Nieuwsbrief 6 april 2012
Lieve vrienden van het groene leven!
Ik ben net terug van de tuinen, urenlang veel te hard gewerkt en nu helemaal stuk. Wel met een fijn
gevoel. Alle vollemaansacties uit het verleden waren een succes, deze ook. Voor mijn gevoel heb ik
veel te veel overbodig werk gedaan, ik bleef maar een rondje harken rond een pruimenboom. Ooit
was dit de bloemencirkel van mijn oudste dochter Lisa. Tussendoor stond een composthoop in de
weg, nu is ´ie plat. Hele mooie aarde zat erin, die is nu verdeeld in een mooie cirkel met en
pruimenboom in het midden. Op vijf plekken eromheen, strategisch neergezet op hoekpunten van
een pentagram, staan nu 3 appelbomen, een zure kers en een pruimenboom. De appelbomen zien er
niet uit, ze komen uit een kippenhok en moesten brandhout worden en hoewel ik mezelf beloofd
had om nooit meer zielig plantmateriaal te gebruiken, staan ze er mooi wel. Sterk terug gesnoeid,
nagenoeg geen bloemknop meer aan de boom, maar ze gaan het wel doen ☺
Woensdag 11 april staat met een uitroepteken in mijn agenda. Dat is de eerste zaaidag en meteen
een bloemdag en bovendien nog een positieve dag. De juiste dag dus om de bloemencirkel opnieuw
in te zaaien en bovendien de 18e verjaardag van mijn jongste dochter. Gelukkig heb nog een klein
potje zaden overgehouden van Reclaim the Seeds, een heerlijke dag in Amsterdam. Niet genoeg
zaden om een cirkel van een paar m2 vol te zaaien, wel een goed begin. Alle andere zaden zijn op.
Donderdag en vrijdag zijn zaaidagen voor vruchtgroenten, dan ga ik de tweede serie vruchtgroenten
zaaien. Verleden keer had ik nog geen biologische zaaikalender, maar toevallig wel een goede
zaaidag voor vruchtgroenten gekozen. Inmiddels is dat bijna vier weken geleden. De suikermaïs en
een aantal pompoensoorten staan er prima bij in de kas, ondanks de koude nachten. Sommige
tomaten zijn ook al te zien. Naderhand had ik beter pas in april kunnen beginnen met voorzaaien, de
suikermaïs heeft al grotere potten nodig. Straks de rest ook…
Gelukkig is het op Koninginnedag een plantdag voor vruchtgroenten en kan ik alle potjes meenemen
om mensen gelukkig te maken door ze ter plaatse over te platen. We zijn er weer in Egmond aan Zee,
deze keer op het mooie nieuwe plein op de Voorstraat tegenover de Zeeman. Uiteraard nemen ook
een TuinSter mee om hem in het echt te kunnen zien. We hebben inmiddels ook een TuinSter op de
tuin in Alkmaar staan, hij trekt heel wat bekijks. Koninginnedag in Egmond aan Zee is dus een heel
goed idee ☺
Nu is het bijna volle maan, tijd om lekker naar bed te gaan. Geen maan te zien en moe van het
werken op de tuin. Allerlei leuke activiteiten gemist vandaag, maar ik heb er geen spijt van. Tuinieren
op mijn manier is het allerbelangrijkste in mijn leven. Op de volkstuinen kan ik het maar gedeeltelijk
uitvoeren, eigenlijk heb ik dieren nodig als medewerkers. Voordeel is, dat ik alles onder controle heb
op de volkstuinen. Behalve wat vogels heb ik geen last van schade door dieren. Op de duinlandjes in
Egmond is dat een heel ander verhaal. Daar moet je rekening houden met duinkonijnen, roofvogels,
vossen en andere heel natuurlijke gebeurtenissen. Nu was ik het bijna vergeten om te vertellen: ik
heb een duinlandje, duinlandje, duinlandje!!!
Ik verheug me als een kind op het duinlandje. Ik mag er pas in september op, omdat de vereniging te
veel aardappelen ingekocht heeft. Deze zomer is mijn duinlandje dus een aardappellandje. Ik ben er
blij mee, heb nog wel wat dagen nodig om de tuinen in Alkmaar in bostuinen om te toveren. Alkmaar
geeft straks een overvloedige fruitoogst, op de duinlandjes is dat nauwelijks haalbaar. Verleden jaar

hoorde ik verhalen, dat alle aardappelen eind mei of begin jullie bevroren waren. Dat zou je nooit
verwachten, maar het is wel realiteit. Een late vorst veroorzaakt nauwelijks schade in Alkmaar, maar
is funest op de duinlandjes. De vorst zakt in de duindalletjes naar beneden en weg zijn je zaailingen,
fruitbloesems en andere leuke experimenten.
Het is nog een hele uitdaging om de duinlandjes op een goede manier te beheren. Ik wil er ondanks
vossen, roofvogels en duinkonijnen fruit, groenten en eetbare bloemen kweken. Dat lukt ook, wel
met een hele andere aanpak. Ik zaai alles ter plaatse, ga dus geen planten overplanten. Fruitbomen
ga ik niet snoeien, in Alkmaar doe ik dat met veel plezier en ook, omdat het moet. Het mag niet hoog,
niet wild, niet groen, geen onkruid. Ik vind het prima en pas me aan de eisen aan. Op de duinlandjes
kan ik echt experimenteren, ik ben er nu al dagelijks in gedachten mee bezig en ben blij, dat ik
maanden na mag denken over een optimale aanpak.
Met alle drukte ben ik bijna de oerkuiden vergeten, ik kom er ook nauwelijks aan toe. Vandaag heb ik
weer hele bakken kweekgras op de compost gedaan, doodzonde, het is fantastisch paardenvoer.
Verder heb ik zevenblad om zeep geholpen, ook jammer, het is een uitstekende groente. Ik heb er
meer dan genoeg van, maar vind het wel jammer, dat niemand het gegeten heeft vandaag. Gelukkig
heb ik wel de paardebloemen ontdekt, ik pel de dondergroene blaadjes af en knijp de bloemstelen
onder de bloembodem eraf en eet ze op. Het is even wennen, een beetje stoffig, maar ik heb de
smaak te pakken. Jij ook? Vroeger maakte ik paardebloembladboter, op een gegeven moment had ik
ook de bloembodems ontdekt en nu is het helemaal makkelijk. Ik eet de bloembodems met
bloemblaadjes op en geniet ervan.
Ik hoop van harte, dat jullie ook genieten van je tuinen en het meer dan fantastische aanbod uit de
echte natuur om ons heen. Misschien ben je zonder tuin wel beter af, zoeken in de natuur, wat je kan
eten. Je hebt nu de kans, de natuur staat er wonderbaarlijk mooi bij in frisse lentegroene kleuren. De
tuinen zijn een woestijn, we hebben regen nodig, regen, regen, regen, liefst ´s nachts en overdags
een vrolijk lentezonnetje om ons op te warmen.
Lentegroetjes uit Egmond aan Zee van Bea

