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Voorjaar 
 
Zo, het regende even lekker de laatste tijd! In maart was 
het nog droog maar daarna hoefden we onze nieuwe 
aanplant geen water te geven om ze door hun startperiode 
heen te helpen.  
Koud voorjaar of niet, de lente zette onverstoorbaar door 
in het tempo dat past bij de omstandigheden.  
In de poel, die goed vol water staat, zingt het kikkerkoor, 
zwemmen de kikkervisjes en steeds meer ander klein leven 
zoals heel veel muggenlarven. Die leveren weer goed 
vogelvoer op. 
We spotten broedende roodborsttapuiten en puttertjes. Gezien de kapotte eendeneieren her en der 
proberen die ook te broeden. Maar ja, er lopen vossen en steenmarters rond. We komen zo weinig 
mogelijk buiten de paden om niets te verstoren. 
Onder andere de hazelaar en Chinese kwee hebben gebloeid. 
 

 
 
 

Inloopochtenden 
 
We zijn weer begonnen met inloopochtenden. Om de week op zaterdagochtend, van 10-12 uur, is 
iedereen die wil zien en horen wat wij doen van harte welkom.  Er zijn dan mensen aanwezig voor 
toelichting en rondleiding.   
Dus kom eens kijken. Gewoon naar binnen lopen tot je iemand aantreft, die ergens bezig is. 

 



Bodemleven 
Bij het graafwerk om te planten kwamen we diverse grondwerkers tegen. 
Engerlingen hielden zich op bij de wortels van graspollen. Na een tot meerdere jaren verpoppen ze 
zich en vliegen ze vervolgens uit als een kever. Mogelijk worden onze engerlingen een meikever. Laat 
ze maar goed het gras weg-eten, want wij zien liever een breed gevarieerde begroeiing die goed voor 
doorworteling en insecten en ook nog eens mooi is.  
Ook zagen we veel wormen. Ze dragen bij aan vertering van plantenresten die daardoor omgezet 
worden in voor plantenwortels opneembare voedingsstoffen. En ze graven de grond luchtiger. 

 
 

Wormenmest 
 
Als extra zetje voor onze bodemontwikkeling, dachten we aan het kopen van wormenmest. Prima 
spul, hoewel we eigenlijk geen materiaal van buiten willen gebruiken en de kringloop op eigen 
terrein willen rondbreien. Onze biomassa is echter nog te beperkt en het bodemleven kan beter.  
Maar wormenmest gaat het niet worden voor ons. Na een rondje bellen bij leveranciers werd 
duidelijk dat 
a) biologisch niet bestaat, want “dan moeten de diertjes buiten komen. Naar buiten toe lukt wel 

maar je krijgt ze aan het eind van de dag niet meer naar binnen”.  
b) het voedsel voor de wormen op zijn minst deels uit veen bestaat, voor zover de 

telefoonbeantwoorders het wisten. Het afgraven van landschappen om wormen te voeden gaat 
ons echt te ver. Net zo goed als afgraven van veen voor tuinaarde. Ook hierop hadden de 
leveranciers een eigen kijk: ’Na afloop van de veenwinning wordt er mooie natuur 
achtergelaten, met meren en zo”. Ondertussen levert veen als het niet meer onder water staat 
en dus verteert, een flinke CO2 uitstoot op.  

 
Wormenmest kan ook met eigen groenafval gemaakt worden. Thuis of met de buurt. Internet biedt 
hiervoor veel informatie.  
 

Agenda 
 
Inloopochtenden op de volgende zaterdagen, van 10-12 uur: (altijd met maximaal enkele mensen 
tegelijk) 
29 mei 
12 juni 
26 juni 
10 juli 
24 juli 
Etc. 


