
Jubilarissen 2016:
GEFELICITEERD!!!!

10 jaar

CA012            K.H. Wiegh
KW013 Jan Koopman
KW034 Bertie Rougoor
KW075 Gabrielle de Nijs Bik
KW103 Ivonne+Henk Bressers / Maas
KWM013 Huubvan der Kemp
PA008             Hetty Bos
PA014             Lilian Gregoor
PA018   Jolanda Pouls
PA025             Hanneke van Dam de Vries
PA037             Hilde Donia
PA071             Hannie Held
PA106    Monique de Rooij

15 jaar

BR021             Mustafa Baylan
BW008 Niek Ravensbergen
BW014 Titia Wiggers
BW058a Ton Miltenburg
KW074 Caroline v.d. Beek
PA006             Dorien Jansen
PA116             Dorien+Hans Peters
PA125             Gisela van Hardeveld

20 jaar

KW058           M.J.S. Lombaers
KW059 Ton Geldens
KW062 Marije Andriessen
PA047             Marcel Kroes

25 jaar

PA038              R.H.A. Remmerde

30 jaar
BR037             A.L. Wijman

In deze Knollentuin...

- uitnodiging voor de ALV, maandag 4
april 2016
- van de voorzitter
- alle stukken voor de ALV
- jubilarissen 2016
- de suzukivlieg, een nieuw en schade-
lijk beestje

A L G E M E N E  L E D E N V E R G A D E R I N G

MAANDAG 4 april 2016
in het clubhuis van de scoutinggroep St. Christoforus, Monnikensteeg 4,
bereikbaar met buslijn 7, uitstappen halte Drie Gasthuizen
Aanvang: 19.30 uur Zaal open: 19.00 uur
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In onze Knollentuin

Voorwoord van de voorzitter

Tussen de maartse buien door wordt alweer hard gewerkt op de tuinen. Als de merels gaan zingen, gaat het ook kriebelen bij
de tuinders. Zondag 6 maart was de ophaaldag van de bestellingen en tot tevredenheid van Karel Latté van de inkoopcommis-
sie kwam dit jaar iedereen het bestelde zaad en pootgoed ophalen. Hulde aan de inkoopcommissie die dit allemaal weer mooi
heeft geregeld!
 
In dit voorjaarsnummer staan zoals gebruikelijk de jaarstukken voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering 2016 die op
maandagavond 4 april staat gepland. Als u dat wilt kunt u de financiële stukken opvragen bij de penningmeester, deze worden
ook uitgereikt bij de vergadering.
 
We nemen afscheid van de huidige penningmeester Anjo de Jong, die vanwege drukke werkzaamheden geen tweede termijn
aan wil gaan. Als kandidaat voor deze functie stellen wij Peter de Jong voor (geen familie). Peter de Jong heeft een boekhoud-
achtergrond. Daarnaast hebben we ook een kandidaat voor de vacature voor algemeen bestuurslid / hoofd tuinkeuringen: Anne
Cardinaals. Zij heeft afgelopen tuinkeuringsronde al meegelopen om de ins en outs van het tuinen keuren beter te leren kennen.
Na de jaarvergadering zal Henk Wentink, bestuursadviseur Tijdelijke Initiatieven & Stadslandbouw bij de gemeente Arnhem
een presentatie houden over Stadslandbouw in Arnhem.
We hopen u te mogen begroeten op de ALV!
Saskya Kamps, voorzitter

Tuinkeuringen 2016

“GEEF HET DOOR” - Het bestuur vraagt
nadrukkelijk om door te geven aan de
complexvertegenwoordiger of het secre-
tariaat als de tuin door ziekte of persoon-
lijke omstandigheden tijdelijk niet goed
kan worden bijgehouden.
Mail of bel ons! Zie voor de contactgege-
vens de achterzijde van de Knollentuin.
Als wij op de hoogte zijn, kunnen de
keuringsleden en complexvertegen-
woordiger hier rekening mee houden.
Ook kunnen wij in overleg met u over een
tijdelijke oplossing nadenken. Als wij

niets van u horen, is de kans groot dat u
een negatieve keuringsbrief krijgt. Na 3
slechte keuringen krijgt men nog een
kans om de tuin op orde te brengen,
anders zegt het bestuur eenzijdig de tuin
op.
De complexen worden in 2016 gekeurd
in de volgende periodes:
April: 8-4 t/m 18-4 (week 15 en 16)
Juni: 10-6 t/m 20-6 (week 23 en 24)
September: 2/9 t/m 12-9 (week35 en 36)
Oktober: 21-10 t/m 31-10 (week 42 en 43)
 

