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LENTE
De lente is losgebarsten en het tuin-
seizoen is weer begonnen. Het bestuur 
wenst een ieder SUCCES en mooie oog-
sten!

BERICHTEN VAN DE 
SCHOUWCOMMISSIE
Karin Kloos heeft na jaren trouwe dienst 
eind 2020 ons clubje verlaten. Dat vin-
den wij, achterblijvers, enorm spijtig. 
Karin kende iedereen op het VMT com-
plex en wist ons veel te vertellen. 
Karin: hartelijk dank voor alle hulp en 
inzet. Gelukkig kwam Harry de Rijke ons 
groepje versterken tot, in dit geval, weer 
echt vier ‘man’.
De eerste schouwronde was op 6 maart 
jl. Het is nog vroeg in het voorjaar en 
we hebben nét een flinke koudeperiode 
achter de rug.

Anders dan in andere jaren waren we 
blij verrast hoe ons complex er bij ligt.

Op deze werkochtend was het een druk-
te van belang. Niet alleen deelnemers 
aan de werkochtend waren er maar ook 
vele individuele tuinders. Ook de snoei-
ploeg kwam voorbij. Kortom, het gons-
de van allerlei activiteiten. Je kunt het 
aan de tuintjes zien: de meesten zijn al 
bewerkt, de één wat meer dan de ander, 
bij een enkele tuin is nog geen activiteit 
waargenomen.

Bij sommige ,wat verwaarloosde tuinen 
in 2020, was een complete metamorfose 
waarneembaar. Hagen die meters hoog 
waren zijn teruggebracht tot ‘normale’ 
proporties en soms ‘ondoordringbare’ 
tuinen zijn weer begaanbaar. Nieuwe 
tuinhuisjes zijn gezet. De lange wacht-
lijst van mensen die graag willen tuinie-
ren is enigszins gekrompen (mocht je 
niet meer aan tuinieren toekomen geef 
even een seintje aan het bestuur).

De regel om bij de picknicktafel de ‘ge-
stalde’ producten na één week zelf weer 
op te ruimen wordt over het algemeen 
goed nageleefd. Wél worden er nu spul-
len in de schuilhut gedeponeerd wat 
niet de bedoeling is. Graag deze spullen 
ook zelf afvoeren!
 
Half april doen we onze tweede schouw-
ronde. We gaan er vanuit dat iedereen 
dan gestart is. Kijken of we dan net zo 

enthousiast zijn als tijdens onze eerste 
verkenningstocht.

Harry de Rijke, Karel Houterman, Louis 
Heinsman en Ronald Wit

REEËN
Vorige jaar hebben we behoorlijk last 
van reeën gehad. Marja en Karel Hou-
terman hebben onze afscheiding geïn-
specteerd en gekeken waar reeën min of 
meer vrij toegang hebben. Een en ander 
moet verder uitgewerkt worden. Het is 
wel duidelijk dat we er met een paar pa-
len en een stukje gaas niet zijn. Wordt 
vervolgd.

SEISMISCH ONDERZOEK
Dit voorjaar wordt er op en in de om-
geving van ons VMT complex een seis-
misch onderzoek gedaan naar aard-
warmte: SCAN (Seismische Campagne 
Aardwarmte Nederland).

Grote delen van Nederland zijn al in 
kaart gebracht, van andere gebieden is 
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nog weinig bekend over de aardlagen 
en de potentie van aardwarmte. Flevo-
land is één van deze gebieden. 

Om ons VMT terrein en mogelijk op een 
enkel goed bereikbaar punt op het ter-
rein, wordt een seismische lading ge-
plaatst en het gat wordt opgevuld met 
klei. Er wordt, verspreid over het terrein, 
een aantal geofoons (soort grondmicro-
foons, doorsnede 15 cm) geplaatst. De 
seismische ladingen worden een voor 
een tot ontploffing gebracht, waardoor 
er geluidsgolven worden opgewekt. Af-
hankelijk van de afstand is er een doffe 
plof te horen en kunnen lichte trillingen 
voelbaar zijn. Het veldwerk vindt plaats 
op een aantal korte momenten binnen 
een tijdsbestek van twee weken in het 
voorjaar. U zult er geen hinder van on-
dervinden, hooguit wat mensen zien 
die de metingen verrichten. Er komt 
niemand op uw tuin. Alles wordt weer 
opgeruimd en gedicht. 

ENTREE
Het is bedoeling om 21 april verder te 
gaan met de herinrichting van de entree.

SNOEIPLOEG FRUIT-
BOMEN
De snoeiploeg (Hans Postema, Jan 
Priem, John Greeve , Nol Diender) is één 
van de vrijwilligersgroepen binnen onze 
vereniging. De snoeiploeg zorgt voor 
het beheer en onderhoud van de fruit-
bomen op het openbare gedeelte van 
het complex. Ze plukken het fruit in de 
herfst, verkopen dit op de oogstmarkt 
en versappen wat over is. Dat heerlijke 
sap kunnen de leden dan weer tegen 
kostprijs kopen.

Het snoeien vindt voornamelijk in de 
winter en het voorjaar plaatst. Dit jaar 
op 6 en op 20 maart, is aan leden de 
mogelijkheid geboden ‘mee te snoeien’ 
en kennis over het snoeien op te doen. 
7 Belangstellende leden hebben zich 
gemeld. Vanwege Corona is gewerkt in 
kleine groepen. Naast het snoeien van 
enkele ‘VMT – bomen’ is ook geoefend 
op de eigen tuin. Gezien de belangstel-
ling is het het idee om dit komend sei-
zoen te herhalen. 
Het blijken gezellige en leerzame och-
tenden te zijn. We zijn blij met dit initi-
atief.

BIJENVOLKEN
Onze oude bijenstal is aan vervanging 
toe. Er ligt een plannetje voor ‘nieuw-
bouw’. Inmiddels weten we wat het 
maximaal aantal volken op op complex 

kan zijn (om honger en sterfte te voor-
komen) dat zijn 2 – 4  ‘stevige’ volken per 
ha, voor ons complex (3 ha) maximaal 
12 volken. Her en der hebben leden een 
eigen volkje op de tuin staan. We gaan 
de komende tijd het e.e.a. inventarise-
ren om zo te kijken aan welke behoefte 
de eventueel te bouwen bijenstal moet 
voldoen. 

KONIJN

Cees Kind signaleerde een konijntje, net 
buiten het complex. Voor veel mensen is 
het jaren geleden dat ze een wild konijn-
tje gezien hebben. Maar toch: hopelijk 
vindt hij/zij voldoende voedsel in het bos.

Vormgeving www.cicerocolor.nl Dirk Lodder

Mocht u meer informatie willen, 
kijk dan op www.scanaardwarmte.nl. 
Bij vragen mag u ook contact opne-
men met Angela Feringa 
(angelaferinga@gmail.com).

De volgende 
nieuwsbrief vind 
je eind mei - 
begin juni in 
je mailbox.


