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De winter is nog niet helemaal voorbij maar 
onze ooievaars zijn terug!  

Al weken werden er ooievaars gesignaleerd 
bij ons in het Reestdal. Diverse nesten 
waren al bezet, maar wij zagen onze 
ooievaars maar niet. Tot er op 19 februari 
een ooievaar op het nest zat en op 23 
februari liepen er 2 in het land en er waren 
schermutselingen rond het nest. Toch zat er 
op 29 februari ‘s avonds maar 1 ooievaar op 

het nest. Nog maar even afwachten dus. 

De afgelopen maand viel er heel veel regen, 
afgewisseld door hagel en natte sneeuw. 
Het werd om de boerderij nog modderiger 
dan het al was. De mollen zochten het 
massaal hogerop en namen bezit van ons 
gazon. Hond Olle groef nog meer gaten en 
zo werd de tuin er niet fraaier op. 
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krokussen, bosanemonen, het longkruid en niet te vergeten de verschillende 
helleborussen uitbundig (foto’s Tineke). Af en toe was het al lekker in het zonnetje! Wat 
verlangen we naar die voorjaarszon! In de nachten heeft het de laatste week nog licht 
gevroren, maar de laatste dagen was het heerlijk zonnig weer. ’s Morgens was het gras 
wit, maar de zon liet dat wit snel veranderen in groen met zwart (vanwege mollen in 
combinatie met hond!). 

We zijn begonnen met het opruimen van al de droge, uitgebloeide stengels die de 
vaste planten in de winter moesten beschermen en vogels van zaadjes konden 
voorzien. Al dat dorre spul ziet er rommelig uit, dus gaat wat dat betreft, en ook na het 
weghalen van het blad uit de borders, de tuin er beslist beter uitzien de komende tijd. 
Veel vaste planten lopen nu voorzichtig uit. 

In de moestuin is compost (uiteraard van 
eigen bodem en dus biologisch) opgebracht 
en die moet nu ondergewerkt worden. Er 
moet nog steeds gesnoeid worden. Aan het 
eind van februari heeft Renko, onder 
gunstige weersomstandigheden, het nodige 
zaagwerk verricht. Het bosje is behoorlijk 
uitgedund en van de lindeboom en een paar 
grote eiken zijn flinke takken afgezaagd 
waardoor er weer veel hout voor de kachel 
is vrij gekomen. 

Een van de hekken, door een vallende 
boom getroffen, is hersteld, maar er is nog 
veel takkenzooi op te ruimen.  

  

  

 