MELDPUNT GEMEENTE ARNHEM

MELDPUNT GEMEENTE ARNHEM – voor omgewaaide bomen of boomtakken,
onbegaanbare zandpaden, kuilen in de paden, illegaal gestort afval e.d.. Tele-
fonisch meldpunt: 0900-1809
Digitaal meldformulier: http://www.arnhem.nl/Wonen_en_leven/
Melding_openbare_ruimte
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UITNODIGING TOT HET BIJWONEN VAN DE

A L G E M E N E  L E D E N V E R G A D E R I N G
MAANDAG  4 april 2016

in het clubhuis van de scoutinggroep St. Christoforus, Monnikensteeg 4,
bereikbaar met buslijn 7, uitstappen halte Drie Gasthuizen

Aanvang: 19.30 uur Zaal open: 19.00 uur

AGENDA

1. Opening, mededelingen en ingekomen stukken

2. Verslag Algemene Ledenvergadering van 30 maart 2015

3. Jaarverslag van het bestuur 2015 en Jaarplan 2016

4. Financieel verslag 2015
 - Verslag Kascommissie

- Vaststelling jaarbijdragen 2017

5. Samenstelling bestuur en commissies
- Benoeming leden Kascommissie
- Benoeming leden Tuinkeuringscommissie 
- Benoeming leden Commissie van Beroep
- Benoeming bestuursleden
Aftredend is Anjo de Jong, penningmeester.
Voorstel van het bestuur om in deze vacature te benoemen : Peter de Jong.
Voor de vacature ‘Algemeen bestuurslid / hoofd tuinkeuringen wordt voorgesteld te benoemen : 
Anne Cardinaals .
Voor de benoeming van bestuursleden geldt dat tegenkandidaten ondersteund door tenminste 10 
leden bij het bestuur kunnen worden ingediend met de volgende gegevens: naam, adres en 
schriftelijke bereidverklaring van de kandidaat en de namen, adressen en handtekeningen van 
tenminste 10 leden.

6. Rondvraag

7. Sluiting van het officiële gedeelte van de Algemene Ledenvergadering
    
De stukken behorend bij punt 5 van de agenda liggen een half uur voor aanvang van de vergadering ter 
inzage. Uitsluitend op verzoek via penningmeester@volkstuinarnhem.nl   kunnen de stukken ook per mail aan u
worden toegezonden. Het verzoek dient het bestuur uiterlijk 3 dagen voor de vergadering te ontvangen.

PAUZE

Na de vergadering zal Henk Wentink, bestuursadviseur Tijdelijke Initiatieven & Stadslandbouw bij de gemeente 
Arnhem een voordracht houden over Stadslandbouw.



Verslag van de Algemene Ledenvergadering van Volkstuinvereniging Arnhem

d.d. 30 maart 2015   

Aanwezig: 45 leden waarvan 7 bestuursleden. Afmelding ontvangen van Gerard Wiggers. 

1. Opening. De voorzitter heet de leden welkom op de 55ste vergadering van de vereniging. 

Zij memoreert met respect het verenigingslid dat dit jaar is overleden: dhr. Brock. 

2. Mededelingen en ingekomen stukken: geen.

3. Het verslag van de algemene ledenvergadering d.d. 31 maart 2014 roept enkele vragen op:

– Op de vraag of Parkweg 128 nog steeds leeg staat laat het bestuur weten dat voor deze tuin een huurder gevonden is.

– Een vraag over het terrein van de voormalige stadswerf wordt doorgeschoven naar het punt jaarplan.

Het verslag wordt goedgekeurd. 

