JAARVERSLAG 2013 VOLKSTUINVERENIGING DE PIONIER
Het is bijna oudejaarsdag, de winter is nog ver te zoeken en we lezen in de krant: “2013 gaat de boeken
in als een jaar dat vrij koud was, met relatief weinig neerslag en meer zon dan het langjarig gemiddelde
….”. Het past waarschijnlijk ook bij uw beleving van dit jaar: een echte winter gevolgd door een nog lang
koud voorjaar, maar dan toch een heerlijke zomer waarin de gewassen welig groeiden en bloeiden en we
als tuinliefhebbers weer mooie producten hebben kunnen oogsten.
Zij het wat later dan we de laatste jaren gewend waren, kwam de groei er dus toch goed in. En – wellicht
mede daardoor - hebben we dit jaar weer heel wat mooie producten naar de voedselbank kunnen
brengen. In dit tweede jaar van het voedselbankproject is er boven verwachting veel groente, fruit en
aardappelen aangeleverd voor de voedselbank. Namens de gezinnen (ruim 100 in de gemeente Dronten)
die gebruik (moeten) maken van de voedselbank en de vrijwilligers van de voedselbank veel dank
hiervoor!!! Alle hulp is welkom; we horen het telkens weer bij het aanbieden aan de voedselbank.
Met uw hulp willen we dit project graag voortzetten in 2014. We rekenen dan ook weer op uw hulp en
bijdrages. En u weet: we kunnen altijd meer hulp gebruiken van verenigingsleden die bij toerbeurt op
vrijdag de producten naar de voedselbank willen brengen. Interesse? Meldt u bij het bestuur.
Heel wat minder positief waren de gevallen van vandalisme dit jaar. Helaas hebben we jaarlijks te maken
met enkele gevallen van schade, maar dit jaar spande de kroon. Werd eerst complex De Munten op een
weekend in juni door vandalen bezocht waarbij o.a. een tuingereedschapkist uitbrandde, een paar weken
later was het goed raak op De Fazant: vier tuinhuisjes gingen in brand op en door de hitte werden ook
omliggende gewassen beschadigd. De verontwaardiging binnen en buiten de vereniging was groot. Veel
aandacht in de pers en contacten met politie en wijkbewoners hebben helaas niet geleid tot aanhouding
van de daders. Vanuit het bestuur is op gepaste wijze aandacht aan de getroffen tuinders geschonken en
we zijn blij dat alle tuinders na aanvankelijke schrik en boosheid besloten hebben om hun hobby voort te
zetten.
Behoudens de vanzelfsprekend tussentijdse (bilaterale) contacten, is het voltallig bestuur in 2013 vijfmaal
in vergadering bijeen geweest om voorliggende zaken te bespreken. Medio 2013 is dhr. I. Sahinturk
vanwege persoonlijke redenen teruggetreden uit het bestuur. Vanaf deze plaats danken wij hem
nogmaals voor zijn inbreng. Tijdens de jaarvergadering hopen we deze vacature te mogen invullen.
Als gebruikelijk waren alle tuintjes op complexen De Fazant en Landmaten het gehele jaar verhuurd. Op
de Munten is circa 15 are onverhuurd gebleven. In lijn met vorig jaar, maar toch meer dan we verwacht
hadden gezien de toenemende belangstelling voor tuinieren. Als de voortekenen ons niet bedriegen, dan
verwachten we overigens in 2014 een duidelijke afname van het aantal onverhuurde tuinen.
In de loop van 2013 werd ook duidelijk dat op het zogenaamde ECU-terrein – het grasveld tussen het
volkstuincomplex De Munten (blok C) en de Spoordreef - een eerste gebouw gaat verrijzen. Te weten
een complex van 18 eenheden voor begeleid wonen van verstandelijk gehandicapte jongeren. Voor de
rest van het terrein, met als bouwbestemming “wonen en werken”, is nog geen concrete invulling.
Een nieuwe uitdaging komt op ons pad: het ziet er naar uit dat op redelijk korte termijn – genoemd wordt
november 2015 – het voor particulieren niet meer mogelijk is om gewasbeschermingsmiddelen te
verkrijgen. Ter bescherming van onze leefomgeving (en meer specifiek ons drinkwater) wil de overheid
het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen verder terugdringen/verbieden. Voor het gebruik van
chemische gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw (waaronder b.v. gemeentes, maar dus ook
particulieren) heeft de staatssecretaris een beleidsvoornemen met een pakket aan maatregelen aan de
Tweede Kamer gemeld. Gebruik van een nader te bepalen lijst van ecologisch verantwoorde middelen
blijft beschikbaar. Hoe een en ander exact gaat uitpakken voor ons als volkstuinders is nog niet helemaal
te overzien (wet- en regelgeving dienen nog formeel aangepast te worden), maar het bestuur zal dit
blijven volgen en u op de hoogte houden. Zo denken we eraan t.z.t. een of meerdere
informatiebijeenkomsten te organiseren waar alternatieven voor gewasbeschermingsmiddelen kunnen
worden uitgewisseld. Dit wordt sowieso van groter belang. Denk maar aan de aardappelziekte Fytoftora:
zelfs met de nu voor particulieren beschikbare middelen is voorkoming van deze ziekte al een groeiend
probleem. Gebruik van gecertificeerd pootgoed van een vroeg afrijpend ras, dat goed wordt voor
gekiemd zorgt voor een vroege oogst vóór phytophthora opspeelt. Geheel resistente rassen zijn niet
voorhanden, wél duidelijk minder gevoelige rassen. Denk daar eens aan bij de keuze van uw pootgoed!
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