
       BERICHT 2 9 APRIL 

 

Beste Grondgenoten, 

 

Er is uiteraard iedere dag wel iets te melden over jullie haver. Simpelweg omdat er iedere dag wel 

iets is met het weer en met de natuur. Kenmerkend voor groeiprocessen . Maar het beste 

nieuws is uiteraard dat de haver op komt, een paar centimeter boven de grond staat. De haver 

groeit zichtbaar en dat maakt het volgen leuk. 

Het betekent ook dat de kraaien en duiven niet alles hebben opgegeten. Overigens vinden ze het 

niet erg om af en toe een plantje uit te trekken. 

Op dit moment zetten we onze AmerkantOp paal in de verf en die hopen we maandag 12 april  in 

de grond te zetten als signalering en als markering voor de hoogte als jullie van tijd tot tijd foto’s 

wil maken. 

Onderaan deze nieuwsbrief vinden jullie al wat linkjes naar (heel) oude en nieuwe fietsroutes. Die 

zijn nog niet specifiek voor de landbouwgewassen maar het zijn wel routes die deels in de buurt 

van de Rotonde van Wagenberg komen. Aan andere fietsroutes sleutelen we, niet alleen wat 

betreft de interessante gewassen maar ook aan de systematiek om de route digitaal bruikbaar te 

maken. 

Dankzij wat speurwerk zijn we de volgende percelen op het spoor: 

Gele Mosterd; Blauw Maanzaad; Teunisbloem; Koolzaad; Olie Vlas; Japanse Haver en er schijnt ook 

al sprake te zijn van een locatie met stripteelt. We komen er op terug. 

Het is bijzonder dat de haver het al heel warm heeft gehad maar ook bedolven is geweest onder 

hagel en sneeuw. Kennelijk kan haver wel tegen een stootje. Het betekent ook dat er sprake is 

geweest, eindelijk, van neerslag. Millimetertje of 10 à 15. Dat was hard nodig. 

Duimen dat het nat genoeg mag blijven en de temperatuur richting normaal gaat.  

https://www.recreatiefdrimmelen.nl/23/fietsen-door-de-polders 

https://www.voortuinvandebiesbosch.nl/zlto-runderroute/ (Niet up to date) 

 

 

https://www.recreatiefdrimmelen.nl/23/fietsen-door-de-polders
https://www.voortuinvandebiesbosch.nl/zlto-runderroute/


 

Foto 1: De haver komt op maar wordt deels uitgetrokken door vogels. 

 

Foto 2: Dat zouden wel eens kraaien kunnen zijn :) 


