door de dames van de kantine prima verzorgd is. 
Er was wel wat spanning of het goed zou zijn maar dames ik kan zeggen dat het een geslaagde BBQ was. 
Dank daarvoor. 
 

  
 
Borg verhoging 

Voor nieuwe tuinleden gaan we miv 1 jan 2017 de borg verhogen van €50,00 naar €100,00. 
De reden is dat er te veel mensen binnen het jaar weer stoppen en de tuin als vuil achterlaten. Dit is een 
tendens van de laatste 3 jaar. Gaat alles goed en is er niks aan de hand, wordt de helft van de borg het 2e 
jaar verrekend met de pacht en contributie. 
Het bestuur plant nog een tweede financiële wijziging, maar die wordt door de ledenvergadering besloten. 
 
Activiteiten 2017 

Jaarprogramma 2017  
8 jan nieuwjaarsreceptie 
09 mrt ledenvergadering 
18 mrt opening Kantine 
19 aug jaarlijkse BBQ 



 



Asbest bij de mestvaalt 

Zoals jullie allemaal gezien hebben, is een deel van het dak van de mestvaalt ingestort. Gelukkig was er op 
dat moment niemand onder het dak want het is overdag gebeurd. Wel was er iemand net weg met zijn 
kruiwagen. Ik werd gelijk gebeld en heb aan Ton doorgegeven dat er een mail uit moest met de melding dat 
het dak ingestort was en dat de mestvaalt niet meer betreden, of gebruikt mocht worden. Tevens is door 
Piet alles afgezet. Hierna is de Kinderboerderij ingelicht om even geen mest te brengen, maar dat er op 
korte termijn een oplossing zou komen. We hebben tijdelijk de mest rechtstreeks naar de tuinen laten 
brengen. 
 
Nu is er bij asbest al gelijk de gedachte dat het gevaarlijk is voor de volksgezondheid en dat we er niet meer 
aan mogen komen. Ten dele is dit waar.  
Wat is asbest? Asbest is een natuurproduct wat gedolven word in mijnen. 
Na verwerking hebben we 2 soorten asbest: gebonden en ongebonden asbest Er is een wezenlijk verschil 
tussen gebonden en ongebonden asbest. Ongebonden asbest brengt accuut kankergevaar. De 
eternitplaten van ons dak bevatten gebonden asbest. 85% is cement en van de resterende 15 procent is 
een deel asbest. Ongebonden asbest kan in huis voorkomen als afdichtingskoord, verwarmingbuis-isolatie, 
muurplaten van zolderruimtes, schouwen en als brandwerende plaat, vaak in ruimtes waar de 
verwarmingsketel staat. In 2024 dienen alle asbest-cement golfplaten in Nederland verwijderd te zijn. De 
reden is dat o.a. door veroudering en verwering vezels vrij kunnen komen. En deze vezels kunnen mogelijk 
op termijn kanker veroorzaken. Nu, het dak was ingestort en er zijn mogelijk wat vezels los gekomen. 
Echter zodra deze vezels op de grond komen lossen deze op. Zeker als de ondergrond vochtig is. Dit was het 
geval. Goed, alles was afgezet en iedereen was op de hoogte gebracht.  
 
Op een bepaald moment kreeg ik echter een telefoontje van de partner van een tuinlid. Die begon me 
gelijk al duidelijk te maken wat we fout gedaan hadden als bestuur. Toen ik hem vroeg, of hij kwam 
meehelpen als we het gingen opruimen, kwam het bijna over alsof we met de dood aan het spelen waren. 
Tevens kregen we via de secretaris van dezelfde persoon een bericht hoe het dan wel moest. De andere 
mail-wisseling wil ik jullie onthouden, 
We hebben vervolgens na een aantal dagen met een paar vrijwilligers alles opgeruimd. We hebben dit als 
particulier gedaan volgens de daarvoor geldende regels, maar we hadden blijkbaar enkele kleine stukjes 
laten liggen. Ook dit is afgevoerd conform de regels en de mesthoop werd vrij gegeven. 
Volgens de partner van ons tuinlid, die weer was gaan kijken, was dit nog steeds niet goed genoeg. 
Kort hierna stonden mensen van de gemeente op de stoep. Mensen van de diensten vastgoed en van 
handhaving WABO (Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht) de gemeentelijke opvolger van de AID. 
Deze heren maakten ons duidelijk, wat we zoal fout gedaan hadden, want er was een incidentmelding bij 
deze heren binnengekomen. We werden bijna als criminelen behandeld. Goed zij deden ook maar hun 
werk, denk ik maar. Het bestuur zou mogelijk strafrechtelijk vervolgd worden. 
Kort erna hebben we als bestuur met deze mensen om tafel gezeten in de kantine. Wederom werd er even 
geschermd met het strafrechtelijk verhaal.  
Na een vervolgens redelijk goed gesprek kwamen we tot een besluit dat er een bedrijf in de arm genomen 
zou worden, wat alles zou analyseren en vervolgens een ander bedrijf, dat de mestvaalt zou saneren. We 
hebben op advies van de mensen van de gemeente een gecertificeerd bedrijf in de arm genomen. Deze 
mensen zijn na bijna 3 weken komen kijken, hebben monsters genomen en fotos gemaakt 
Ik weet ondertussen wat de uitslag van het onderzoek is. Het is me nl. mondeling meegedeeld.     Ik wacht 
om alles aan iedereen mee te delen tot we het schriftelijk rapport hebben. Tevens zullen we daarna weer 
met de gemeente in gesprek gaan. 
 