4. Jaarplan2015

De behandeling van het jaarplan roept enkele vragen op:

– Kan de vereniging gaan uitbreiden naar het terrein van de voormalige stadswerf. De voorzitter antwoordt dat dit gebied 

onderwerp is van politieke discussie; de gemeente lijkt wel genegen om voormalige paardenweiden grenzend aan onze tuinen 

beschikbaar te stellen aan de vereniging.

– Het jaarplan meldt dat het bestuur bij haar jaarlijkse rondgang kritisch naar de tuinen heeft gekeken. Vraag uit de zaal: waar 

werd naar gekeken en wat heeft het bestuur gezien? De voorzitter antwoordt dat het bestuur met name gekeken heeft naar de 

bomen en heeft vastgesteld dat deze deels te hoog zijn.

– Het bonusbeleid bij achterlating van een schone tuin is voor de leden niet helder. De penningmeester licht het beleid toe: de 

hoogte van de bonus (dan wel de malus bij het vervuild achterlaten van de tuin) is afhankelijk van grootte van de tuin en de lengte 

van het lidmaatschap. Het bestuur belooft een praktische toelichting op het bonusbeleid in de Knollentuin te plaatsen.

Het verslag wordt goedgekeurd. 

5. Financieel verslag 2014

De penningmeester licht het verslag toe en beantwoord vragen van de leden:

– Hoe hoog is het richtbedrag van het Fonds Infrastructuur? Deze hoogte staat niet vast; de penningmeester belooft een schatting 

te maken van de te verwachten uitgaven, daarbij rekening houdend met het feit dat niet al deze kosten bij voorbaat ten laste 

komen van de vereniging.

– Is het de gewoonte van het bestuur om opgeleverde tuinen door een hovenier schoon te laten maken? Nee, dat is geen beleid 

maar soms onvermijdelijk: het verwijderen van bijvoorbeeld te grote bomen of doornige struiken zal moeten worden uitbesteed.

Het verslag wordt vastgesteld met dank aan de penningmeester.



6. Verslag van de kascommissie

Jelle de Jong en Rob Henneman hebben de boeken gecontroleerd. De kascommissie verklaart dat de penningmeester zijn zaken 

goed op orde heeft. Decharge voor het bestuur.

7. Begroting

– De jaarbijdrage zal minimaal stijgen: de stijging van het grondgebruik (1,4% inflatiecorrectie) zal worden doorberekend. Het 

voorschot op de kosten van watergebruik zal met 5% stijgen.

– Een van de leden vraagt waarom de kosten van het secretariaat hoger worden begroot. De penningmeester antwoordt dat de 

stijging van het aantal verzonden brieven en van de portokosten hiervoor verantwoordelijk zijn.

8. Jaarplan 2015

Het jaarplan roept enige discussie op:

– Waarom worden lege tuinen waarin een huisje met asbest dak staat in die toestand opnieuw uitgegeven? Antwoord: de 

vereniging verhuurt tuinen, geen tuinhuisjes; de huisjes zijn de verantwoordelijkheid van de tuinders zelf.

– Wel zal het bestuur de oproep in de Knollentuin herhalen om asbest aan te melden opdat de vereniging zicht krijgt op de 

omvang van het probleem.

– Op het voornemen van de penningmeester ons contract met de gemeente te vergelijken met dat van andere 

volkstuindersverenigingen waarschuwt een der leden geen slapende honden wakker te maken.

– Verzoek uit de zaal: let bij de keuring en de bestuursrondgang op de rommel in tuinen. Suggestie: maak hiervoor ook gebruik van

de gedetailleerde luchtfoto's die beschikbaar zijn via de gemeente.

Het jaarplan wordt goedgekeurd.

9. Benoeming leden kascommissie

Rob Henneman treedt reglementair af; Klaas van de Hoek neemt zijn taak over.

10. Commissie van Beroep  

Kitty Verburgh treedt af; Sabrina Pluijm neem haar taak over.

11. Benoeming bestuursleden

– De complexvertegenwoordigers Anton Minkman (Kweek) en Ton Miltenburg (Bosweg) stellen zich opnieuw verkiesbaar en 

worden herkozen.

