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BUITEN
gewoon getekend
tekst en tekeningen van Mirja Meyer

Het zal niemand ontgaan zijn dat de lente
weer begonnen is! Afgelopen week
hoorde ik de tjiftjaf voor het eerst weer
zingen in onze tuin. Dat is voor mij HET
teken dat de lente begint. En zeker in
deze tijd van onzekerheid is het extra fijn
om te merken dat de natuur gewoon
doorgaat, dat de zon meer kracht krijgt en
er weer van alles gaat groeien. Het is een
prachtige tijd om eens extra stil te staan
bij wat er allemaal gebeurt in de
natuur. En het mooie is: Dat kan gewoon
in je eigen tuin of op je balkon en zelfs in
je huis!
* Ga eens kijken in de tuin wat er allemaal
groeit Weet jij eigenlijk wat je in je tuin
hebt staan of op je balkon? Heb je de
planten daar zelf neergezet of zijn ze
vanzelf daar gegroeid? Veel mensen zijn
op dit moment in hun tuin aan het werk.
Weet jij eigenlijk welk onkruid je eruit
trekt? Het is best leuk om hier eens bij stil
te staan. Veel planten die wij als onkruid
uit onze tuinen wieden is eetbaar! Denk
maar eens aan paardenbloemen,
madeliefjes en de kleine veldkers (Ze zijn
lekker in een salade!)

* Kies eens een plant uit in je tuin of op je
balkon en observeer de groei. De lente is
een mooie tijd om daarmee te beginnen,
Sommige planten komen net boven de
grond en ontwikkelen zich gedurende het
seizoen tot volwaardige planten met vaak
bloemen. Het is leuk om te observeren
hoe de plant begint in de lente en wat er
verandert van week tot week. Maak er

eens aantekening bij, het is heel leuk om
terug te lezen.
* Welke dieren zie jij weer in de tuin die je
de hele winter niet hebt gezien? Denk
maar eens aan vlinders, insecten maar ook
egels en trekvogels die in de winter in het
zuiden zijn geweest. Schrijf het maar eens
op, wat verandert er per week?

In de oude Perenboom
Ik zie nog maar één spreeuw tegelijk. Is dat
het mannetje of het vrouwtje? Of wisselen
ze elkaar af? Ik kan ze niet van elkaar
onderscheiden. Eén zit waarschijnlijk in de
boomholte te broeden. De ander vliegt af
en aan en zit ook regelmatig op de uitkijk
in de opening. Ik vind het zo leuk dat ze
een nest maken en hoop op nog meer
romantische momenten. De perenboom
staat bijna in bloei, nog even het nest
heeft een dak van wit/roze bloempjes. Een
romantisch liefdesnest.

Noorderkroon
Ons hele leven staat op dit
moment in het teken van het
coronavirus. Je zou bijna vergeten
dat er ook nog andere dingen zijn
met de naam corona (kroon). De
Noorderkroon bijvoorbeeld, wat
een mooie naam. Ik ga op zoek
naar dit sterrenbeeld. De laatste
tijd zijn de omstandigheden
gunstig. Kraak heldere nachten en
geen maanlicht. De sterren van de
Noorderkroon zijn niet heel fel. Ik
moest lang wachten tot mijn ogen
genoeg aan het donker gewend
waren.

Ik wens jullie veel natuurplezier toe en
boven alles

blijf gezond

Tuinseries in Engeland en Nederland
Dinsdag

The A To Z Of TV Gardening
Carol Kirkwood takes an alphabetical journey through the world of television gardening, getting inspiration
and advice from some of the BBC's most popular gardening presenters and programmes.

Dinsdag 03.00

De eerste aflevering kon ik helaas niet vinden. Onderstaand de letter C

Carol
Kirkwood

https://www.youtube.com/watch?v=QRRXZ87ftZU

Vrijdag

Zondag

BBC 2

Gardeners World
Tuin presentatie met leuke ideeën, tips, advies van experts en dingen die je kunt doen in het weekend.
Dit is deels een herhaling van 2019 ivm de corona-uitbraak. Ze hebben een oproep gedaan aan de kijkers
om zelf vlogs te maken.

