Natuurweetje IVN Bergeijk-Eersel

Eyckelbergh-Hint 19 juni 2022

Natuurweetje: Een schôn stukske van niks
De natuur dichtbij huis, in eigen tuin en soms in eigen vensterbank: er is zo vaak
iets bijzonders te zien. Maar... je moet er oog voor hebben. IVN Bergeijk-Eersel
helpt de lezers om meer te zien, te horen en te beleven.
Deze week natuur dichtbij huis.... Een schôn stukske van niks.
(door Anny van Kessel)

Foto: Minie heeft een prachtige bloemenstrook gemaakt

Foto: MiekeBoogers

Een week geleden werd ik gebeld door Minie van den Oever. Zij woont in Luyksgestel in een
appartement van Huize Lucia. Ze vertelde dat ze mijn Natuurweetjes altijd leest in de
Eyckelbergh en dat zij misschien nog een leuk onderwerp wist. Minie had namelijk aan de
rand van het parkeerterrein van Huize Lucia een strookje grond van circa 23 meter lang en
krap 1 meter breed omgetoverd tot een ware bloementuin. Ze had laatst zelfs 30
verschillende bloemen geteld in ‘haar’ tuintje. Ik was meteen enthousiast en fietste diezelfde
week nog naar Luyksgestel om de bloemenpracht te bewonderen en naar haar verhaal te
luisteren.
Thee- en koffiedrab
Het begon vorig jaar al. Minie woont op de eerste etage en heeft een groot balkon. Er staan
allerlei soorten bloemen en planten in potten. Steeds als ze naar haar auto liep, ergerde zich
aan het braakliggend stuk grond, waarop alleen onkruid groeide en wat dienst deed als
hondenuitlaatplaats. Daarom ondernam ze actie. Het onkruid werd verwijderd en de grond
werd luchtiger gemaakt, om vervolgens klaprozen te zaaien. Het zaad was vermengd met
thee- en koffiedrab. Niet veel later bloeiden er wilde klaprozen. Aan het eind van het jaar
plantte Minie (gewoon tussen de klaprozen) verschillende soorten bloemen en planten die
goed gedijen op arme droge grond. Overigens heeft Minie geen enkele plant gekocht. Ze
heeft ze gekregen of geruild. Ook haar vriendinnen hebben groene vingers!

Stukske van niks
In het voorjaar begon alles te groeien en Minie was veel aan het werk in ‘haar’
bloementuintje. Minie vertelt trots: “Het was een stukske van niks, maar het werd een
mooie bloementuin. Goed voor de vlinders en bijen. Maar ook goed voor mij en de
bewoners van Lucia. Want als ik bezig ben in het tuintje komt er altijd wel iemand een
praatje maken. Ook wandelen er mensen met hun hond langs en die weten altijd wel iets te
vertellen. Ik heb trouwens zelf bordjes gemaakt, waarmee duidelijk wordt dat het geen
hondentoilet meer is”, lacht Minie. “En het is ook nog eens educatief, want alle
schoolkinderen die gaan gymmen lopen met de juf of meester langs deze bloemenstrook. Ik
vertel dan vaak iets over de planten, vlinders en bijen en vraag of ze de bijen willen tellen!”
Complimenten
Minie krijgt veel complimenten. Het ziet er ook prachtig uit tegen die witte muur. Er staan
veel soorten bloemen: papavers, kaasjeskruid, toortsen, koekoeksbloemen,
vingerhoedskruid, teunisbloemen, campanula, margrieten, wederik. Al van jongs af aan heeft
Minie interesse in de natuur en is lid van het IVN. Verbonden aan Natuurtuin ’t Loo was ze
jarenlang lid van de Kookgroep. Er werden veel vegetarische maaltijden gekookt. De soepen
en salades opgevrolijkt met eetbare bloemen, zoals goudsbloem, komkommerkruid, rode
melde, Oost-indische kers. Minie is heel blij met haar bloementuin. Zo zie je maar weer, ook
al heb je geen eigen tuin, dan kun je je dorp (in dit geval Luyksgestel) tóch een stukje
groener maken. Ik was blij dat Minie mij belde, want het was de moeite waard.
Info
Elke twee weken wordt een natuurweetje gepubliceerd. Alle gepubliceerde natuurweetjes
lezen? Kijk op onze website https://www.ivn.nl/afdeling/ivn-bergeijk-eersel/natuurweetjes
Of wil je meer weten over de natuur? Wordt dan lid van IVN Bergeijk-Eersel.
Aanmelden kan via https://www.ivn.nl/be of stuur een mailtje naar
secretaris.ivnbe@gmail.com

