
 

Nieuwsbrief 
nummer 16 

april 2021 
 

Agenda 
 
do 17 jun 2021 
De ALV van 2021 vindt plaats op 
donderdag 17 juni. Reserveer 
deze datum vast in je agenda. 
Meer informatie volgt via de 
mail.  

 
za 29 mei 2021 
NL Doet van 10 – 13 uur. We 
gaan palen vervangen aan de 
achterzijde van het terrein.  

 

Vacatures 
Er zijn twee vacatures in het 
bestuur. En een vacature voor 
de schouwcommissie.   
Heb je hier interesse in of wil je 
weten wat het inhoudt? 
Spreek een van de 
bestuursleden aan of stuur een 
mail naar: 
Moestuin.de.moesakker@gmail.com 

Wie schrijft er mee? 
We kunnen altijd kopij en vooral 
leuke, mooie, grappige, 
ontroerende foto's gebruiken! 
Heb je interesse stuur dan een 
mail naar: 
Moestuin.de.moesakker@gmail.com  
 
 

Contact met bestuur 
Mail naar: 
moestuin.de.moesakker@gmail.com   
 
  
 

 

 

 

Bericht van het bestuur 
 
 
Beste tuiniers, 
 
Het groeiseizoen is nu toch wel echt begonnen: de spinazie, tuinboontjes en 
rucola zijn al goed zichtbaar. Hoewel het nog best koud is, horen we de 
bijen en hommels zoemen en zien we de vogels met strootjes in de snavel 
hun nestjes bezoeken. Ook de tuinders begroeten elkaar na een lange 
winter, het is weer gezellig druk, op veilige corona-afstand. Wat een zegen 
dat we op de tuin kunnen bezig zijn! 
 
Via de mail hebben we jullie op de hoogte gebracht van het voornemen van 
de gemeente om te handhaven op bouwwerken op ons complex.  
Bezwaar maken tegen dit voornemen en een verzoek tot wijziging van het 
bestemmingsplan opstellen kost veel tijd.  
Twee leden hebben zich al aangemeld om mee te helpen dit voor elkaar te 
krijgen. Het is een tijdrovende klus, die ook veel oplettendheid vergt. Maar 
we kunnen nog meer hulp gebruiken. Laat het ons weten als je iets kunt 
bijdragen. Of ons op een andere manier werk uit handen kunt nemen.  
Daarnaast is het bestuur bezig met het organiseren van de ALV. In het Rode 
Kruisgebouw is ruimte, met 1,5 meter afstand, voor maximaal 25 mensen. 
We regelen daarnaast de mogelijkheid om online aanwezig te zijn. Jullie 
horen hier binnenkort meer over.  
 
 

Een halve tuin speciaal 
voor de voedselbank 
Begin mei komt er een Thema 
Nieuwsbrief uit over de 
Voedselbank. We willen proberen 
de inzameling voor de 
Voedselbank voor iedereen meer 
bekend te maken. 
Hier alleen maar kort even het 
allerlaatste nieuws:  de 
(rechter)helft van tuin 24 is 
volledig ingericht en beplant voor 
de voedselbank. Neem daar maar 
eens een kijkje en lees straks de 
informatieve thema Nieuwsbrief! 



 

Uilenkast en een nieuw huis voor Torenvalk 
Links en rechts in de houtwal om ons 
moestuincomplex zijn 2 grote vogelkasten 
opgehangen. Rechts hoog in de eik hangt een 
nieuw thuis voor de torenvalk en aan de linkerkant 
van de tuin voor de bosuil. Het was een hele klus 
om die twee grote kasten zo hoog in de boom te 
krijgen! 
Hieronder een paar foto’s van de aankomst en 
montage van de kasten. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Flink grote kasten, zie die maar eens veilig zo hoog in een boom te hangen! 
 
Als u de kasten nog niet gezien heeft, dan kunnen de bomen u misschien de weg wijzen?  
 
