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POMPEN
De pompen doen het weer dankzij de 
zorg en aandacht van Lucas Thijssen 
en John de Greeve. Het ging niet van-
zelf maar het is gelukt. We zijn er altijd 
vanuit gegaan dat het water dat opge-
pompt wordt van zo’n 12 meter diepte, 
een beetje brak (= zout) was ivm de 
oude Zuiderzee. Volgens Lucas Thijssen, 
die het water geproefd heeft, is dat niet 
(meer) het geval. Dat betekent dat het 
pompwater geen problemen bij de jon-
ge planten meer oplevert.
Natuurlijk speelt ‘brak’ al helemaal niet 
als je neerslag opvangt in je eigen ton of 
oude kliko.

Overigens staan er, verspreid over het 
complex, inmiddels al heel wat kuubsva-
ten (= 1000 liter). Dat water mag ook ge-
bruikt worden op je tuin.

AFRASTERING
Het is alweer even geleden maar ook 
een tweede stuk afrastering is geplaatst. 
Het was, volgens Marja Hennequin, een 
prachtige dag met volop zon. Veel leden 
hebben geholpen. Fantastisch dat er zo-
veel mensen bereid waren om de han-
den uit de mouwen te steken en specia-
le dank gaat uit naar Marja Hennequin, 
Karel Houterman en John de Greeve!

Er blijven overigens nog andere liefheb-
bers over: de slakken.
Overigens is er ook een paar keer een 
konijn gesignaleerd. Er blijkt zelfs een 
konijn jongen geworpen te hebben bij 
iemand op de tuin! Als je het over lief-
hebbers hebt: ook zij weten van wanten.
Het is wel duidelijk: het ‘vak’ van volks-
tuinder gaat niet altijd over rozen!

PADEN OPKNAPPEN
Sommige paden zijn zo hol (laag in het 
midden met hoge randen) dat ze moei-
lijk begaanbaar zijn, zeker als ze nat zijn. 
Op de parkeerplaats is zand gestort voor 
paden die opgeknapt moeten worden.
Is het pad voor jouw tuin in slechte 
staat, breng er in het midden dan een 
laagje zand op aan.

SOORTENZOEKDAG
Ieder jaar organiseert de gemeente, sa-
men met twee Lelystadse natuurvereni-
gingen (IVN en KNNV) in Lelystad een 
soortenzoekdag. Lelystad is een van de 
groenste gemeenten in Nederland en 
dankzij de variatie (bomen en struiken, 
zon en schaduw, veel vruchtdragers, nat 
en droog) is er van alles te zien en te vin-

den in de Lelystadse stadsnatuur op het 
gebied van planten en dieren.
Ieder jaar wordt er weer een locatie ge-
kozen en dit jaar vindt de soortenzoek-
dag (eigenlijk is het meer dan één dag 
namelijk zaterdag 25 en zondag 26 juni) 
plaats op ons complex.

Allerlei deskundigen op allerlei vak-
gebieden komen op 25 en 26 juni naar 
ons complex en onze leden en andere 
belangstellenden zijn daarbij harte-
lijk welkom. Het programma komt op 
het mededelingenbord bij de entree 
te hangen met daarop de activiteiten 
en de daarbij behorende tijden. Wil je 
vleermuizen spotten op het complex? 

Planten inventariseren? Vogels bekijken 
en korstmossen zoeken? Waterdiertjes 
scheppen (gebeurt buiten het complex) 
en nog veel meer? Meedoen kost niks en 
is hartstikke leuk voor iedereen.

Na verloop van tijd verschijnt er een rap-
port over alle waarnemingen. Spannend 
om te weten wat er allemaal groeit, 
bloeit en leeft op ons complex.
Het is niet de bedoeling dat tuinen be-
treden worden.

Ik heb hier en daar geïnformeerd 
en het lijkt echt te helpen tegen de 
reeën! Dat zou fantastisch zijn want, 
hoewel we reeën alles, of in ieder ge-
val veel, gunnen, het is zuur als vrij-
wel je hele oogst wordt opgegeten.

De besluitvorming daarover ging zo 
snel dat we er een beetje door wer-
den overvallen. Normaal bepraat je 
dat even in het bestuur maar dat 
kwam er in dit geval niet van.
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HAKSELAAR
Een aantal jaren geleden konden we, 
met financiële hulp van De Groene Sluis 
een takkenhakselaar aanschaffen. We 
waren daar blij mee (anders hadden 
we natuurlijk ook geen bijdrage aange-
vraagd).
De mannen van de familie Altink 
gebruikten de hakselaar voor com-
plexwerkzaamheden maar met het 
overlijden van Jan is dat een beetje in 
het slop geraakt. Anderen hebben ge-
probeerd om er mee te werken maar de 
‘mond’ van het apparaat is te klein om 
er ook takken met zijtakjes in te kunnen 
verwerken. Als het apparaat niet ge-
bruikt wordt is het zonde om hem maar 

te laten staan, daar wordt hij niet beter 
van. Wat te doen? Heb je een idee, laat 
het ons weten. (mailen naar jou, Ange-
la?)

BIJENSTAL
Er is druk gebouwd aan de bijenstal en 
Tap voor Tuinders (aan de rand van de 
voormalige dierenwei). Mede dankzij 
hulp van vrijwilligers vordert de bouw 
gestaag. We hopen de stal en tap voor 
eind juni klaar te hebben. De stal is ruim, 
goed om in te werken, volop ruimte voor 
de bijen- kasten. De open kant is gericht 
op het oosten, om de stal staat een hek-
werk dat, door de aanplant van klimop 

en kamperfoelie, moet veranderen in 
een groene wand, die er voor zorgt dat 
de bijen hoger uitvliegen.
De stal heeft nogal wat discussie opge-
leverd over honingbijen die wilde bijen 
(zouden) verdrijven.
Nou is het aantal volken op ons com-
plex het laatste jaar in ieder geval al 
sterk verminderd.
Honingbijen zijn bloemvast, ze vliegen 
van appelbloem naar appelbloem en 
niet van een appel- naar een peren-
bloem. In dat laatste geval is er geen 
sprake van bestuiving. Bloemvaste bij-
en zorgen voor een goede oogst.
Veel wilde bijen zijn niet bloemvast al 
bestuiven ze ook wel. Bovendien vlie-
gen wilde bijen vaak op heel andere 
bloemen dan de honingbij.  

Bij de stal willen we graag het verhaal 
vertellen over dracht, drachtplanten en 
bestuiving en dat gaat om het zo maar 
even te zeggen, gemakkelijker met ho-
ningbijen in de hoofdrol dan met wilde 
bijen.

Vormgeving www.cicerocolor.nl Dirk Lodder

De volgende 
nieuwsbrief vind 
je eind juli
in je digitale 
brievenbus.

Ik kan me nog herinneren dat een 
aantal jaren geleden gevreesd werd 
voor het voortbestaan van ‘de ho-
ningbij’. Ziekten en plagen onder de 
bijen en te weinig imkers. In een film 
op tv zag je hoe Japanse kinderen vrij 
van school kregen om met kwastjes 
bloesem in bomen te gaan bestui-
ven! Het aantal imkers is inmiddels 
weer toegenomen en met honing-
bijen gaat het beter. Maar nu verdrij-
ven ze schijnbaar/blijkbaar weer de 
wilde bij. Stiekem denk je soms: ‘Zo 
is er altijd wat’.


