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We staan aan het begin van het nieuwe jaar, buiten op de tuin kunnen we momenteel niet zoveel doen, 
maar plannen maken voor het nieuwe jaar kan natuurlijk al weer prima. De ingekomen zaaizaad en 
plantgoedgidsen vormen een mooie inspiratiebron. 
Bij een planning voor het nieuwe jaar hoort een terugblik op het oude jaar: hoe is het ook al weer 
gelopen, wat waren de bijzonderheden. Een blik op het weerbericht voor de komende periode, is gelijk 
een mooie kenschets van hoe het in 2014 hoofdzakelijk was “…….met temperaturen veelal (iets) boven 
de normale waarde voor de tijd van het jaar”. Hoe vaak hebben we dat afgelopen jaar niet 
gehoord/gelezen en ervaren! Een uitzonderlijk zacht jaar ligt achter ons, met veel heerlijke dagen om 
buiten bezig te zijn. In velerlei opzicht genieten, al bracht het mooie, groeizame weer ook enkele 
ongemakken met zich mee. Het ontbreken van ook maar enig winterweer had zijn weerslag op de 
grondcondities: de grond was dit voorjaar veelal niet fijn te krijgen. Ook frezen gaf maar ten dele het 
gewenste resultaat. Maar ondanks deze lastige start kunnen we toch terugzien op een mooi groeizaam 
jaar waarin weer vele groenten, fruitproducten en bloemen geoogst konden worden. De aardappelen 
gingen daarin volop mee, maar ook de Fytoftora! Heel wat perceeltjes aardappelen moesten voortijdig 
geoogst worden vanwege loofaantasting. Om de kans op aantasting te verkleinen/ontlopen blijft ons 
dringend advies om gecertificeerd pootgoed te gebruiken van een vroeg afrijpend ras en/of weinig 
gevoelig ras. Ras informatie is op diverse plaatsen te vinden, b.v. internet. Ook op de verenigingssite 
hebben we een overzicht geplaatst. 
 
Maar al met al was het toch genieten dit jaar. Wellicht hebt u weleens een rondje gemaakt over onze 
tuincomplexen en eens bekeken hoe uw medetuinders hun hobby invulling geven. Traditionele en nieuwe 
vormen van tuinieren wisselen elkaar af. Tuin gericht op aardappelen en groenten, of vooral op bloemen. 
Permacultuur, toepassing van een mulchlaag, geen kerende grondbewerking. U komt het allemaal tegen. 
Dit jaar niet rondgekeken? Dan wellicht een tip voor het nieuwe jaar! 
Op de Munten (B) is dit jaar het schooltuinproject van basisschool De Klimboom van start gegaan. Onder 
de naam ‘Het Buitenlokaal’ wordt onder bezielende leiding van initiatiefnemer Erwin Zwaan vorm 
gegeven aan dit mooie project, waarin kinderen (en via hen ook de ouders) kennismaken met tuinieren. 
We geven graag onze medewerking aan dit project, waarbij we als tuinvereniging een mooie verbinding 
leggen naar de samenleving buiten onze vereniging. 
 
Voor het derde achtereenvolgende jaar hebben we producten ingezameld voor de voedselbank. Namens 
de ontvangende gezinnen (ruim 100 in de gemeente Dronten) en de vrijwilligers van de voedselbank veel 
dank hiervoor! Met uw hulp vervolgen we dit project graag in 2015. Alle hulp is welkom. We zijn nog wel 
op zoek naar verenigingsleden die bij toerbeurt op vrijdag de producten naar de voedselbank willen 
brengen: iets voor u? Neem voor meer info en aanmelding contact op met het bestuur. 
 
Zoals gebruikelijk is het voltallig bestuur in 2014 vijfmaal in vergadering bijeen geweest om voorliggende 
zaken te bespreken. En verder zijn er natuurlijk regelmatig onderlinge, bilaterale contacten geweest. 
Helaas worden we elk jaar in meer of mindere mate geconfronteerd met vandalisme. Dit jaar ging het op 
een paar kleinere incidenten na redelijk goed, tot dat we in december toch nog met brandstichting kregen 
te maken. Op de Fazant ging een tuinhuisje met daarin enig tuingereedschap in vlammen op. 
 
Als gebruikelijk waren alle tuintjes op complexen De Fazant en Landmaten het gehele jaar verhuurd. We 
hebben vele nieuwe leden mogen verwelkomen, ook op de Munten waar uiteindelijk minder dan 10 are 
onverhuurd is gebleven: een mooi resultaat. Het totale ledenaantal nadert de 350. 
 
Tot slot nog het volgende. Vorig jaar maakten we op deze plaats melding van het feit dat de wetgeving 
rond het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen door particulieren wel eens flink aangescherpt zou 
kunnen worden. De uiteindelijke wet- en regelgeving heeft voor ons als volkstuinders echter veel minder 
beperkingen opgeleverd dan gevreesd. Ook voor particulieren blijven chemische gewasbeschermings-
middelen beschikbaar en de toepassing geoorloofd. Wel is het zo dat vanaf november ’15 geen 
chemische gewasbeschermingsmiddelen meer gebruikt meer mogen worden op verhardingen.  
Blijft onverlet, dat het altijd goed is kritisch te zijn op het gebruik van chemische middelen: waar 
alternatieven mogelijk zijn, raden wij u aan hiervan gebruik te maken. 
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