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De Coloradokever 

De coloradokever (Leptinotarsa decemlineata) is een kever die behoort tot de familie van de bladhaantjes (Chrysomelidae). 
De kever wordt ongeveer een centimeter lang en lijkt door zijn bolle en ronde lichaam wat op een lieveheersbeestje. 

Het onderscheid is dat de coloradokever vijf zwarte strepen heeft op elk van de dekschilden, die verder een geel tot 
geeloranje kleur hebben. De coloradokever voedt zich uitsluitend met bladeren en bloemen van planten uit 
de nachtschade familie. De kever overwintert onder de grond en in de lente leggen de vrouwtjes honderden eitjes. 
(wikipedia) 
--- 

De bestrijdingsplicht van de coloradokever is sinds 1996 niet meer van kracht. 
Daardoor heeft de kever vrijspel, de kevers worden de laatste jaren steeds vaker 

(vooral in volkstuinen) gesignaleerd. 
In het voorjaar kruipen de kevers uit de grond en zoeken een aardappelplant waar ze behoorlijk wat 
vraatschade kunnen aanrichten. Op het moment dat bijna het aardappelloof is verdwenen, is je oogst meer dan 
gehalveerd. Pas dus op, want voordat je er erg in hebt wordt het een plaag. 

Wat kun je doen tegen de Coloradokever? 
Inspecteer je aardappelplanten regelmatig. Door tijdig de eitjes (zie foto) aan de onderkant van de bladeren plat te drukken en door larven en 
kevers te vangen voorkom je heel wat onheil. Gebruik een emmertje of bakje met een laagje water om de kevers te vangen. Zodra je ze aanraakt 
laten ze zich vallen. 
Oproep aan alle tuinders! 
Controleer je aardappelen op de kever. Licht ook je tuinburen hierover in…!! Bestrijding (wegvangen) is erg belangrijk…!! Want nogmaals: 
voordat je er erg in hebt wordt het een plaag. 

Tip! 
De (kruiden)hovenier van het Openluchtmuseum Arnhem vertelde mij dat de geur van mierikswortelplanten in je aardappelveld een 
afschrikkende werking hebben op de kevers. Ik heb er inmiddels twee tussen mijn aardappelplanten staan. Of dit inderdaad het geval is ga ik 
ervaren. 

Henk van Boeschoten. 
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Jan, je bekleedt al enige tijd het voorzitterschap van onze vereniging en het lijkt mij passend om hier eens bij stil te staan. Als 
bestuurslid weet en zie ik hoeveel je doet voor onze vereniging. 
Om een paar activiteiten te noemen, je onderhoudt contacten met de gemeenste Zeist, met het AVVN en het Utrecht’s Landschap. Je 

werkt als intermediair wanneer er onderlinge spanningen zijn tussen tuiniers. Je oppert ideeën en je verdiept je in nieuwe wettelijke 
aanpassingen. Ik zie ook betrokkenheid bij technische problemen, vaak ga je mee om een goed beeld te krijgen van de situatie etc. 
Het is een omvangrijke functie en er wordt veel van je gevraagd.  

Wat is je belangrijkste drijfveer? 
Enthousiasme. Enthousiasme is noodzakelijk. Als je het voorzitterschap als een verplichting  
zou zien, zou het niet werken. Na al die jaren is dit er nog steeds. 

Wanneer ben je eigenlijk begonnen? 
Ik denk toch zeker zo’n 7 jaar geleden, misschien wel langer. Ik wilde mij verdienstelijk maken  
voor de vereniging en had dit te kennen gegeven. Tja, en wat past bij je? Piet Baars was de  
toenmalige voorzitter en hij bood aan om een snuffelstage bij hem te lopen. Uiteraard met de 
achterliggende gedachte hem op te volgen. Zo ben ik er ingerold. 

Welke veranderingen heb je zoal meegemaakt in de vereniging ten opzichte van 
voorgaande jaren? 
 In de afgelopen jaren is er veel veranderd. De maatschappij is aan verandering onderhevig en zo ook de 
vereniging. De vereniging vormt een afspiegeling van de maatschappij, daar moet je rekening mee houden. 
Daar waar meer op traditionele wijze getuinierd werd, worden nu ook andere vormen van tuinieren 
toegepast. Je ziet niet alleen groentetuinen maar ook gemengde tuinen met groenten en bloemen al dan niet 
door elkaar heen, experimentele tuinen die gebruikt worden voor verfstof of tuinders die een samenhang 
zoeken van inheemse (on)kruiden met gecultiveerde planten. Ook andersoortig verbouw van groenten uit 
diverse culturen of visie. Het is veelzijdiger geworden. Dat maakt het ook leuk en interessant, we kunnen 
van elkaars passie en experimenten of visie leren.  

Daarmee wordt het een levende, veranderende vereniging.  
Het is van belang de vereniging eigentijds te houden waarin het sociale aspect een zeer belangrijk 
onderdeel vormt. We zijn tenslotte een vereniging. Je kunt natuurlijk ook een tuin elders bij 
particulieren huren. Vooral nu in deze Corona-tijd is het sociale belangrijk. De wachtlijsten voor een 
tuin zijn niet voor niets zo lang. Mensen zoeken verbinding. Verbinding met elkaar en verbinding met 
de aarde. 
Een eigentijdse vereniging gaat mee in veranderingen. Qua organisatie is er ook het één en ander 
veranderd. Er is meer structuur gekomen en ik heb geleerd te delegeren. Je kunt niet alles alleen doen 
als voorzitter. De commissies vervullen een belangrijke taak in de vereniging. Zo heeft de 
Tuincommissie zijn eigen verantwoordelijkheid en dat loopt zichtbaar goed. Als je op de complexen 
komt dan zie je de tuinen er goed bij liggen. Je moet het met elkaar doen. Ook gaande weg werd het 
noodzakelijk het huishoudelijk reglement aan te passen. Zo ook om nieuwe procedures vast te leggen.  
Een vereniging is niet statisch.  