– Complexvertegenwoordiger Kemal Colgecen (Braamberg) blijft, anders dan eerder aangekondigd, toch aan maar vraagt dringend

om hulp bij zware klussen.

– Peter van der Gulden wordt herbenoemd en blijft de taak van secretaris vervullen.



12. Thema: Vrijwilligers. De discussie over de wijze waarop de vereniging als geheel klussen zou kunnen oppakken leidt tot de 

volgende suggesties:

– Het invoeren van klussenploegen met een periodieke aanstelling van drie jaar.

– Het invoeren van klusdagen waartoe alle leden zullen worden uitgenodigd.

– Het vragen van hulp aan hen die op de wachtlijst staan.

– Een beroep doen op hulp van buiten; genoemd worden stichtingen van buiten (NL Doet) en taakgestraften.

– Opmerking: het meeste werk zal in de winter gedaan dienen te worden:

  – het opknappen van verwaarloosde tuinen.

  – het verrichten van overige werkzaamheden aan infrastructuur en   

    inrichting van de complexen.

– Voorstel: laat de klusploegen per complex door zelforganisatie ontstaan.

14. Wat verder ter tafel komt.

15. Rondvraag

– De Japanse Duizendknoop rukt op en is moeilijk te bestrijden.

– Rob Henneman en Anjo de Jong nemen de taak op zich om een overzicht op te stellen van de in onze tuinen meest 

voorkomende soorten onkruid.

– Wie beheert de aanhanger nu de vorige beheerder de vereniging heeft verlaten? Via de Knollentuin zal gevraagd worden wie 

van de leden deze taak op zich wil nemen. 

– Rob Henneman wijst er op dat de archeologische dienst onderzoek doet op en rond het terrein van  de voormalige stadswerf en 

vermoedt dat dit onderzoek ook voor de vereniging interessante resultaten op kan leveren.

– De eerder aangekondigde afsluiting van de Bosweg ter hoogte van de kruising met de Hommelseweg is opnieuw onderwerp van 

discussie binnen de gemeente raad. leden benadrukken het belang van deze afsluiting voor de vereniging waar het de stilte en de 

luchtkwaliteit betreft. 

Sluiting van het officiële gedeelte van de Algemene Ledenvergadering.

16. Na de pauze werpt gastspreker Bas Roodbergen zijn licht over het snoeien van m.n.  fruitbomen.



JAARVERSLAG 2015

ALGEMEEN

In 2015 bestond de vereniging uit 359 tuinen waarop evenzoveel tuinders plus 65 medetuinders actief 
waren. De wachtlijst bestond uit 100 (gemiddeld) gegadigden. Over het gehele jaar 2015 kwamen  37 
tuinen vrij voor nieuwe tuinders, deels aan het begin van het jaar maar ook halverwege de zomer.  
Omdat er in 2014 goede ervaringen mee zijn opgedaan, zijn ook dit jaar de grote 300M2 vrijgekomen 
tuinen waar mogelijk opgedeeld in 50M2 of 75M2-tuinen voor starters.  De tuinuitgifte is gestart met 
een bijeenkomst voor ca. 25 nieuwe tuinders in het begin van februari. 

Het bestuur heeft op de jaarlijkse bestuursrondgang in juni ’15 bij alle complexen speciale aandacht voor
de nieuw uitgegeven tuinen gehad. Daarnaast werd de staat van elk complex kritisch bekeken. De 
inventarisatie van asbest op de tuinen (daken, afscheidingen) is in het najaar afgerond en in overleg met 
de gemeente is gekeken naar vervolgstappen. Alle asbest moet in 2024 zijn verwijderd.
 
In het voorjaar van 2015 werden met name de complexen Parkweg en Kweek geteisterd door een golf 
van brandstichting, inbraak en vandalisme. Het bestuur heeft hierover extra vergaderingen belegd. De 
getroffen tuinders zijn verzocht aangifte te doen bij de politie. Het bestuur heeft ook met de wijkagenten
en de gemeente overleg gehad over mogelijkheden  zoals extra surveillance met politiehonden. Er zijn in 
overleg met tuinders op enkele individuele tuinen wildcamera’s geplaatst en er zijn 
waarschuwingsbordjes opgehangen met het woord ‘Cameratoezicht’. Daarna is het rustig gebleven op 
de complexen. 