Vrijdag

https://www.youtube.com/watch?v=konyEBNXsyQ

BBC 2
Monty Don

The Beechgrove Garden
Jim McColl, Carole Baxter, Chris Beardshaw and George Anderson serve up some gardening pearls of
wisdom.

Zondag 09.30

of de herhaling van 2017

Diverse
presentatoren

https://www.youtube.com/watch?v=Va8tNsTPuRk&list=PLTsXVQgUaPJ8cpdrZwGzKBK9kdeCyG3lChelsea Flower Show 2019
De RHS Chelsea Flower Show is een Britse tentoonstelling van tuinen en tuinbouw. Het vijfdaagse
evenement wordt jaarlijks gehouden in mei in Chelsea (Londen).
Het evenement krijgt ieder jaar zo'n 150.000 bezoekers en krijgt uitgebreide aandacht op de BBC-televisie.
Op de Chelsea Flower Show worden veel nieuwe planten- en bloemenvariëteiten gepresenteerd.
Tuinontwerpers presenteren showtuinen die de nieuwste trends laten zien. Er worden een reeks prijzen
uitgedeeld, waaronder prijzen voor de beste tuin, beste stadstuin en beste bloemenarrangement.

https://www.youtube.com/watch?v=VAVuckzoKz4
De keukenhof is virtueel te bezoeken https://keukenhof.nl/nl/nieuws/keukenhof-opent-virtueel/
Ook diverse modeltuinen zijn (met restricties) open.

Zondag
08.05herhaling

BBC 2

You tube
Tiger Tiger

Biodiversiteit = risicospreiding
Ik hoorde eens iemand zeggen
‘Biodiversiteit, dat is rotzooi’. Hij bedoelde
daarmee dat je dan allemaal onkruid in de
tuin kreeg, dat overal doorheen groeit:
brandnetels, zevenblad en allerlei andere
vervelende planten. Nee dat was niks voor
hem, hij wilde een nette tuin met mooie
bloemen en ook geen enge beesten erbij
die steken en bijten. ‘Ja, vlinders zijn wel
mooi, maar die rottige rupsen die je
planten aanvreten en van die kriebelende
haren hebben, nee, biodiversiteit is maar
niks, ik wil nette bloembedden, een groot
terras met verlichting en verwarming en
een mooi vlak grasveld, hier en daar
misschien een boom waar geen bladeren

vanaf vallen of waarvan mijn auto vol
kleverig spul komt’.
Een ander schreef in een wetenschappelijk
artikel: ‘Waar hebben we het eigenlijk
over?’.
Nederland was, voordat de mens er
ingreep, een land van heel veel eentonig
eiken-berkenbos en onafzienbare
moerasgebieden, elanden en wolven,
prachtige paddenstoelen en lianen,
geen weidevogels en slechtvalken te
bekennen. Graslanden, weiden en
heidevelden kwam je bijna niet tegen.
Grutto’s en kieviten waren zeldzaam.
Het begrip biodiversiteit kan op veel
verschillende en vaak tegenstrijdige

manieren worden ingevuld. Daar is dan
vervolgens het gedrag aan gekoppeld. ‘Een
paar plantjes of insecten meer of minder is
niet erg, de natuur heeft toch veerkracht?’
tegenover ‘alle natuur op slot, we staan
aan de rand van een nieuwe golf van
massa-uitsterving van soorten’.
Natuur versus cultuur
De komst van de mens heeft het
Nederlandse oerlandschap na de laatste
ijstijd, volledig veranderd in een
cultuurlandschap. De mens zorgde voor
akkertjes en velden, legde dijken aan en
trok de rivieren en beken recht. Door
intensief gebruik van de zandgronden

kregen we zandverstuivingen dus plantten
we die weer vol met bomen. Vinden we
dat er weer stuifzandgebieden moeten
komen, dan halen we de bomen weer weg
en kan het weer stuiven. Kregen we toch
overlast van water dan gingen we de
meanders weer open maken en de oude
bochten van de rivier herstellen.
Al die oude en weer nieuwe biotopen
hebben hun eigen ecosystemen met hun
eigen soorten planten en dieren.

