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Regentonnen
Spaarzaam omgaan met water uit de kraan is belangrijk. We
kunnen het waterverbruik nog verder verminderen door
regenwater op te vangen.
Als je meerdere tonnen plaatst, die onderling verbonden zijn
(communicerende vaten), heb je al snel een voorraad
regenwater voor de droge perioden.
Wie een blauwe regenton wil (inhoud tussen 60 en 80 liter,
kosten €7,50 a €10,00) kan zich hiervoor inschrijven via de
winkel.
Zo kunnen we wellicht goedkoper inkopen.
Wil je meer weten over het principe van communicerende vaten, ga dan een kijkje nemen in de tuin van Ad
van Best (S048), als hij er is. Wil je meer weten over een 1000 liter vat en hoe je die het beste kunt
plaatsen neem dan contact op met Theo van Eenbergen (H019).

Vuil buiten de poort
Regelmatig wordt er toch nog groenafval in het plantsoen buiten de
poort aangetroffen. Daar wordt de vereniging door de gemeente
direct op aangesproken en daarmee riskeren we een hoge boete.
Leden moeten hun afval zelf afvoeren; storten in de natuur is ten
strengste verboden. Ook afval bij de prullenbak net voorbij het
parkeerterrein is niet de juiste manier van zelf afvoeren.
De uiterste sanctie is dat de pacht per direct wordt opgezegd.

Werkgroep duurzaamheid
Begin april is de werkgroep duurzaamheid gestart die zich zal buigen over de adviezen in het
uitgebrachte rapport mei 2019. De werkgroep heeft aangegeven dat waterbeheersing en
watergebruik belangrijk zijn.

Waterbeheersing bereiken we door op ons terrein m.b.v. een systeem van slootjes overtollig
water in natte perioden en bij hoosbuien af te voeren. De slootjes zijn op dit moment niet overal
meer goed onderhouden en in sommige gevallen zelfs afwezig. Daarnaast zal de waterstand de
komende jaren hoger worden doordat het waterschap alle sluizen niet zo snel meer zal
openzetten en we dus moeten wennen aan soms natte voeten. Ook daarom zijn de slootjes op het
terrein van groot belang.
Watergebruik in droge perioden kan tegengegaan worden door de grondstructuur te verbeteren,
waardoor het vocht beter wordt vastgehouden. Vooral het aanbrengen van een mulchlaag in
welke vorm dan ook, helpt om de aarde vochtig te houden. Er zijn veel leden die werken met
mulchlagen. Maak eens een rondje over de tuin om hier voorbeelden van te bekijken en een
gesprek aan te knopen met de pachter. Door niet op de heetste momenten van de dag water te
geven kunnen we het waterverbruik verder terugdringen. Maar dat spreekt voor zich natuurlijk.
Op de website van de vereniging zal hierover binnenkort meer informatie geplaatst worden.
www.groengennep.nl

Windturbines
De regiogemeentes zijn bezig met een onderzoek naar wind- en zonne-energie. Daarvoor zijn enkele
tientallen gebieden bekeken in de regio. Verrassenderwijs komt het gebied rondom de volkstuin in
aanmerking voor deze energie. Dat kan betekenen dat er enkele windturbines in de nabijheid van de
volkstuin geplaatst zouden worden. De windturbines die de gemeente in gedachten heeft zijn inclusief
rotorbladen zo’n 250 meter hoog, conform opgave van fabrikant Vestas V150 4,2 MW.
Dat roept vragen op over de gevolgen t.a.v. biodiversiteit, geluidshinder en gezondheid voor volkstuinen,
hun leden en betrokkenen. Natuurlijk heeft duurzame energie opwekken ieders voorkeur. Dat moge
duidelijk zijn. Maar de ontwikkelingen worden gevolgd.

Terras
Vanaf as. zaterdag 1 mei is het terras weer open. De vrijwilligers van de kantine zijn dan weer
aanwezig voor het serveren van een hapje en een drankje, maar wel buiten. Iedereen is welkom
om iets te komen nuttigen. We zijn open van 12 tot 13.30 uur.

Schouw van de tuinen
Zoals we jullie via mail of brief hebben laten weten maakt de werkgroep tuinzaken op 8 mei een
rondgang door de volkstuin om de staat van de tuinen te bekijken. Zij doen dit tussen 10 en 14
uur. Als je erbij wilt zijn zorg dan dat je aanwezig bent op je tuin. Leden die bezwaar maken
tegen de schouw hebben dit kenbaar gemaakt bij het bestuur. Met hen wordt een andere afspraak
gemaakt.

Het bestuur wenst alle leden een heel vruchtbaar seizoen.