Met enkele gemeenteambtenaren werd complex Braamberg-Zuid  bezocht om het onderhoud van 
toegangspaden te bespreken. Naar aanleiding van het voornemen van de gemeente om de bestemming 
van de grond van de voormalige gemeentewerf te herzien, is besloten om deze uitkomst af te wachten 
alvorens de omheining van Kweek 1 t/m 10 te verbeteren. De  natuurlijke vlindertuin van Minus te 
Bokkel die uitmaakte van het Parkwegcomplex, is overgedragen aan de IVN. 

Er is een snoeiafval-inzameldag georganiseerd op zaterdag 31 oktober waar veel respons op kwam. Deze 
inzameling wordt om de 2 jaar georganiseerd.
 
Naar aanleiding van een bespreking op de ALV van maart 2015 zijn verschillende mogelijkheden verkend 
om vrijwilligers te vinden voor algemene onderhoudsklussen. Hiermee zal in 2016 verder worden 
geëxperimenteerd op kleine schaal.



BESTUUR

Het bestuur vergaderde 10 keer in 2015 met de complexvertegenwoordigers. Daarnaast kwam het 
dagelijks bestuur nog enkele keren bijeen. Met de gemeente is drie maal overlegd. Onderwerpen die 
daarbij o.a. aan bod kwamen: Maai- en kapwerkzaamheden en ander onderhoud van de gemeente 
rondom de complexen; mogelijke uitbreiding van complexen; de mogelijkheden die de gemeente kan 
bieden bij asbestverwijdering, het onderwerp Stadslandbouw. Met de gemeente is op hun verzoek 
voorts afgesproken om het bomenbeleid weer reglementair toe te gaan passen.

De voorzitter van de Volkstuindersvereniging Arnhem is tevens voorzitter van de Stichting 
Samenwerkende Volkstuindersverenigingen Arnhem (SSVA). Deze koepel kwam in de herfst bijeen en 
had een kennismakingsgesprek met de gebiedsmanager Bossen en Parken van de gemeente Arnhem. 
Een aantal volkstuincomplexen ligt in gemeentelijke parken en het gespreksonderwerp was met name 
welke visie de gemeente op  de aanwezigheid van de volkstuinen in de parken heeft. 

Daarnaast wordt het koepeloverleg voor uitwisseling van problemen en oplossingen gebruikt – ook bij 
de andere verenigingen spelen zaken als diefstal en vandalisme, achterstallig en nalatig tuinonderhoud, 
opzeggingen en toenemende wachtlijsten, veranderend verenigingsgevoel en vrijwilligersbeleid.

TUINKEURINGEN

In 2015 is op enkele complexen vanuit het tuinreglement opnieuw gekeken naar bomen en zijn 
verschillende bomen aangepakt. De tuinkeuringsleden zijn vier keer op de complexen geweest om te 
keuren. Naar aanleiding hiervan zijn diverse brieven verstuurd met opmerkingen over achterstallig 
onderhoud en rommel op de tuinen. Aan het eind van 2015 is enkele tuinders de tuin opgezegd n.a.v. 
zwaar nalatig onderhoud. Zij hebben een extra rekening ontvangen voor het schoonmaakwerk.

REDACTIE KNOLLENTUIN

De website werd door het bestuur en enkele leden telkens van nieuwe content voorzien. Zo is door een 
tuinder een blog gestart. Ook nieuwberichten en oproepen worden snel geplaatst.
De Knollentuin verscheen volgens afspraak vier maal. Dankzij de inzet van eindredacteur Steffan Webel 
kunnen we telkens weer genieten van een informatief verenigingsblad.

COMMISSIE VAN BEROEP

De commissie van beroep is in 2015 niet bijeengeweest.