Wat is NATUURLIJKE BIODIVERSITEIT?
Het antwoord op deze vraag kan je alleen
beantwoorden door te kijken naar de
periode waarover je het hebt. Na de
laatste ijstijd hadden we een toendra met
permafrost, gedurende het verloop van de
opwarming van de aarde verschenen in
Europa een groot aantal elkaar
opvolgende ecosystemen: drieduizend
jaar geleden hadden we een eiken-beuken
bos en negenduizend jaar geleden een
dennen-berken bos die de toendra
langzamerhand verdrong. De dieren
kwamen terug uit het zuiden van Europa.
Net als nu door de sterkere opwarming
van de aarde in de afgelopen 100 jaar er
nog meer dieren uit het Middellandse
Zeegebied komen. Prachtige vlinders, enge
muggen, grote spinnen en teken,
exotische planten.
Een ijkpunt in de natuur, een nulpunt
waarnaar we weer zouden willen
terugkeren bestaat niet omdat de natuur
ook zonder ingrijpen van de mens
voortdurend verandert.

Moeten we dan maar gewoon
zitten afwachten tot de
volgende ijstijd?

Waarschijnlijk was de natuur – en cultuurbiodiversiteit in Nederland het grootst in
het begin van de 20e eeuw.

De biodiversiteit in Nederland daalde van
40 % in 1900 tot ongeveer 15 % in 2010.
Wat betekenen die cijfers?
De biodiversiteit is hier uitgedrukt als
MSA: Mean Species Abundance.
Een MSA van 15 % betekent dat de
populaties van inheemse planten- en
diersoorten gemiddeld een omvang
hebben van 15% van de natuurlijke
situatie. De MSA geeft dus weer hoeveel
oorspronkelijke biodiversiteit nog over is.
In Europa als geheel is dat nog
50%,wereldwijd is dat 70%.

Biodiversiteit
Nederland 15%
Europa 50%
Wereld 70%

Opvallend is dat het verlies aan
biodiversiteit in Nederland juist zo
groot is.
In 120 jaar is 85 % van alle inheemse
planten- en diersoorten verdwenen. Het
gaat vooral om heide, duinen en agrarisch
gebied. Bossen blijven stabiel, moerassen

en half-natuurlijk grasland gaan na een
forse achteruitgang niet verder achteruit.
Wat we ook zien is de z.g. homogenisatie.
De oorspronkelijke karakteristieke soorten
verdwijnen en hun plaats wordt
ingenomen door de opportunisten. Het
wordt een soort eenheidsworst van
algemene planten en niet veeleisende
dieren. De bijzondere soorten kunnen zich
niet meer handhaven en het aantal
soorten per ecosysteem blijft ongeveer
gelijk.
Menselijk landgebruik, infrastructuur,
verstoring, fragmentatie en oprukkende
bewoning zijn wereldwijd oorzaak van het
verlies aan biodiversiteit. In Nederland ligt
de oorzaak met name bij de landbouw
door stikstof emissie, verdroging en het
gebruik van gewasbeschermingsmiddelen,
daarnaast is verstedelijking en

versnippering van het landschap een
belangrijke factor.
Biodiversiteit is de basis van het leven, het
zorgt voor weerbaarheid en veerkracht
van onze samenleving. Hoe groter de
soortenrijkdom in een ecosysteem is hoe
beter het biologisch evenwicht kan
worden bewaard. Er is de mogelijkheid om
te compenseren en tegenslag aan te
kunnen. De basis van elk ecosysteem is
een gezonde bodem, leefbaarheid voor de
planten en het samenspel tussen eten en
gegeten worden. In een zwak ecosysteem
kan er niet of nauwelijks gecompenseerd
worden en duurt het herstel lang.

Laten we dicht bij huis
beginnen: je eigen
leefomgeving diervriendelijk
maken, de verstening
terugdringen, ruimte geven aan
‘onkruid’, de wilde planten
waarvan dieren afhankelijk zijn.
Het vergroenen van je straat.
Mensen en natuur weer dichter
bij elkaar brengen.

