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2021 Winter
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Terugblik
Het afgelopen jaar liep anders dan wij, en ieder ander, verwachtte. Door coronamaatregelen waren
ontmoetingen, excursies, lezingen, markten noodgedwongen vrijwel onmogelijk. Gelukkig gaat de
natuur gewoon door en werken we wel verder, in aangepaste vorm.
We hopen er op dat komende maanden met groei en bloei van de natuur ook de gezondheidscrisis
beheersbaar wordt en de sociale contacten weer zullen op bloeien.
Als een van de weinige groepen die we
afgelopen jaar konden ontvangen, in de
herfst tussen de twee coronagolven door,
kwam een groep vijf-Havo-scholieren van het
Lorentz-college langs. Ze bekeken zorgvuldig
het bodemleven in het kader van een project
over landbouw en bodem. Op de ene plek
troffen ze in een flinke kluit wel 30 wormen
aan, op een andere heel weinig. Toevallig of
niet, het wormenrijke stuk grond was een
seizoen lang afgedekt geweest met een laag
mulch en karton. Toevallig(?) doen de
bessenstruiken op het wormenarme stuk het
niet goed.

Voorjaar?????
Hamamelis bloeide. Hazelaarkatjes rekten zich al uit. En toen
bedekte de sneeuw alles. De kou beheerst alles, maar dat geldt
niet echt voor de planten. Het sneeuwdek vormt een isolerende
deken die planten en bodem beschermt tegen de stevige vorst.
Luchtig genoeg om lucht en uitademingsgassen van de planten te
laten circuleren. Licht genoeg om de planten en knoppen niet te
beschadigen. Isolerend genoeg om planten, wortels en bodem te
beschermen tegen vorstkou en gure wind. Wanneer het gaat om
soorten die thuishoren in dit klimaat natuurlijk.
Als dooiende sneeuw weer zou aanvriezen waardoor een ijzige
massa ontstaat, dan wordt het een ander verhaal. Die drukt wel op
de planten, laat geen lucht door en de vrieskou komt tot in de
bodem. Hoe het gaat aflopen weten we nu nog niet.

Midwinterbos

Wat een drukte is dat in de sneeuw!
Het bos ligt vol hazenpaden.

Notenknoppen in de kou en schapen in de
wei, achter de elzen. Straks springen daar
de lammetjes rond.

Agenda
Geen activiteiten gepland vanwege de coronamaatregelen.
Wie mee wil werken in De Parkse Gaard kan zich opgeven bij: w.middelaar@upcmail.nl en krijgt dan
de aankondigen per mail. We werken zolang de regels gelden in beperkt aantal, verdeeld in duo’s.