INKOOPCOMMISSIE

De inkoopcommissie heeft de verzending van de Garantgidsen en de bestellijsten voor pootgoed 
verzorgd. De gidsen werden verstuurd aan de tuinders die in 2015 een bestelling hadden geplaatst, de 
overige tuinders konden de Garantgids afhalen bij de complexvertegenwoordiger. Door gezamenlijke 
bestellingen te plaatsen is een korting van 25% gehaald. De inkoopcommissie organiseerde zoals 
gebruikelijk een zondagmiddag in maart om bestelde zaden en pootgoed op te kunnen halen.



JAARPLAN 2016

VRIJWILLIGERSBELEID

Het bestuur werkt verdere mogelijkheden uit om de complexvertegenwoordigers te ondersteunen in 
hun taken en voorkomende onderhoudswerkzaamheden. Mogelijkheden daarvoor zijn o.a. het 
(winter-)klussenteam dat eind 2015 startte en het instellen van klussenzaterdagen, bijvoorbeeld 2 x per 
jaar. Het tuinreglement schrijft voor dat leden verplicht zijn mee te helpen met de algemene 
onderhoudswerkzaamheden en (tijdelijk) specifiek onderhoud van verwaarloosde tuinen (zie artikel 5). 
In het verleden was het voor de vereniging eenvoudig om vrijwilligers met gemeenschapszin te 
charteren. Er wordt nagedacht op welke manier we onze leden als verantwoordelijke vrijwilligers kunnen
aanspreken om de nodige, voorkomende  klussen te kunnen blijven verrichten. 

TUINREGLEMENT

Goed naleven van het tuinreglement krijgt ook weer de nodige aandacht in 2016. Deze regels zijn 
grotendeels opgesteld op grond van de bepalingen uit het huurcontract met de gemeente Arnhem. In 
het reglement staan o.a. bepalingen omtrent het uiterlijk en gebruik van de tuinen nader beschreven. De
gemeente houdt hierop streng toezicht en spreekt de vereniging aan op misstanden. In opdracht van de 
gemeente wordt in 2016 extra toegezien op het verwijderen van kerstbomen en inkorten van coniferen 
tot de reglementaire hoogte van hagen. Er komt dit jaar geen gezamenlijke snoeiafvalinzameling in het 
najaar. 

Tuinen van nieuwe tuinders worden in een aparte rondgang in juni door het bestuur en de complex-
vertegenwoordigers kritisch bekeken. De ervaring leert ons dat van de nieuwe tuinders, bijna de helft er 
binnen 3 jaar weer mee ophoudt na een periode van zwaar achterstallig onderhoud. Er worden 
oplossingen onderzocht voor de problemen die dit oplevert voor de tuinuitgifte, met name als tuinen 
halverwege het jaar worden verlaten. Met tuinders die, om wat voor reden dan ook, bij het bestuur of 
de complexvertegenwoordigers aangeven dat zij (tijdelijk) problemen hebben met het onderhoud van 
hun tuin, zal gesproken worden over een eventuele oplossing. 

ASBEST

Asbest op de volkstuinen dient voor 2024 verwijderd te zijn. In 2016 wil het bestuur starten met de 
verwijdering van asbest (m.n. schuurtjes). Met de gemeente Arnhem wordt overlegd welke 
verantwoordelijkheden zij als verhuurder hierbij heeft en hoe kan worden bijgedragen aan de 
verwijdering. 

ONDERHOUD

Voor 2016 wordt de egalisering van enkele middenpaden van complexen ingepland. Ook wordt samen 
met de gemeente Arnhem de omheining van de complexen Bosweg en Kweek 1 t/m 10 verbeterd. 