  Een warm welkom-huis voor de bosuil   en de torenvalk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Teelt van aardappels in 2021 
TRIESTE PRIMEUR… De eerste coloradokever is gevangen op 25 april! 
Miranka heeft op haar tuin nummer 27 de eerste coloradokever gevangen.  
Dat is geen goed nieuws, omdat de coloradokever echt een ware en zeer moeilijk te bestrijden plaag in de 
aardappels en andere nachtschade-familieleden kan zijn. Dus ze kunnen ook voorkomen bij aubergines, tomaten, 
paprika's en pepers. En ook Tabak! 
Hieronder herhalen we enige informatie van vorig jaar, toen we voor het eerst zo'n groot aantal coloradokevers op 
enkele van onze tuinen constateerden. Ook lichten we het beleid van het bestuur t.a.v. aardappel teelt nog eens toe. 
 
Coloradokevers eten het loof van de aardappelen waardoor de groei van de aardappel stopt. Ze kennen weinig 
natuurlijke vijanden, dus ze kunnen zich ongebreideld vermenigvuldigen in het aardappelgroeiseizoen. Ze 
overwinteren onder de grond als larve en de verwachting is dat er ook deze zomer weer flink wat coloradokevers 
rond zullen scharrelen op de tuinen.  
 

Levenscyclus 
Ondergronds overwinterende kevers bevriezen als de bodemtemperatuur beneden -7 °C komt. Larven overleven 
zware winters door tot vijftig centimeter diep in de grond te kruipen. Bij de eerste voorjaarswarmte gaan ze zich dan 
verpoppen en twee weken later komt uit de pop een volwassen kever, die bovengronds doorleeft tot midden 
oktober. Deze eerste generatie kevers kan in een warm voorjaar al vanaf april uitvliegen. Gedurende een drietal 
weken zetten ze tot in juni hun eitjes af in groepjes op de onderkant van de bladeren van de aardappelplant. 
Afhankelijk van de temperatuur komen de larven na 5 tot 21 dagen uit de eitjes. Eerst zijn ze grijsachtig, maar ze 
eten al flink van het aardappelblad en worden steeds roder. Ze vervellen in drie tot vijf weken drie keer. Na twee tot 
vier weken zijn ze al ongeveer 1,5 cm groot. Als ze genoeg gegeten hebben, laten ze zich vallen en kruipen ze in de 
grond om te verpoppen. Zo ontwikkelen zich soms zelfs tot drie generaties per jaar. De kevers zijn vooral overdag 
actief en vreten aan de bladrand van de aardappelplant. De larven eten echter veel meer en kunnen de 
aardappeloogst echt in gevaar brengen. 
 
Wat kun je doen tegen de coloradokever? 
Je aardappelbedden regelmatig/dagelijks inspecteren is belangrijk en de kevers en/of larven verwijderen. Hoe?  
1) Een eenvoudige manier om (jonge) larven te doden is je aardappelplanten om de paar dagen meppen. Dat 
betekent: je slaat met je hand door het loof en daardoor vallen veel larven op de grond. Ze hebben de reflex om 
terug te kruipen, maar velen halen de plant niet. Deze methode werkt niet voor volwassen kevers en voor volgroeide 
(dus heel dikke) larven, die graven zich in en worden een pop; 
2) Iets grondiger, vooral effectief met kevers: schud aan de plant en houd er een emmertje of bakje onder, 
eventueel met een laagje water met wat zeep en/of spiritus. De kevers laten zich vallen en zo vangen; 
3) Heel effectief: knijp eitjes en larven plat op de planten. Zo trek je ook predatoren aan. De larven van 
lieveheersbeestjes eten veel larven van coloradokevers. Hoe effectief ze de plaag onder controle krijgen, is nog niet 
duidelijk. Hou die twee kevers, in hun diverse stadia dus goed uit mekaar.  



Dus let op: Lieveheersbeestjeslarven zijn zo langgerekt als een krokodil, ze zijn mat, min of meer gestekeld en 
meestal grijs (al dan niet met vlekjes). Coloradokeverlarven zijn rond/bol, rood met een zwart kopje en blinken. 
Als je poppen ziet, dus onbeweeglijke ingekapselde oranje/grijze larven, die zich vasthechten op (de bovenkant van) 
het blad, dan zijn dat poppen van lieveheersbeestjes. Poppen van de coloradokever zitten dus ondergronds; 
4) Volwassen kevers met de hand vangen en doden; 
5) Als je aardappelen rooit, haal dan altijd alle knollen zorgvuldig uit de grond. Achterblijvende knollen 
geven opslag: nieuwe aardappelplanten waar ze eigenlijk niet thuishoren. 
 
