
       BERICHT 8 17 augustus 

Beste Grondgenoten, 

Het is zeker vakantie voor velen. Maar droog warm koud nat droog nat zonnig warm koud voor 

onze haver. Met een klein bosje haver zijn we op reis geweest naar de molen. En we hebben een 

openhartig gesprek gevoerd met een deputatie stengels met stevige korrels. De eindconclusie is 

dat het groeiseizoen erop zit. Onze haver is er klaar mee en maakt zich op voor een nieuwe fase. 

Doorgaan als zaad met als bijproduct stro, verteren, opgegeten worden door insecten of 

schimmels of vogels of mensen? 

We hebben inmiddels gemerkt dat de haver zich geknakt begint te voelen. En de haver is kennelijk 

ook zorgzaam want de vaak kleine zaadjes zijn vaak wel heel goed ingepakt in vaak veel schilletjes! 

Die zaadjes heb je er niet zomaar uit!  En er is gemor op het veld want er wordt vanuit de 

samenleving geschamperd dat naaktzadige haver veel handiger is! Volgens onze haver is dat niet 

natuurlijk . Het woordje combine staat uiteraard niet in het Experimenteler woordenboek. 

Machinaal pellen zit er voor dit volume aan haver niet in want dan moet er ver gereden worden en 

dat levert wel heel veel footprint op. En dan schijnt er ook iets te zijn met verhitten om te 

voorkomen dat de haver ranzig wordt aldus de molen.  

Kortom: Het is aan u beste grondgenoten om uw besluit te nemen: 

 Maaien/zeisen op afspraak of op maandagochtend 23 augustus vanaf 10.00 uur en dan de 

oogst wel/niet/gedeeltelijk mee nemen; 

 Een bosje plukken voor thuis, kan vanaf heden maar kan ook maandag vanaf 10.00 uur; 

 Een andere bestemming zoeken. 

In deze mail vindt u een link naar een vragenlijstje en zo kunt u uw keuze doorgeven, het is wel 

fijn als u dat snel doet, bijvoorbeeld uiterlijk vrijdag 20 augustus a.s. als u maandag de 23e  wilt 

komen zeisen of maaien! U weet wel, beetje op Corona en afstand letten dus weten hoeveel 

mensen er komen! 

SAVE THE DATE 

Op zondagochtend 3 oktober is ons Haverontbijt. Dat gaat over meer dan haver want er zijn meer 

dingen geoogst en er is in de kinderboomkwekerij ook rogge geoogst en tegen die tijd is er vast 

ook een bos Japanse Haver en een bos Sorghum uit de kinderboomkwekerij beschikbaar! We 

voorspellen een smul- en proefpartijtje en een vooruitblik naar volgend jaar. Meer percelen en 

meer verschillende gewassen.  

Ons Haverontbijt is uiteraard toegankelijk voor alle pashouders en die pashouders kunnen zolang 

er ruimte is introducees meebrengen waarbij we voor volwassenen € 5 vragen en voor kinderen € 

2,50 als bijdrage in de onkosten. De locatie laten we afhangen van het aantal deelnemers maar 

uiteraard blijven we in de omgeving van de Rotonde Wagenberg…..  

Opgeven via de link! https://onderwijs-enquete.limequery.com/563553?lang=nl 

https://onderwijs-enquete.limequery.com/563553?lang=nl


 

 

Foto 1 Schilletjes, schilletjes, schilletjes en haverkorrels. 

 

Foto 2 Decoratief maar kwetsbaar! 



 

Foto 3 Bij de AmerkantOp paal is een paadje gemaaid, u kunt daar inlopen als u wilt plukken of zeisen/maaien. 

 

Foto 4 Op bezoek in de molen 


