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Het winterseizoen hebben 

we gehad eerdaags en dus 

zijn er in de heemtuin 

weer allerlei 

voorbereidingen voor de 

lente en de zomer aan de 

gang. Vooral in de akker 

moet weer van alles 

gebeuren. Sowieso hoort 

een akker onkruidvrij te 

zijn en er moet natuurlijk 

gezaaid worden. Het is nu 

de tijd voor de 

zomergranen. De 

wintergranen zijn al vóór 

de winter in oktober 

ingezaaid. Die blijken te 

zorgen voor een betere 

doorworteling, een hogere 

opbrengst en een vroege oogst. In de graanwereld natuurlijk van belang. Het 

heemtuinbelang is, u te laten zien, hoe die verschillende graansoorten eruit zien. Tarwe, 

rogge, gerst en haver. Ooit leerden we op school de verschillen kennen. Ook een voorouder 

van de tarwe, het spelt, is nu weer erg in trek en wordt in de akker gezaaid. Ook boekweit 

kunt u in de zomer weer zien. Boekweit is geen graan , maar het zaad wordt wel tot meel 

vermalen. Die zaadjes hebben dezelfde vorm als beukennootjes, vandaar de naam. Boek is 

een oude naam voor beuk en weit een oude naam voor tarwe. Boekweit kan niet tegen 

nachtvorst. Daarom wordt het pas in mei gezaaid. De ouderwetse gortepap werd  met 

boekweit bereid. Behalve de granen staan in de akker vele keukenkruiden, aromatische 

planten en ook wede, een oude verfplant. Zaaien, oogsten, onkruid wieden, altijd wat te 

doen in de akker.  De gagel, die eerst naast de akker stond, is verhuisd naar de rand van het 

veengebiedje, waar deze struik ook thuishoort. Gagel is een struik van veengrond en u kunt 

deze struik daarom ook in het plassengebied tegenkomen. De vlindertuin naast en achter de 

akker is nu beter in het zicht. En ook achter in het griend werd de laatste tijd weer heel veel 

werk verzet. Het was de hoogste tijd om de wilgenstobben van hun takken te ontdoen. 

Zagen dus en de takken weer naar de takkenril brengen, opdat vogeltjes, insecten en 

zoogdieren daar weer meer plek hebben. Al met al, er is steeds weer genoeg werk te doen. 

Zin om mee te helpen? Er wordt iedere maandagochtend gewerkt en vanaf april weer iedere 

vrijdagavond. Alleen een wandelingetje kan natuurlijk ook. Vele narcissen en andere 

bolgewasjes  zullen u nu begroeten. U vindt de heemtuin aan de Kennedylaan 33A te 

Nieuwkoop. 
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