Beleid op de Moesakker 
Het bestuur heeft het volgende beleid t.a.v. de coloradokever ontwikkeld: 

- Via de moesakkermail laat je aan het bestuur weten dat je aardappels teelt en waar ze staan op je perceel. 
Degenen die zich al gemeld hebben hoeven dit niet opnieuw te doen; 

- Teel resistente rassen; 
- Je controleert tijdens het groeiseizoen iedere dag je aardappelen. Kom je kevers en/of larven tegen dan 

maak je ze dood en meldt het aan het bestuur; 
- Het bestuur zal regelmatig de tuinen met aardappelen controleren. Wanneer er coloradokevers worden 

gevonden ben je verplicht alles te rooien; 
- Aangetaste planten mogen NIET op de composthoop, maar moeten in een vuilniszak mee naar huis worden 

genomen. 
 
Echter, het beste advies dat we kunnen geven is: teel dit jaar geen aardappels.  
Hopelijk zorgen deze strenge maatregelen ervoor dat we in 2022 weer allemaal aardappelen kunnen telen. 

 

Compost 
Helaas, helaas, moet het compostgilde constateren dat er nog veel onrechtmatige zaken op de compostplaats 
gebeuren. Als iedereen echt wat meer aandacht heeft voor hetgeen hij/zij op de compostplaats brengt dan helpt dat 
enorm. Hieronder nogmaals een toelichting (oftewel in hedendaags Nederlands: sensibilisering!). 
We kunnen wel een beetje grappig doen over: geef eens advies over hoe we plastic of ijzer moeten composteren… 
maar eenieder begrijpt dat dat in ieder geval NIET op de compost thuishoort. Ook het storten (sorry, maar we 
kunnen het niet anders noemen) van onkruid met veel aanhangend zand, bemoeilijkt het hele composteerproces. 
Evenals grote wortelkluiten van gerooide struiken e.d. Laat het onkruid dus eerst drogen en schud overmatig zand 
eraf. Verder zijn koolplanten en alle nachtschaden (zie artikel over coloradokever) uit den boze. Deze dient u mee 
naar huis te nemen. 
Lees anders nog eens de thema Nieuwsbrief over "Compost en Composteren" op de website om te begrijpen 
waarom het compostgilde dit nogmaals onder uw aandacht brengt en vraagt om uw gedrag aan deze regels aan te 
passen.  
  Onderstaande hoort dus BESLIST NIET op de compost: 
 
(boeren)kool   zand   bamboestokjes, aardappel, kool  ijzer en plastic 

     



 

App groep opgericht door 
Jan Luuk 
Jan Luuk heeft een app groep opgericht 
waar leden zich bij aan kunnen sluiten.  
De app groep is bedoeld om makkelijk 
praktische zaken met elkaar te kunnen 
delen.  
Bijv. wie wil mijn tuin water geven tijdens 
de vakantie? Heeft iemand nog bieten-
kiemplantjes over? Zullen we samen 
mest/houtsnippers aanschaffen? Etc. 
Deze app groep wordt beheerd door Jan 
Luuk en niet door het bestuur. Zie bericht 
in de mededelingenkast.  
 
