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Trouwe lezer,
Die eerste regen na al die droogte…
Ik sta buiten en het voelt of mijn lijf vocht opzuigt.
En dan heb ik afgelopen weken gewoon kunnen drinken.
Eilandjes groen in een tuin vol bruin en geel.
Bladeren die om je voeten ritselen of het herfst is.
Barre tijden.
Er is nog lang niet genoeg regen gevallen, maar toch zie je her
en der al weer wat voorzichtig groens tevoorschijn piepen,
zelfs in struiken die ik al opgegeven had.
Maar sommige rododendrons zullen vanaf de grond opnieuw
moeten uitlopen, het is triest sluipen door ons ‘oerwoudpad’
Natuur blijft toch verbazingwekkend taai.
Maar bij sommige bomen en struiken weet je pas volgend jaar
of ze het overleefd hebben.
Tja, - blijf in de tussentijd de weergoden verzoeken,
doe een regendans of mail massaal naar het KNMI en schaf
een waterton aan.
Louis

Kleine Invasieve exoot, groot gevolg
Eind augustus en onze voedselarm ven ligt er gehavend bij.
En dat gaat nog erger worden :
De explosieve ontwikkeling van een klein schattig uitheems waterplantje , Watercrassula
(Crassula helmssii), dwingt ons tot rigoureuze maatregelen.
Om te voorkomen dat de andere natte biotopen aangetast worden, zal de oeverbegroeiing én
alle substraat verwijderd worden.. ..
Dat zal tijdelijk leiden tot een ‘zwart gat in de tuin’, een vijver met enkel zwart folie.
We hopen in het voorjaar met NL-doet er een nieuwe zandbodem in aan te brengen, - en vervolgens dit ven opnieuw gaan beplanten. We hopen zo eind volgend jaar weer een toonbaar
voorbeeld van een voedselarm ven te kunnen laten zien.
Daarmee hebben we geluk: dit probleem speelt ook in
diverse natuurgebieden, die niet zomaar opnieuw in te
richten zijn.
En dit plantje is extreem moeilijk te bestrijden.
Dus een vriendelijk dringend verzoek aan aquarium
-/ terrarium- / vijverliefhebbers: dump geen oud of
overtollig plantmateriaal in de natuur.
En zeker niet in onze prachtige tuin, ook zonder dit
soort zware ingrepen hebben de vrijwilligers die
verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van het beheer
hun handen al meer dan vol.

Oogstfeestdag
En dan was het diezelfde zondag ook oogstfeestdag
Een try-out project in samenwerking met de kinderboerderij.
Het was wat laatste momentwerk door omstandigheden, maar meteen vanaf de start om 12
uur erg geslaagd.Een gestage groep ouders met kinderen die de oogstroute van de kinderboerderij volgden naar onze tuin:Ze konden hier zelf aardappels rooien en wassen, graan dorsen
en malen, mosterd maken, appels plukken èn bij de imker langs. Een breed aanbod aan doedingen waar zeer enthousiast aan deelgenomen werd.
Vrolijke kinderen, veel blije gezichten en positieve reacties.
En daarna terug naar de kinderboerderij waar je je aardappel kon laten poffen, pannenkoek
kon eten (‘en nu weet je hoe ze aan het meel komen”), gepofte appels eten etc. En omlijst
door feestelijke activiteiten, springkussen, muziek en prachtig weer.
Een woord van dank voor alle mensen die deze dag tot een succes gemaakt hebben, en er vol
zijn ingegaan: het was voor hun een intensieve drukke dag met weinig pauze, petje af voor
Stans, Marleen, Lianke, Saskia en Nico aan onze kant, - en Nick met zijn medewerkers bij de
kinderboerderij.
Dit zou wel eens een jaarlijks terugkerend evenement kunnen worden.