2016 SAMENSTELLING BESTUUR EN COMMISSIES

Bestuur aftredend
Voorzitter Saskya Kamps 2017 
Secretaris Peter van der Gulden 2018
Penningmeester Anjo de Jong 2016 (aftredend)
Alg. lid/ secr. Tuinkeuring vacature
Lid/Braamberg Kemal Colgecen 2017
Lid/Bosweg Ton Miltenburg 2018
Lid/Cattepoelseweg Gerard Wiggers 2017
Lid/De Kweek Anton Minkman 2018
Lid/Parkweg Erik de Vries 2017
*) tevens complexvertegenwoordiger

Wachtijstbeheer Jolien Kohlman 

Technische zaken Karel Latté
Jan Veldhoen

Commissie van Beroep complex aftredend
Voorzitter Anne Koiter PA 2018
Lid Iris Kryszat CA 2019
Lid Sabrina Pluijm BR 2010
Lid Paddy MC Loughlin BW 2016 (aftredend)
Lid Gabriëlle de Nijs Bik KW 2016 (aftredend)

Kascommissie Jelle de Jong (aftredend)
Klaas van de Hoek

Tuinkeuringscommissie complex
Akke Houtsma BR (aftredend)
Chris Verlingen BR
Rob Groeneveld BW (aftredend)
Iris van Swam BW (aftredend)
Karin Boekelder CA (aftredend)
Sahin Kardesseven CA
Bart Braune KW
Johan van Gilst PA
Jelle de Jong PA
Hilde Donia PA

Inkoopcommissie Karel Latté

Redactie Knollentuin en website Steffan Webel
Ellis Hettinga



In onze Knollentuin

SUZUKIVLIEG

De suzukivlieg (Drosophilia suzuki), een
nieuw en schadelijk beestje in onze
contreien, is nauwelijks te onderschei-
den van ons "eigen" fruitvliegje. Er is
echter een belangrijk verschil: ons vlieg-
je doet zich te goed aan rottend fruit, het
vrouwtje van de indringer legt haar eitjes
in rijpend fruit met alle gevolgen van
dien.

Het vliegje is afkomstig uit het verre
oosten maar heeft zich inmiddels over
vrijwel de hele wereld verspreid. De fa-
voriete legplaats is zacht fruit als kersen,
aardbeien, frambozen en allerlei bessen
en, en dat is voor mijn wijngaardje van
groot belang: druiven! Het aangetaste
fruit vertoont gaatjes en wordt snel rot
omdat de larfjes zich ontwikkelen en
omdat bacteriën en schimmels een
kansje zien. In het voorjaar zijn eerst de
kersen de pisang en in juni volgen de
aardbeien, bessen en in augustus de
bramen en tenslotte de druiven.

In Nederland is het vliegje voor het eerst
waargenomen in 2012. In 2014 is er grote
schade aangericht in een aantal wijn-
gaarden. Het wonderlijke is dat er in 2015
wel vliegjes zijn gespot maar dat de
schade, ook al door experimentele be-
strijding, veel minder was.
Ik heb afgelopen jaar meegedaan aan
een monitoringsprogramma van een
wijngaardeniersorganisatie en heb sys-
tematisch suzukivliegjes gevangen en
geteld. Dat gebeurde met lokvalletjes,
een plastic emmertje met 2 mm gaatjes
in de wand,gevuld met een lokstof en
opgehangen in de wijngaard met afdek-
king tegen de regen. De vrouwtjes zijn
zonder microscoop niet te onderschei-
den van gewone fruitvliegjes, maar de
mannetjes die een zwarte vlek op de
beide vleugelpuntjes hebben, kun je met
een vergrootglas herkennen. In juni
werden de eerste mannetjes geteld en
het aantal liep in augustus en september
spectaculair op. Toch heb ik tot mijn
verbazing en geluk geen aantasting
waargenomen. Dat komt deels doordat
ik een deel van de trossen had ingepakt
in fleecezakjes maar een ander deel was
een prachtig aanvalsobject waarvan
geen gebruik is gemaakt. Ook in de
aardbeien, frambozen en blauwe bessen
heb ik geen schade vastgesteld. Is er dan
geen gevaar? In 2014 in wijngaarden wel
en het schijnt dat ook kersenboomgaar-
den en mogelijk grootschalige teelt van
blauwe bessen veel schade hebben on-
dervonden.

