
       BERICHT 4 14 mei 

Beste Grondgenoten, 

Gefeliciteerd. Temperatuurstijging en een heerlijke meiregen, net als vroeger. Tot op heden 

keurig afgemeten zoals gevraagd. Het is nog op het nippertje een gemiddelde lente met een eind 

goed al goed.  

Onze plantjes zijn de puberteit voorbij en beginnen belangstelling te tonen voor de omgeving, zijn 

een tikje opstandig en sommigen houden echt geen afstand meer en groeien dicht.  

Eerst maar eens die omgeving. Wat is er ingezaaid in de bermen langs het Haverveld? Wel, daar 

heeft de natuur in hoge mate zichzelf in/uitgezaaid. Meer hoeft echt niet. Ziet er zeer divers uit, 

geen probleem om tientallen soorten te ontdekken. Na alle verschraling schieten die kruiden niet 

de lucht in en het zijn bescheiden bloeiers maar wie daar om maalt….. 

Aan de rand van de weg doen vooral de zoutminners het goed omdat de concurrentie het laat 

afweten. Dat krijg je na een forse winter met veel pekel op de busroutes en fietspaden. Wie wat 

tijd besteedt aan de bermen zal merken dat ook de bloemrijke akkerranden van ooit zichzelf wat 

hebben uitgezaaid maar of dat jaren gaat stand houden? Kennelijk is het lastig voor de klaprozen 

en de korenbloemen maar wie een veldboeket wil zien? Het kan. Overigens zien we ook dat er wat 

zaad van de percelen in de omgeving uitwaaiert. Want waar komt anders dat jonge uiengrut 

vandaan? Of is het miniprei? 

We kregen op ons vorige bericht hele lieve reacties en kennelijk spreekt het idyllische van haver 

erg aan. Nou, kom maar terug met twee voeten op de grond. Er is ook de nodige strijd. En 

voorlopig wint de Japanse Duizendknoop glimlachend the battle . De gemeente Drimmelen heeft 

al heel geïrriteerd gegraven, geborsteld, geveegd, gespoten, geknipt maar de Japanse 

Duizendknoop steekt stoer de sloot over naar het haverveld. Heus provocatiegroen.  

En er zijn Hoekse en Haakse twisten tussen de melde en de haver. Wij durven wel te voorspellen 

wie dat gaat winnen. Maar jonge melde is prima eetbaar dus wie alvast wat eetbaars wil scoren. 

Het kan geen kwaad om deze “vijand” op te eten. Dat geldt overigens, met mate, ook voor de 

jonge scheuten van de Japanse Duizendknoop. 

Er hangt een eerste wiedworkshop in de lucht en we kunnen met gemak al een volgende update 

vullen met als titel: Wie is de baas in de grond? 

En dan hebben we nog een groepje activistische HaverKlappies die à la Greta in een soort 

hongerstaking zijn gegaan. Zij eisen bij wijze van grappig experiment een lockdown van een maand 

voor alle verkooppunten fossiele brandstoffen voor niet essentieel verkeer    Eens kijken wat 

de beurs dan doet menen ze. Gelukkig geen rechtspersonen met een twitteraccount die Klappies! 

Maar wel een leuke mindsetter op weg naar klimaatdoelen….. 
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