Er is ons verweten, dat we tekort schoten in de communicatie naar de leden toe. We hebben als bestuur 
bewust geen paniek willen zaaien, maar hebben op vragen van leden, die zeer wel wisten, dat het 
asbesthoudende eternitplaten betrof, open en waarheidsgetrouw antwoord gegeven en we hebben 
passende maatregelen genomen. Alles was afgezet dus er is op geen enkele wijze gevaar voor jullie 
geweest. Deze maatregelen zijn ook door handhasving WABO goedgekeurd.  
Zodra er nieuwe informatie is laat ik dit via de mail naar jullie toe komen. 



Slakkenbestrijding zonder chemische bestrijdingsmiddelen 
 
Het is onmogelijk naaktslakken in je tuin volledig uit te roeien. Je kan deze vaak overweldigende plaag 
beheersen door het vermijden van voor slakken gunstige omstandigheden en door bescherming van 
kwetsbare planten. 
Slakken versmaden weinig plantensoorten en geen enkel 
deel van planten, of het  nou jonge zaailingen, volwassen 
planten, knollen, bloei, wortels of voorjaarsbollen zijn 
De meeste schade ontstaat 's nachts tijdens warm, vochtig 
weer.  
Slakken zijn meestal inactief in de winter, maar voeden zich 
zelfs dan in milde omstandigheden.  
Ze planten zich het hele jaar door voort doordat ze trossen 
wittige ronde eitjes in de bodem leggen. Deze ontluiken als 
de bodem in het voorjaar opwarmt. 
     
      Slakkeneitjes 
         
Het creëren van fysieke barrières op de begane grond 

 Voor jonge planten zijn stolpen/cloches en koperen ringen een efficiënte barrière tegen slakken. 
 Mulch van scherp zand, gebroken grind en 

schelpengrit of wol schrikken voortbeweging van slakken af. 
 Een ronde schijf van grof ondertapijt met min. 20 cm doorsnee, een                                         

insnijding naar het middelpunt en een ronde uitsparing houdt ook slakken weg.  
 100 % garantie, dat dit helpt geven we niet. Heel slimme slakken kruipen                                         

door de grond onder de barriëre door. 
 Zorg er ook voor, dat er geen slakken binnen de barriëre zitten (onder het bodemoppervlak) 
 Mulch evenals de bovenstaande ring dient sluitend rond de plant te worden aangebracht en indien 

nodig te worden aangevuld (vooral na harde regen) 
  Er is geen bewijs voor de claim, dat koffiedras rond de plant de slakken tegenhoudt. 

 
Bescherming van potplanten 

Op voorwaarde dat er geen slakken of slakkeneitjes op de plant of in de potgrond zitten, kan men ook 
slakken uit de pot weg houden.  

 Een koperstrip rond de pot geeft het beste resultaat. Een slak zal niet voorbij een koperstrip gaan, 
maar wordt hierdoor niet gedood. Het aantal slakken in de tuin neemt dus niet af.  

 Zorg dat de koperstrip niet door bijv. verwelkt plant materiaal bedekt wordt. 
 Plaats de pot op terracotta voeten. Daardoor wordt de toegang tot de pot gereduceerd. Koperen 

voeten werken het best. 
 Plaats de pot op een extra grote schaal, zodat men een ring van scherp grind rond de pot kan 

leggen. 
 

Biologische bestrijding 

 Het ziekteverwekkende aaltje Phasmarhabditis 
hermaphrodita (verkrijgbaar onder de naam 
Nemaslug) kan helpen bij het biologisch 
bestrijden van naaktslakken 

 Deze microscopische wormachtige wezens 
doorboren het lichaam van een slak en scheiden 
bacteriën af, die de slak doden. Toepasbaar bij 5–
20°C bodemtemperatuur. 



 De nematoden worden in de bodem gewaterd. Ze vereisen vochtige omstandigheden en u moet de 
grond gedurende een week vochtig houden.  

 Aangezien het een levend organisme betreft, moet het  
direct na aankoop worden toegepast. Liefst in losse grond. 

 Het middel werkt gedurende ca. 6 weken, maar is minder effectief in zware vaste kleigrond. 
 
 
Andere methodes om te proberen. 
 

 Verwijder slakken met de hand, bij voorkeur met een zaklamp op milde, vochtige avonden 
 Plaats rabarber- of koolbladeren, grapefruitschillen of uitgeholde aardappelen aan het begin van de 

dag op de grond. Deze bieden onderdak aan de slakken gedurende de dag. Verzamel deze met de 
slakken en voer ze ver genoeg af. 

 Plaats jampotten of een ander vat, voorzien van bier in de bodem, zodat de slakken erin vallen en 
verdrinken. Regelmatig controleren. 

 Maak de tuin aantrekkelijk voor de vele vijanden van slakken, waaronder lijsters, kikkers, egels, 
hazelwormen en loopkevers. 

 Doorwoel de grond, zodat slakken die zich in de toplaag verschuilen, zodat deze voor hun vijanden 
zichtbaar worden.  

 




