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Na die heerlijke weken in de tweede helft van februari 
vielen de eerste weken van maart erg tegen: veel regen 
en heel veel wind! Maar, ook al werden we niet blij van 
dat weer; heel voorzichtig liepen struiken uit met bloesem 
en frisgroene blaadjes. 
Hoewel de tuin nog erg kaal is staan er, verspreid door 
de tuin, veel voorjaarsbloeiers. Dat ziet er altijd zo 
feestelijk uit! 

 
Geïnspireerd door het boek ‘Voedselbos van Madelon 
Oostwoud’ zijn we begonnen om van boomgaard, 
bessentuin, keukenhof en bosje, een echt voedselbos 
te maken. Een nieuwe uitdaging! 
 

Dit jaar wilde het maar niet lukken 
met de ooievaars. Overal in de 
buurt waren de nesten al vroeg 
bezet, behalve bij ons. Wij 
vermoeden dat het komt door het 
schoonmaken van het nest. De werkgroep heeft dat zo rigoureus 
gedaan dat je daarna dwars door het wagenwiel keek. Bovendien 
was ook de gevlochten rand van het nest helemaal weg. Er kwam af 
en toe wel een ooievaar kijken, maar die ging dan ook weer weg. Een 
van de ooievaarsringers, Annemieke, dacht dat wat nestmateriaal wel 

zou kunnen helpen. Toen het niet al te hard waaide hebben we de ladder tegen de paal 
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onder het nest gezet en ben ik met wat takken, die ik onderweg omhoog al grotendeels 
verloor, naar boven geklommen. De ladder zwiepte wat heen en weer en eigenlijk was het 
best een beetje eng! De ladder had, achteraf gezien, beter tegen het nest gezet kunnen 
worden want nu moest ik er omheen om de takken in het nest te leggen. Een paar uur 
later streek er, al klepperend, een ooievaar neer op het nest. Maar hij had het snel 
bekeken: te veel werk om er een echt nest van te maken! Een paar dagen daarna: 2 
ooievaars tegelijk op het nest. Zou het dan toch…? Maar nee, ook deze twee lieten het 
afweten. Een paar dagen later kwam er nog eens eentje langs, maar ook dat was geen 
blijvertje. Helaas, dit jaar zullen we het zonder ooievaars moeten doen. 
 

 
 
Op 15 maart was de vrijwilligers dag van NL-doet gepland. De weersverwachting was 
dermate slecht dat ik probeerde het evenement een week uit te stellen. Dat lukte niet voor 
iedereen en daarom hadden we dit jaar tweemaal NL-doet. Er is twee keer door een 
ploegje van ca. 10 mensen enthousiast gewerkt. Onze PR-man Roelof, maakte er een 
leuk filmpje van. *) Er is veel gedaan, maar er moet nog veel meer worden gedaan. We 
werken er hard aan om alles voor het eigenlijke seizoen weer opgeruimd te krijgen. En 
dat valt niet mee… 
 

Roelof maakte ook nog, met zijn mobieltje en vanachter het raam, een filmpje *) van een 
foeragerende specht. Ook leuk!  *) =  hier klikken 
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