BERICHT 3 30 APRIL
Beste Grondgenoten,

Hoera. Het is wèl lente. Een trage lente. Koel en droog met best veel zon. Het KNMI legt het uit als
iets met noordenwind, lang niet voorgekomen en de koudste maand april sinds heel lang.
Ongekend voor dit millennium en dat zegt dan allemaal weer niets over een broeikaseffect. Het
kan zomaar de warmste juni ooit worden.
Wel fijn dat er gisteren globaal zo’n drie millimeter regen is gevallen. Dat had wel wat meer mogen
zijn, een week lang 3 millimeter per dag zou al een aardig eindje helpen voor de komende weken.
En die 50 millimeter die de Flevopolder gisteren voor de kiezen kreeg zou dan weer veel te veel
zijn in één keer. We willen het graag een beetje precies afgemeten hebben .
We bekijken de percelen in Drimmelen vaak wat op ons eigen intuïtieve manier en combineren dat
met allerlei halve waarheden die we om ons heen horen. Mais trekt pas de lentekleren aan als de
temperatuur van de grond zo’n beetje stabiel boven de 10 graden komt. Zover is het nog niet.
Maar het gras groeit toch wel want de eerste snede gaat, zo horen we, al hier en daar de kuil in.
Groeizaam weer dus voor gras.
Op “ons” haver kunnen we wel trots zijn. We zien een omslag van “kiemsprietje” naar heus “minihaverplantje”. Ontwakend groen!
We merken dat er veel belangstelling is want we ontvangen appjes en foto’s van mensen die het
veld dagelijks passeren en we denken dat haver niet vaak zo’n fanclub heeft. We hebben wat
aanbod van mensen die wel een lesje oogsten willen geven. Er wordt gefantaseerd over recepten
en er is een serieus signaal dat iemand zich wil ontfermen over het verwerken van een stukje oogst
voor wie dat wil.
Maar we realiseren ons ook dat je, bij wijze van spreken, de haver vooral niet moeten willen eten
voor die geoogst is.
Voor nu, fietsen kan, volgen kan, de AmerkantOp paal staat, achter de schermen wordt gewerkt
dus wordt vervolgd.
https://www.recreatiefdrimmelen.nl/23/fietsen-door-de-polders
https://www.voortuinvandebiesbosch.nl/zlto-runderroute/ (Niet up to date)

Foto 1 AmerkantOp kleurt tegen ondergaande zon.

Foto 2 Van kiemspriet naar plantje.....