 

Herinnering aan vraag over 
een eventuele 
compostcursus 
In de thema-nieuwsbrief "Compost en 
composteren" is de vraag gesteld of er 
interesse is in een composteer-cursus. 
Bas is bereid deze te geven en denkt 
daarbij aan 1 theorieavond en 2 à 3 
praktijkdagdelen. I.v.m. corona is de 
planning nog onduidelijk: ergens in het 
najaar van 2021? Maar laat van je horen 
als je interesse hebt. Je leert ook hoe je 
op je eigen tuin 'koud' kunt 
composteren. En wat je kunt doen met je 
koffiedrab en theeblaadjes en waarom… 
 
Heb je interesse? Laat het weten via  
moestuin.de.moesakker@gmail.com   
(dit is nog geen officiële opgave, die volgt 
als er meer duidelijkheid is over de 
mogelijkheden voor zo'n post-corona 
cursus) 
 

  

Schouw 
De schouwcommissie heeft afgelopen week voor de eerste keer in 
2021 de tuinen bekeken. Iedereen heeft daar het verslag van 
gekregen. Over het algemeen zien de tuinen er goed uit.  

 
De Moesakker in de toekomst –  
Nadenken over een investeringsplan in brede 
zin. Deel 5. 
In de vorige Nieuwsbrieven heeft de Toekomst-visiegroep (Marcel, 
Paul, Jan Luuk, Alexander, Bas en Beatrijs) u op de hoogte gehouden 
van haar vooruitgang. Op de volgende ALV in juni ligt er een  
voorstel zodat de leden zich een beeld kunnen vormen. De meest 
belovende/gedragen ideeën kunnen dan in de loop van 2021 verder 
uitgewerkt worden zodat in volgende ALV in 2022 de leden kunnen 
beslissen of ze gerealiseerd kunnen worden. Voor meeste ideeën 
geldt dat er ook voldoende financiering en belangstelling moet zijn 
om iets extra’s te doen. Het uitgangspunt is dat de plannen iets 
wezenlijks toevoegen aan de gemeenschappelijkheid op de 
Moesakker. 
Voorstellen die nu genoemd worden zijn: 

1. Het aanschaffen van gereedschap;  
2. Een waterdicht en goed afsluitbaar gereedschapshok;  
3. De mogelijkheid om droog en uit de wind bij elkaar te 

komen;  
4. Toiletvoorziening;  
5. De gerichtheid van de Moesakker op de samenleving, bv. 

- door het meer openstellen van de Moesakker voor 
mensen van buiten tijdens speciale activiteiten;   
- door het kweken van groenten voor de voedselbank en 
hiervoor een tuin uit verhuur nemen; 

6. Gezamenlijke activiteiten, anders dan onderhoudswerk, 
bijvoorbeeld een planten- en zadenruilbeurs, een 
zomerborrel, een pompoenensoep-dag, een 
eindejaarsviering, etc.  

 
Bij deze roepen we leden op om hun creatieve ideeën aan te dragen 
voor en tijdens de ALV. Concreet gaat het dan om zaken als: "Hoe 
zie jij de toekomst van de Moesakker?", "Heb je ideeën om 
bovenstaand lijstje aan te vullen en te concretiseren", "Zie jij ergens 
een schip met geld binnenvaren"?  
 

 

Oproep: Hoe tuinier jij? 
Op onze Moesakker zien we heel veel en steeds meer verschillende manieren van tuinieren. Van traditioneel, 
groenten, bloemen en fruit mooi op rijen tot kleurrijke en zeer diverse permacultuurtuinen en alles wat daar 
tussenin zit. Omdat we nieuwsgierig zijn naar hoe jij je tuin inricht en wat daar de voordelen of nadelen van zijn doen 
we een oproep: Laat het ons weten met een klein artikeltje en wat foto’s en wij plaatsen het in de nieuwsbrief. Je 
kunt je tekst(je) en foto’s sturen naar moestuin.de.moesakker@gmail.com  Als je wilt kunnen we ook in gesprek 
gaan en maken wij daarvan een verslag (scheelt je tijd!) We zijn extra benieuwd naar hoe de nieuwe tuinders hun 
'arbeid' oppakken! Dus misschien word je binnenkort daar even over aangesproken. 



Een variant op de Pub-quiz: de tuin-quiz.  
Met een educatieve ondertoon. 
 
Welke plaatjes horen bij het Lieveheersbeestje en de coloradokever? 
Zet ze in volgorde van hun levensstadia. Let op alles staat door elkaar!!! 
(oplossing onder aan deze pagina) 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Lieveheersbeestje               Coloradokever 
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