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We begonnen op een waterkoude ochtend (4 februari) maar de echte
regen en hagel werd gelukkig voor ’s middags bewaard. Het was even
inkomen. We maakten een wandelingetje over De Hoorneboeg en een
piepklein rokerig ‘illegaal’ vuurtje in de Tipi. Wat later één van de
laatste activiteiten in de Tipi bleek te zijn voordat zij verpletterd werd
door een grote Den tijdens de storm (Eunice of Franklin?) van februari.

In de tuin was nog niet heel veel te doen, maar we leverden een kratje
‘petite’ prei vanuit de lage kas aan de keuken, haalden roest weg bij
de snijbiet (we houden het koppig vol), ruimden de venkel op en
oogstten de laatste boerenkool voor wie dat mee wilde. En zo werd de
aftrap gemaakt voor een prachtig voorseizoen waarin het volgende
werk verzet werd.

Vrijmaken, aanaarden, snoeien en voeden van vaste planten
(bloemen, kruiden en sommige fruitbomen), licht schoffelen in de
bedden en de randen strak getrokken!

Venkel- en rucolabedden geruimd, de uitgegraven planten (door
mollen?) in de bloemenkweektuin terug geplaatst, stammetjes
aangelegd langs borders om het opkruipen van gras tegen te gaan,
woekerende bramen bij het schapenhek weggehaald, een aantal
beukenstruikjes verplaatst, verder met de aanleg van
paden/houtsnippers en de eerste zaaibakken gemaakt met o.a.
tuinboon en doperwt. Ook in het voedselbos iets aan kweekgras
verwijderd, stokrozen in grotere potten in de lage kas gezet en
kaardenbol uitgezaaid (later bij gezaaid, we wachten af).

Kevin blijkt corona te hebben en zwaait ons vanaf zijn balkon toe en
op vrijdag 18 februari besluiten we niet in de tuin te werken vanwege
storm Eunice (die later ’s ochtends nog wel mee bleek te vallen, maar
in de loop van de middag werd het reizen per auto/fiets/lopend in de
bosrijke omgeving toch ietwat gevaarlijk).

Februari
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Maart
De storm heeft 20 bomen geveld op De Hoorneboeg, dus veel werk
aan de winkel op de eerste Hoorneboeg Buitenwerkdag in maart! Er
wordt o.a. bij het voedselbos verder gespit voor de houtsnipper
geulen, rondom het receptiegebouw beplant en verder gebouwd aan
takkenwallen langs de parkeerplaats. We maken een aanvang met
het opschonen van de bessenveldjes bij het Slaaphuis. 

In de moestuin worden diverse fruitbomen gebracht door de oude
tuinman van De Hoorneboeg en deze krijgen hun plek langs de
ezelsmuur. De zakken met humus en houtsnippers vliegen er doorheen
en er is weer ponymest opgehaald bij Daan. Kevin koopt grootschalig
in aan tomaten- en kruidenplanten en zaden. We kunnen vooruit!

Het kweekgras heeft er ook weer zin in maar lijkt zich, zeker op veel
paden en bedden in ieder geval, toch al veel minder op zijn gemak te
voelen. We schrobben de tuinbanken en plaatsen een rij
boomstammetjes in de tuin, waarlangs we voorbereidingen treffen
voor een breder pad. 

We betrekken een deel van de verwilderde achter strook bij de tuin,
frissen flink de terrassen/borders op en nog een deel van de paden.
En we bestellen meer houtsnippers ;).

Bloemenzee
De gele bloemenzee van de
doorgeschoten kool steelt de
show en wordt steeds
drukker bevolkt door de
bijen. 

Narcissen
Ook het gele zonnetje van
narcissen lacht ons toe…
(onder de fruitboom in het 
midden van de tuin die het
trouwens, door de
verzorging van afgelopen
herfst dit jaar heel erg naar
zijn zin heeft) en ook alle
andere bolletjes maken het
al wat kleurrijker in de tuin.

De compostbakken worden aangepakt, we starten met zaaigoed van
moes, kruiden en bloemen. De koolbedden (witte-boeren-spitskool)
worden opgeruimd. De doorgeschoten palm- en spruitkool laten we
staan voor bijen, sluipwespen, koolvlinders, e.d.

We zetten knoflook langs de bieslook in de twee laatste kruidentuin
perceeltjes en verzorgen de bladspiegels van de kleine fruitboompjes
voor het huis van Kevin en Meike. We verzamelen nog wat stenen voor
het lage muurtje langs de aardbeien rug. Hij mag vooral laag blijven
van Kevin en Meike ;-) maar het is toch een leuke speelplek voor
padjes en dergelijke.

Fijn dat we beide kassen kunnen gebruiken dit jaar! In de grote kas
laten we alles kiemen om het daarna in de lage kas buiten af te
harden. De eerste sla gaat de tuin in! En er wordt voor de eerste keer
gras gemaaid.

