
Beste leden en belangstellenden, 
 
Schreef ik in de vorige nieuwsbrief dat ik nog niet ging vragen om plantjes te komen kopen..... nou 
eigenlijk nu wel. Ik heb vorig voorjaar een aantal sneeuwklokjes “in het groen” in P9 potjes gezet en 
die staan nu allemaal mooi te klingelen.  
 
Er zijn 24 P9 potjes voor de verkoop voor het goede doel, u weet wel, Hulphond Nederland. Ze 
kunnen nu, zonder in kwaliteit achteruit te gaan, gepoot worden onder een struik of op een plekje 
waar ’s zomers de zon niet op staat te bakken en de grond niet volledig uitdroogt.  
Het leukste is natuurlijk als u er in deze tijd vanuit huis van kunt genieten. 
 
De prijs voor een P9 pot met bloeiende Galanthus nivalis is € 4,00. 
 

 
Verder is het project “Open tuinen carrousel” weer opgestart. De plannen waren in kannen en 
kruiken toen de Corona ons allerlei beperkingen oplegde. Er is nu een website met deze naam in de 
maak waarop open tuinen vermeld staan in ons Groei & Bloei rayon Zuid-Holland-Zuid. Ons rayon 
loopt vanaf onze afdeling t/m Gorinchem boven de rivier en afdeling Voorne en Spijkenisse onder de 
rivier. Wie er nog bij wil aanhaken en ook de tuin open wil stellen moet snel zijn, voor 1 maart 
moeten alle gegevens ingestuurd zijn, dus laat het even horen. 
 
In de NRC/wetenschap las ik afgelopen week een leuk onderzoek van NRC met Tilburg University. Ik 
heb me ervoor aangemeld. Misschien is het ook wat voor onze Groei & Bloei leden? Als het goed is 
kunnen de onderlijnde delen met ctrl en klikken zichtbaar worden. Lukt dat niet, laat het mij weten 
dan kopieer ik het voor u. Dit is het onderzoek:  



“Een wilde tuin! Vol spannende planten, krioelende beestjes en onverwachte 
bloemenpracht. Wie wil dat nou niet? 

Nou, de meeste Nederlanders. Als het op onze eigen tuinen aankomt, kiezen we meestal voor veilig 
en geordend. De gemiddelde Nederlandse tuin is strak, aangeharkt, betegeld. Kan dat niet anders? 
Kan het niet wat wilder? 

In het lezersproject De Wilde Tuin nodigen NRC en Tilburg University je uit om deel te nemen aan 
een experiment in eigen tuin. We vragen je om één vierkante meter tuin te laten verwilderen. Samen 
met ecologen kijken we een jaar lang met je mee naar wat er verschijnt, gebeurt en verandert. Welke 
planten komen op? Welke beesten passeren er zoal? En hoe verandert onze eigen houding ten 
opzichte van de omgeving, de natuur? Marcel aan de Brugh ging vast op bezoek bij een Deense 
ecoloog die de proef op de som nam. Meedoen? Hier staat alle informatie. En je hoeft niet alle flora 
en fauna zelf te herkennen: daar is een app voor! “ 
 
Ook Hortipoint vraagt aandacht voor het onderzoek: 
Onderzoek naar effect van ‘wilde tuin’ Door Ralph Mens 16 februari 2022: 
 
Tuinbezitters in het hele land worden uitgenodigd om vier seizoenen lang een klein stukje van hun 
tuin te laten verwilderen. Dus: geen onkruid meer wieden, niet sproeien, bladeren laten liggen, et 
cetera. Dit zogenoemde citizen scienceproject met de naam De Wilde Tuin wordt georganiseerd door 
Tilburg University en NRC. 
 
En dan nog wat over ons jaarlijkse project “balkonbakken vol fleurige bloemen” op het dakterras 
van Verpleegtehuis De Vloot. De activiteitenbegeleidster Sonja heeft met haar collega alle lege 
balkonbakken weer bij ons afgeleverd. Als het goed is kunnen we straks weer met een groepje de 
balkonbakken beplanten met potgrond van onze sponsor BvB Substrates en plugplantjes, gesponsord 
door het Lentiz College. We weten dat we de bewoners van de gesloten afdeling er veel plezier mee 
doen. De bedankkaart van De Vloot staat op onze website onder het kopje “Terugblik 2021”. 
 
Dat is het voor nu weer even. Laat mij horen wanneer u sneeuwklokjes komt kopen, of u meedoet 
met het “open tuinen carrousel” of met het lezersproject De Wilde Tuin en of u misschien nog leuke 
ideeën hebt die we op voorzichtige manier kunnen gaan uitvoeren.  
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Maasland, 18 februari 2022 
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