Klimaatveranderingen zijn van alle tijden,
de invloed van de mens is onze
verantwoordelijkheid.
Mirjam Frieswijk
April 2020
Bronnen
Internet: rapporten van de WUR, Rijksoverheid,
Wereld Natuur Fonds, TU Delft, ASN bank,
Biodiversiteit.nl
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Van de bestuurstafel zomer 2020
Wat staat de wereld op zijn kop door het
Corona virus! In een paar weken zijn veel
van onze zekerheden weg, agenda’s zijn
leeggemaakt, afspraken afgezegd,
gebruikelijke dingen als elkaar ontmoeten,
samen eten, theaterbezoek, samen
sporten, alles is weggevallen door de
noodzakelijke maatregelen die de regering
heeft afgekondigd. Maar wat zijn we hier
nog bevoorrecht met winkels die nog
voldoende voorraad hebben, een
comfortabel huis, velen hebben een tuin
zodat je altijd naar buiten kunt en
vooralsnog geen grote aantallen zieken in
onze omgeving. Hopelijk blijft het
controleerbaar, we hebben elkaar nu zo
hard nodig, de mensen die werken in de
zorg, in de schoonmaak, in het onderwijs
en in de winkels voorop! Ik hoop dat we
allen deze crisis goed door zullen komen!
Onze afdeling begon met het afgelasten
van de algemene ledenvergadering op
12 maart 2020. De dag dat Rutte zijn
eerste beperkende maatregelen kenbaar
maakte. Wat hadden we deze vergadering
graag willen houden, zeker omdat er dit
jaar een aantal stukken behandeld zouden
worden met het oog op de toekomst.
Maar veiligheid voor alles, wanneer we
elkaar weer zullen gaan zien is maar zeer
de vraag. Ook alle excursies zijn eerst tot
begin juni vervallen. Toen we dat als

bestuur kenbaar maakte hoopte ik nog dat
we een aantal excursies zouden kunnen
verschuiven naar de tweede helft van dit
jaar, nu twijfel ik daar erg over. Eerst maar
eens zien hoe deze pandemie zich
ontwikkelt de komende maanden…
Over het vervolg van de
Natuurgidsenopleiding heeft een groepje
betrokkenen geregeld overleg, steeds
passen we de planning aan op de Coronasituatie. Dit zal onder andere betekenen
dat er begin 2021 nog wat lessen moeten
worden ingehaald.
Gisteren liep ik naar buiten en zag daar dit
muisje liggen, zag er mooi gaaf uit maar
wel levenloos. Wat hem of haar is
overkomen laat zich raden…

Zelf ben ik volop bezig in mijn groentetuin.
Veel tijd hiervoor nu. Ik verbaas me over
de bloeiende dragonstruik, eind maart,
terwijl dit normaal gesproken juli tot en
met september het geval is. Maar ook de
bijen en andere insecten zijn er nog niet
klaar voor, dat is jammer!
Alle bedjes zijn voorbereid, ontdaan van
onkruid en de aarde is losgemaakt. En een
hoeveelheid wormen, niet te geloven! Is
een gezond teken, de aarde is lekker los.
En het compostvat leeggemaakt, ook een
klus die ik vorig jaar al had willen doen.

Nu de nachtvorsten nog even afwachten,
daarna kunnen wat zaken gepoot en
gezaaid gaan worden.
Wat een plezier heb ik van mijn klus in
oktober, de potten vol met bloeiende
bolletjes!
Dan nog een fotootje van een Japans
Lampionnetje, maar dan wat ervan over is
na een winterseizoen buiten, wat kunstig!