Het stro laat nog even op zich wachten. Zodra de balen er zijn gaan
we rondom de aanplant zoveel mogelijk bedden bedekken.
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April
Op vrijdag 1 april ligt er een dik pak sneeuw! We maakten een mooie
wandeling. Twee weken later konden de jassen en truien uit. Later in
april verwijderen we twee dode fruitbomen en een door de storm een
geknakte kweepeer. De grote siergrassen zijn gesnoeid. De
(tuin)bonen en doperwten op hun bedjes gezet met rekken. 

Er worden 2 tokin tentjes gebouwd op de bedden waar boon,
pompoen, maïs, wat Oost-Indische kers en zonnebloem samen gaan
woekeren ;). We zaaien bloemen-graszaad op het veldje/terras Bij de
Tuinman en achter het rijtje boomstammen.
 
Onder de fruitbomen is Oost-Indische kers neergezet, mulch
verwijderd en humus toegevoegd. Er zijn lekker veel rabarberplanten
uitgezet op de verhoging bij de compostbakken en daar is ook alvast
een rek met wat tonkinstokken geplaatst voor de (reuze)zonnebloem. 

De stengelui gaat de grond in en ook een volgend bedje sla en 2
soorten artisjok mogen al naar buiten in de kruidentuin. De
aardbeiplantjes zijn neergezet en ook wat in potten, de oude
aardbeiplanten verzorgd, met ook alvast wat kalk, deze strooiden we
ook bij de salie en lavendel.

De grote kas staat vol met o.a. een diversiteit aan tomatenplanten. Er
is in de koude grond wilde spinazie gezaaid en er is een deel aan
goudsbloem, allerlei soorten zonnebloem, afrikaan, kruipende en
klimmende Oost-Indische kers in de bedden gezet.

Brandnetels, zevenblad en (de zich weer snel verspreidende) aardpeer
zijn bij het terras weggehaald, maar dat blijft nog wel even opkomen.

Verftuin
Natasja en Wouter hebben
rond Koningsdag met een
flink groepje een strook
vrijgemaakt tussen de Pipo
en de bijenkorven om een
‘verftuin’ aan te leggen
waarmee in de toekomst op
natuurlijke wijze plantenverf
gemaakt en gebruikt kan
worden bij natuurworkshops
en wellicht gaat ook e.e.a.
voor medicinale
toepassingen gebruikt
worden. Daarover later
meer!

Shii take
De mycelium shii take
deuvels (100x) zijn verdeeld
over 4 eikenstammetjes en
staan nu (een beetje
verstopt, dus niet vergeten!)
achter de compostbakken.
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Mei
Droogte! We hebben al een paar keer flink gesproeid en zijn de
watercontainers aan het vullen. We halen de toplaag grind van de
paden uit de kruidentuin en gebruiken die weer voor het grote pad.
We hopen dat hierdoor de paden van de kruidentuin minder vatbaar
zijn voor daarin opkomende plantjes, want de onderlaag bestaat uit
meer aangestampte klei.

De vijg uit de kas hebben we naar buiten verplaatst en die heeft even
tijd nodig om daaraan te wennen, maar komt goed! Tuinboon,
doperwt, peterselie, dille, koolrabi en biet buiten uitgezet en nog wat
wilde spinazie uitgezaaid (kon nog net) ook de pompoen en een deel
van de maïs al naar buiten op het bed. 

We hopen dat het verplaatste komkommerkruid (overblijvende
ossentong) het redt. Doorschietende kweeksels naar buiten gezet om
af te harden, de citroenverbena in de kruidentuin heeft de winter
overleefd en begint uit te lopen. Die in een grote pot bij de kas nog
niet (…) en ook veel andere vaste planten beginnen nu flink op te
komen.

In de bloemenkweektuin is het kweekgras grotendeels verwijderd, de
grond losgeharkt en humus aangebracht en ook de bessenveldjes bij
het Voedselbos staan er weer mooi verzorgd bij.
We strooiden hier en daar nog wat (sier)bloemzaad en nu maar even
afwachten of de natuur blij is met onze helpende handen. Tot nu toe
lijkt onze samenwerking behoorlijk en bekoorlijk geslaagd!

Er staat een vacature uit voor een tuin/voedselbos
medewerk(st)er. Er zijn inmiddels ook een 2 reacties
binnen. Wordt vervolgd.
Er wordt gewerkt aan de website voor vrijwilligers. Ook
daarover snel meer.
De Hoorneboeg zoekt vrijwilligers voor de Bosbios!
Mocht je het leuk vinden je komende seizoenen meer
met het voedselbos/de
bloemenkweektuin/verfplanten bezig te houden, of
mensen kennen die daar interesse in hebben, laat
maar weten.

Ook leuk om te weten:

Groet en tot snel, Magda

Zullen we
minder tijd verspillen
in ons brein
zodat er meer
tijd overblijft
om in ons hart te zijn?

@woordatelierlau