Hoe zou je schade kunnen voorkomen en
bestrijden? In onze volkstuincomplexen
met een grote variatie aan allerlei lekke-
re hapjes lijkt dat onbegonnen werk.
Toch is controle verstandig. Let vanaf
juni op gaatjes in het fruit. Worden die
waargenomen dan is er maar één reme-
die: lokvallen minimaal iedere 25 m2
ophangen ter beperking van de schade.
Dat gaat als volgt: verkrijg bv een plastic
fles van een halve liter. Boor daarin een
aantal gaatjes van 2mm aan één zijkant
van de fles (makkelijker uitschenken).
Vul de fles met ca 3cm lokvloeistof en
hang de flessen aan de buitenzijde en
tussen het fruit op een beschaduwde
plek. Ververs de vloeistof elke week. Je
kunt de vangst eventueel controleren
door de vloeistof in een kom met zeef en
bedekt met keukenpapier te gieten.
Stort de inhoud van het keukenpapier in
een schaal met water, neem een ver-
grootglas en tel de mannetjes (zwarte
vlek op vleugelpunten).
De basis van de lokvloeistof is appel-
azijn. Meng 2 delen azijn met 3 delen
water en voeg om de oppervlaktespan-
ning te breken een druppeltje niet gepar-
fumeerde zeep toe.
Laat mij weten (via de redactie) als je
opmerkelijke zaken waarneemt.
 
Ries van Dijk

alle afbeeldingen op deze pagina afkomstig

van wikipedia
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In onze Knollentuin

Indien onbestelbaar retour naar: Volkstuindersvereniging Arnhem, Postbus 599, 6800 AN  ARNHEM

www.editoo.nl

Dagelijks Bestuur

Voorzitter: Saskya Kamps
voorzitter@volkstuinarnhem.nl
Secretaris: Peter van der Gulden
secretariaat@volkstuinarnhem.nl
Penningmeester: Anjo de Jong
penningmeester@volkstuinarnhem.nl
 

Wie wat waar?

Telefoon bestuur

06 252 004 36
Via deze weg (en ook via eMail) kunnen
zaken van algemeen belang met een
bestuurslid worden besproken.
Individuele zaken kunt u in eerste
instantie  opnemen met de
complexvertegenwoordiger.
De bedoeling is dat u de voicemail
inspreekt waarna op korte termijn,
zo mogelijk dezelfde dag, met u
telefonisch contact zal worden
opgenomen.

Secretariaat, correspondentie

Adreswijzigingen en overige
correspondentie
kunt u richten aan het secretariaat
van de vereniging:
 
Volkstuindersvereniging Arnhem
Postbus 599
6800 AN  Arnhem

De vereniging op internet:

www.volkstuinarnhem.nl
http://twitter.com/volkstuinarnhem
 
Redactie verenigingsblad
De knollentuin verschijnt 4x per jaar.
Oplage 450 stuks.
 
Bijdragen voor de Knollentuin zijn zeer
welkom.
Stuur ze per e-mail naar
redactie@volkstuinarnhem.nl
Inleveren vóór 1 maart / 1 juni /
1 september / 1 december
 

Complexbeheerders

Bosweg, hoek Hommelseweg:
Ton Miltenburg  4427293
Braamberg: Kemal Colgecen 06-53672118
Cattepoelseweg: Gerard Wiggers 4431286
De Kweek: Anton Minkman 06-43949321
Parkweg: Erik de Vries 06-50478618
 

Inkoopcommissie

Karel Latté 06-23457232

Aanhanger/Mest

Beheer aanhanger: binnenkort bekend
Mest: Erik Wijers 06-139 329 68
Mest: Gerard Meeuwsen 06-202 662 56
Paardenmest: Linda Smulders
(pa Matthijssen) 06-248 392 95

E-mail:

secretariaat@volkstuinarnhem.nl

Inschrijven nieuwe leden en
informatie

U kunt bellen naar de verenigingstele-
foon of bezoek onze website. Hier vindt
u alle informatie en kunt u zich direct
inschrijven. Kandidaatleden worden
uitgenodigd voor een infomatieavond
waarbij u ook uw wensen kenbaar kunt
maken. Toewijzing gebeurt in volgorde
van aanmelding.
Aardappelaanduiding 2016: Vak D

Water aangesloten van ca. 1 april tot ca.
1 november
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