Spinnenexcursie op 26 augustus
Zondagochtend, een stralend begin van de dag.
Met een kleine groep geïnteresseerde volwassenen én
kinderen zitten we geboeid te kijken en luisteren naar
Mark Kirkels, die ons een kijkje geeft in de fascinerende
wereld van spinnen.
Webmakers en jagers, de grote hoeveelheid soorten,
wat vind je in en om je huis, verschillen tussen vrouwtjes
en mannetjes, hoe een spin in elkaar zit – van alles
kwam aan bod. En daarna tijd om in de tuin zelf op zoek
te gaan naar spinnen.
Dieren die van nature hun best doen om niet echt op te
vallen, dus goed zoeken geblazen.
Maar als je weet waar je op moet letten, kom je er al
gauw tegen. Iedereen groot en klein ging met groot
enthousiasme aan de slag.
Hanmatspinnen, krabspinnen en wielwebspinnen,
springspinnen en trechterwebspinnen – ze waren er
allemaal.
Met natuurlijk als pronkstuk een prachtige wespspin.
Een leerzame en interessante ochtend, zeer voor
herhaling vatbaar.

Natuurwaarde landschappen in de Natuurtuin.
We hadden aangekondigd dat we dit jaar het beheerplan gaan vernieuwen en ook gaan kijken
welke planten er in de 15 landschappen in de natuurtuin nu werkelijk voorkomen.
De eerste stap is gezet: al op de vrijwilligersavond in april lag er het concept voor een vernieuwd beheerplan en bij de quiz die we toen speelden konden we al oefenen om zaken op te
zoeken in dit grote boek. Vooral Marja moeten we dankbaar zijn voor het vele werk wat ze
hierin verzet heeft.
Intussen zijn we in april ook gaan inventariseren welke planten, bomen en struiken er in de
verschillende landschappen voorkomen. In het beheerplan staan wel rijtjes met soorten die we
vinden dat er thuis horen, maar staan die er ook werkelijk? Nico wil daar wel mee bezig zijn,
maar heeft dan kennis nodig en vond Cyril Liebrand van de IVN-afdeling bereid om met hem
mee te zoeken. Ook Geerten de Jong kwam hen vervolgens nog assisteren. Er is een grote lijst
met planten en bomen opgesteld per landschap. Er bleek dus wel dat er veel groeide en bloeide
en inderdaad vaak ook soorten die we graag wilden zien. Cyril stond verschillende keren
jubelend te kijken, want dit zijn toch echt vreemde soorten die je in de Nederlandse natuur niet
zo vaak ziet. Om enkele soorten te noemen: heidespurrie en vogelpootje op het schraal grasland, brede wespenorchis in voedselarm struweel, kleine veenbes en beenbreek in de natte heide, muskuskruid en heksenkruid in het rijke bos, groot spiegelklokje en ridderspoor op de
rogge-akker. Ook de dijk kende heel veel soorten. Misschien nog wel het meest bijzonder zijn
de koningsvaren in het veenven en de klimopbremraap bij de kruidentuin. Cyril en Geerten
bleven er naar kijken en van genieten. Nog altijd zijn er ook een aantal soorten die we wel
beogen maar nu niet aantroffen. Dan komt nu het moment dat we eens moeten kijken of we
daaraan iets kunnen en willen doen. Bijvoorbeeld dat er bijna geen hazepootje staat op het
schraal grasland, komt dat misschien door het vele mos dat er staat. Er wordt al vaak mos
geharkt, maar moet dat dan toch meer of anders. Per landschap willen we kijken wat dit nu
zegt over het huidige condities en of we anders willen. Een belangrijk zorgpunt is dat we vrij
veel watercrassula aantroffen in het voedselarm ven. Deze zal zich bijna zeker uitbreiden naar
alle water in de Natuurtuin en kan daar andere planten verdringen. Maar bestrijden van
watercrassula blijkt volgens een onderzoeker van de universiteit moeilijk of onmogelijk.
Binnenkort komt het groepje van Marja,
Louis, Saskia en Nico weer bijeen om over
de adviezen voor beheer verder te spreken
en dan eventueel het beheerplan aan te
passen. De inventariseerders hebben alle
waardering gekregen voor de huidige
beheerders. Al het verzette werk rond de
akker en het afzetten van bomen in rijk
struweel. En heel bijzonder vonden we wel
hoe de maaier met de zeis toch om een
aantal bijzondere planten, die vaak gewoon
in de berm staan, heen maaide.
Nico.
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Agenda en nieuwsflitsen

* 21 september .
Vrijwilligersdag!!