En je houdt van korte lijnen! 
Ja, dat is erg prettig. Je kunt snel tot handelen komen en met elkaar van gedachten wisselen. 

Wat zou je nog willen veranderen, Jan? 
Ik zou nog meer activiteiten willen ontplooien. We kunnen nog veel meer leven in onze vereniging  
blazen, er is bij de leden ongetwijfeld veel kennis voorhanden. Daar zouden we gebruik van kunnen  
maken. We zouden o.a. workshops en lezingen kunnen geven. Een gezamenlijke maaltijd organiseren.  
Iets met muziek kunnen doen etc. 

Jan, wat voor een soort tuinier ben jij eigenlijk?  
Zoals je ziet, heb ik een overzichtelijke tuin en ben een  
traditionele tuinier maar ik heb tegenwoordig  
wel meer bloemen in de tuin dan voorheen.  

Oh, er vindt een verschuiving plaats? Lachend: Ja, inderdaad het  
verschuift.  

Nog een tip voor ons? 
Niet ineens alles zaaien maar in fasen zodat je de opbrengst  
verspreid.  

Nou dat is een goeie voor mij want vorig jaar had ik meer dan  
60 stoelen andijvie!!!
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In de tuin van … Jan van Geffen
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Het voorjaar verloopt dit jaar wel heel anders dan vorig jaar:  
warmte ho, maar dus kiemen in de volle grond valt vaak tegen.  

Pioenen houden blijkbaar wél van een koel voorjaar: ze staan er dit jaar nog 
mooier bij dan de laatste jaren en de eerste knoppen zijn net open.  

En vorige week was er weer de door Edda en Jacqueline georganiseerde 
plantjesruilmarkt. ’t Was zelfs droog! Heel gezellig, ondanks de anderhalve 
meter, en er was weer flink wat te ruilen. Vooral de tomatenplanten waren 

blijkbaar goed aangeslagen dit jaar want die werden van alle kanten 
aangedragen. 

Volgens het weerbericht net (2e Pinksterdag) komt het mooie weer er eindelijk 
aan! 

Op naar de tuin, in de grond wroeten, zaaien, genieten van alle groeikracht én 
van alle enthousiasme om ons heen! En voor er weer een Tuinvriend verschijnt 
zijn we al lang aan het genieten van eigen oogst en is het waarschijnlijk weer 

zo veel dat we er ruim van uit kunnen delen!! 

Geniet ze!! 
Jan Duiverman  

                                                lid Slottuin-commissie 
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Slottuin  
(ooit de tuinen van de heren van Seyst)
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Even voorstellen: Fred Siteur 
Ik ben Fred Siteur en samen met Margot “zitten wij op tuin 25”. 

Vorig jaar in 2020 zijn we gestart met onze tuin en gingen we aan de slag. Eerst maar alles er uit gehaald wat er 
niet in thuishoorde en daarna hier en daar maar wat in gezet. Van diverse tuinders ontvingen wij ook het nodige.  
Vaak met de mededeling: “probeer maar eens”. Heel aardig allemaal. 

Het verbaasde ons steeds dat er sommige gewassen bij zaten die de grond uit knalden en soms ook verbaasd dat 
er helemaal niets op kwam. Wat hadden we hier ook alweer geplant? 

Op het prachtige complex hebben we het goed naar onze zin.  
Maar goed, na veel jaren werkzaam te zijn geweest bij het onderwijs, nu heerlijk genieten van de vrije tijd. En nu ook wat tijd om iets voor de 
vereniging te doen. 

Ik ga binnenkort het stokje overnemen van Valérie Julémont en zal straks de penningmeester zijn van VAT-Zeist. 

Vriendelijke groet, 

Fred

Inleveren kopij 
Heeft u een leuk artikel voor de VAT Zeist 
Nieuwsbrief?  
Wilt u uw kennis en ervaring delen met 
anderen?  
Dan zien wij graag uw kopij tegemoet in 
onze mailbox van  
het Secretariaat van VAT Zeist. E-mailadres: 
secretariaat.vat.zeist@gmail.com.  

Graag foto’s of plaatjes apart meesturen! 

Colofon Hoofdredactie : Geurte Harskamp   
Vormgeving : Rick Harskamp

Neem dan uitsluitend telefonisch contact op 
met  

Gerard Hörchner   
: 030-69 50 119 

 *** NIET E-MAILEN ***

VAT Zeist  
Grifthoek-aanhanger  

lenen?

Oproep voor 
tuiniers van Molenbosch en 
Slottuin 

Door overlijden zijn er 2 bestuursfuncties 
vrijgekomen in onze vereniging. Het 
dagelijks bestuur zoekt dan ook 2 nieuwe 
bestuursleden om het team te versterken. 
Het zou fijn zijn iemand uit Molenbosch en 
Slottuin. 

Mocht je interesse hebben, neem dan contact 
op met voorzitter Jan van Geffen. Zijn  
e-mailadres: j.van.geffen@ziggo.nl.
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Top 10 gezondste groente 

1.  Spinazie 
2.  Spruitjes 
3.  Broccoli 
4.  Witte, bruine en zwarte bonen 
5.  Wortels 
6.  Sperziebonen 
7.  Andijvie 
8.  Witlof 
9.  Pompoen 
10. Asperges 

Bron: www.groentegroente.nl

Tuin-quote 

Wij zorgen niet 
voor onze 
moestuin, 
maar onze 

moestuin zorgt 
voor ons. 

#mijnkeukentuintje

mailto:j.van.geffen@ziggo.nl
http://www.groentegroente.nl
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