Tenslotte een mooie uitspraak van
Paul Witteman in deze lastige tijd:

Angst heeft geen
begin- en geen
eindtekst
Wat mij betreft is angst echter een
slechte raadgever, met optimisme
en positivisme én een flinke portie
gezond verstand kom je verder!
Hartelijke groet aan allen,

let een beetje op elkaar en
blijf gezond,
Els Steinmann

Judasoren
Wandelend door een gebied met vlieren
kijk ik er altijd naar. Niet alleen rondom
Pasen ook al zou dat geen slecht idee zijn.
Vlieren, houd ze in de gaten. Zeker in de
herfst maar ook nu in maart / april vind je
ze op bijna elke vlier,

judasoren
Voor mij een van de meest fraaie en
tegelijkertijd ook raadselachtige
plaatjeszwammen.
Ze lijken in de verste verte niet op de ‘rood
met witte stippen’ die wij makkelijk in
verband brengen met de basidiomycetes.
De judasoor heeft weliswaar sporen op
een knotsje (basidum) maar hij hoort bij
een eigen orde namelijk die van de
Auriculariales.

Dat is ook terug te vinden in zijn
wetenschappelijke naam: Auricularia
auricula-judae.
U ziet, nu komt ook Pasen om de hoek
kijken want uit het Paas-evangelie kennen
we Judas, de verrader van de Joodse rabbi
Jezus. Het verhaal wil dat Judas zichzelf
aan een vlier ophing nadat hij rabbi Jezus
verraden had. Leest u het evangelie van
Mattheus er maar op na of luister naar de
manier waarop de grote J.S. Bach het
verraad van Judas in zijn Mattheus Passion
verklankt heeft.

Mijn eerste kennismaking met de judasoor
stamt uit de tijd dat ik met rode oortjes
een van mijn meest dierbare veldgidsen
las. Het was ‘Van dier en plant, water en
land’ door Kees Hana. Uit zijn boek komt
ook de prachtige pentekening.
Ik koester de tiende druk die ik in 1969
heb gekregen van mijn nog altijd
allerliefste.

Wat ik zeker niet had gedacht, was dat ik
ooit nog een keer judasoren zou eten. Dat
gebeurde in mijn studententijd in een
restaurant met Japanse keuken in
Groningen. Ze smaken naar paddenstoel,
maar dat had u al gedacht.
Volgens de boeken zijn er zelfs twee
soorten namelijk de echte daar heb ik het
hier over en de viltige judasoor (Auricularia
mesenterica).
Er bestaat ook nog een valse judasoor die
op wilg en populier te vinden is, deze soort
(Schizophyllum amplum) is mooi oranje
van binnen. In de veldgids staat dat deze
te verwarren is met het waaiertje. De
Latijnse naam van het waaiertje
(Schizophyllum commune) doet weer
belletjes rinkelen. Tijdens mijn studie was
deze schimmel het lievelingsobject van
Prof. Dr. Jos G.H.Wessels. Een
microbioloog met grote belangstelling,
voor de voortplanting van het waaiertje.
Bart Dertien
Literatuur
Veldgids Paddenstoelen II,
Dam N. en Kuyper T.W. (2016)
Van dier en plant, water en land, Hana K.
(1952)
Wikipedia: Judasoor

ONTSPANNING
Welke vogel staat onder de pijl.
De letters van de vogelnamen staan op alfabet. Zet de letters in de juiste volgorde en zet de letters in de vakjes. Je leest dan in de kolom van de
pijl een nieuwe vogelnaam.

aabbeklnnowz
aacehilorsv
beeeijnrt
abeeginorrstz
bejko
aeekknnorrt
bdegiiooprrtuuz
aeegnnssuw
aeekmoprtuwwz
aaeeillww
aadopuw
eeglnuprw

Pesto van zevenblad
Zoek een vergiet vol jonge zevenblad
bladeren zonder steel,
een kopje gemalen gemengde noten
twee of drie knoflookpitten
een kopje gemalen belegen kaas
een flinke scheut olijfolie
eventueel wat zout en citroensap.
Alles in de blender heel fijn malen, heerlijk
op een toastje.

Smoothie van kruiden
Zoek en handjevol paardenbloemblad
een handjevol vogelmuur
een handjevol brandneteltopjes
200 ml appelsap (ongezoet!)
2 eetlepels melkwei
2 kiwi's
Alles in de blender en heel fijn malen,
heerlijk.

