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INVESTEREN IN ONROEREND GOED

Genoeg van de winterse kou en het binnen zitten beu? Misschien is het dan een idee 
om gewapend met een verzameling wijnkistjes, afvalhout, bamboestengels, lege jen-
everkruiken, boomstammetjes, enz. een plek te zoeken voor een insectenflat. 
Een flat op het zuiden geniet de voorkeur. Geef je fantasie de vrije loop en boor 
gaatjes in hout, snoei rietstengels en sla er op los met hamer en spijkers. Het resultaat 
is altijd goed en onze insectenvrienden zullen er dankbaar gebruik van maken. Hun 
woningmarkt blijft tenminste in beweging.

LANGS EN BINNEN DE PERKEN

Nog zo’n dankbare klus is het vlechten van een wandje. Sla met een tenthamer 
stevige, niet te dikke paaltjes (uit een restje kastanjehek of stevige hazelaartakken) 
in de grond in een rechte of gebogen lijn. Hun onderlinge afstand hangt een beetje 
af van de maat van het toekomstige wandje, maar een cm of 25 is prima. Dan kun 
je meteen al met het vlechten beginnen. Voorlangs, achterlangs en de volgende rij 
andersom. Snoeihout van hazelaar en knotwilgen vlechten het lekkerst. Voor de 
kleur en afwisseling is rode of gele kornoelje of ander snoeimateriaal geschikt. 
Een omheining voor een te wilde border met een persoonlijke touch!
 

GROEN,GROENER,GROENST

Stinkend nieskruid! Hoe kan iemand zo’n naam bedenken voor zo’n prachtige 
plant. Helleborus foetidus is de wetenschappelijke naam. Ja dus, familie van de 
bekende kerstrozen. Alleen heeft deze soort het hele jaar door mooi blad. Kun je 
langer genieten van een afgeknipte bloem in een vaasje. En is het nieskruid 
minder kritisch qua standplek en grondsoort. In de buurt van de moederplant zijn 
meestal wel wat kindertjes te vinden. Redenen genoeg dus om een plantje te ver-
schalken. En oké, de geur is wat minder en hij is licht giftig, maar wie daarover 
valt is een…………(k)niesoor.

WHAT’S IN A NAME

Ook de naam van dit vroege dwergirisje roept nare associaties op: Katharine 
Hodgkin! En of het vage grijsblauwe bloemetje  met de vreemde spikkels nou het 
predicaat schoonheid verdient, is “in the eye of the beholder”. Maar als je 3 dagen 
na de laatste sneeuw zo tevoorschijn weet te komen, verdien je in ieder geval een 
plaatje in deze nieuwsbrief. Geniet van het lengen der dagen!


