NIEUWSBRIEF
Nummer 9, september 2022

D’n Hof van de Toekomst
Hoevenseweg 3a
5403 PA Uden
info@dnhofvandetoekomst.nl
www.dnhofvandetoekomst.nl

Deze nieuwsbrief en alle informatie over D’n Hof ligt standaard binnen op tafel en staat op de website.

Belangrijke data:
➢ 3 september Jonckheer schieten Gilde > wie van ons heeft tijd en helpt aan de bar?
➢ 8 september Kluszaterdag
➢ 23 september Hofborrel vanaf 16.00 uur.
Nieuws in het kort
➢ De extreme hitte en droogte houden ons allemaal bezig. Vandaar veel aandacht voor dit onderwerp in
deze aflevering.
➢ De leden van het DB, Ad,Hans en Annemieke zijn alle drie tijdens delen van september afwezig ivm
vakantie. Dit kan organisatorisch hier en daar wat knelpuntjes veroorzaken. We rekenen op jullie
improvisatievermogen! Denk bijvoorbeeld aan de Hofborrel en de kluszaterdag.
➢ We zijn aan het denken over een algemene ledenvergadering ergens in het najaar. Als Corona het
toelaat. Nadere info volgt.
Hofraad
Verslag: tijdens de informele Hofraad van 13 aug is besloten het compost project van het 3e straatje te staken
wegens oneigenlijk gebruik. De leden in het straatje zijn geïnformeerd en hebben advies gekregen hoe zij hun
tuinafval kunnen verwerken. Het is niet de bedoeling dat zij hun tuinafval nu in de andere straatjes of op de
hoop voor van Berkel gaan storten.
Agenda 8 september
➢ Terugblik discussie Hofborrel
➢ Verslag vanuit de werkgroepen
Programma kluszaterdag
➢ Maaien
➢ Bramen snoeien op talud
➢ Werken aan de composthopen
➢ Poetsen
➢ Stoepen schoonkrabben
➢ Onderhoud kruidentuin, vlinderstruik en pluktuin
Tips voor de droge hete tuin
De problemen nemen toe. Er is sprake van een grote internationale periode van hitte en droogte. De grootste
in 500 jaar! Hoe gaan wij daar op dn Hof mee om? We zien onze planten verdrogen, fruitbomen laten hun
oogst vallen en de natuur schakelt door naar een vervroegde herfst. Dat is een effectieve overlevingsstrategie.
Net leuk, wel slim.
We zijn onderdeel van een groot complex probleem en er wordt nu een appel gedaan op onze
verantwoordelijkheid. Hier en daar komen waterschappen al met een verbod op beregenen met grondwater
overdag. We kunnen niet op ons eigen erf leven alsof dat ons niet aangaat. Meer beregenen en proberen
zoveel mogelijk alles bij het oude te laten gaat voorbij aan het echte probleem. Bovendien is het niet alleen de
droogte die de natuur parten speelt, maar ook de extreme hitte.
Tijdens de Hofborrel van 26 augustus hebben we de volgende afspraken gemaakt:
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➢ We gaan niet over tot meer en vaker sproeien
➢ We gaan extra mulch bestellen bij van Berkel. Er komt een intekenlijst te hangen. Contactpersoon Ad.
➢ We gaan experimenteren met meer mediterrane planten die droogte bestendig zijn en op een
beschutte plaats wel een Hollandse winter overleven. Suggesties: vijg, olijf, druiven en groenten: okra,
ananas salie, pepers, paprika’s in de volle grond in plaats van in de kas. Er zijn ook steeds meer
tomaten die het buiten in de volle grond goed doen.
➢ Voor het afdekken van de bodem is goede ervaring opgedaan met vlas en hennep vezel. Beide
verkrijgbaar bij de Boerenbond. Lieke gaat verder met experimenteren met wol als dikke afdeling en in
de bodem verwerkt. De herder van Nabbegat wil gratis vachten leveren voor wie mee wil doen.
Contactpersoon Lieke.
Alles begint en eindigt met zorgen voor een zo gezond mogelijke bodem. In deze tijd betekent dat: mulchen
mulchen, mulchen. Een schoongeschoffelde kale bodem versnelt de verdroging. We moeten ook nadenken
over hoe we het regenwater nog beter opvangen. Deze situatie zal een leidend thema worden de komende
jaren, niet alleen op dn Hof, maar bij de waterschappen, de natuurorganisaties, de landbouw en ook op
Europees niveau. Gaan we afwachten, of gaan we zelf experimenteren en kennis verzamelen?
Blijf op de hoogte en lees nog eens wat er de afgelopen twee jaar over is gepubliceerd in de nieuwsbrief.
Deze verzamelde columns zijn naar alle leden gemaild en komen ook op de website in de rubriek Hoe Doe je
Dat?
Moestuin kalender
Wanneer je stukjes grond in je tuin niet gaat gebruiken voor nateelt, dek deze stukken dan af met mulch,
karton, schapenwol of een combinatie daarvan. Vooraf gieten met Bokashi en daarna met rust laten tot het
voorjaar. Nu de grond gortdroog is, zal zaaien in de volle grond heel lastig zijn, tenzij we een periode met veel
regen krijgen….. Dus in potjes voorzaaien en pas uitplanten wanneer de plantjes een flinke wortelkluit hebben
is de beste aanpak. Denk daarbij aan:
Basilicum, Bladcichorei, Boerenkool, Peterselie, Rucola, Spinazie, Veldsla, Winterpostelein, Winterpeen
Denk nu ook alvast eens aan volgend jaar: welke stukken in je tuin zijn het droogst? Wat deed het daar
ondanks de droogte toch best redelijk? Wat mislukte? Kwam dat door de plek waar het stond? Als je
aardappelen wilt telen bijvoorbeeld, zet dan late aardappelen niet op een plek waar de sproeier niet komt,
maar iets verder naar voren. Met vroege aardappelen kun je dat risico makkelijker nemen, omdat het voorjaar
minder extreem droog is. De ene aardappelsoorten is ook beter bestand tegen droogte dan de andere. Info via
de leverancier. Noteer dit soort ideeën nu, dan kun je er volgend jaar mee aan de slag.
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