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Het is zover! 
We zijn weer eens te laat. Nou ja, te laat … we hebben 
de voorjaarsnieuwsbrief maar gewoon overgeslagen. 
Vergeten, te druk, niet meer aan gedacht … slechte 
excuses natuurlijk maar we gaan het bij deze 
goedmaken met extra veel nieuws. Want het is 
natuurlijk niet zo dat er niets gebeurd is.  
Zo kwamen en gingen er geitjes, groeide het gras en 
werd het ook weer gemaaid, werd er gezaaid en 
geoogst, werden er bijen uitgewinterd (en al bijna weer 
ingewinterd) en werden er tussen de bedrijven door ook 
nog tripjes gemaakt en wat voorstellingen bezocht. 
Tsja, dan schiet een stukje schrijven er wel eens bij in. 
Ondertussen is het buiten zomers warm en droog, zodat 
wij ons lekker een middagje binnen hebben verschanst 
met een koel drankje. En we nemen even tijd om de 
achterstand een beetje in te halen … 

 
❀❀❀ 

 
Geitjes … 

Voor diegenen die de tel kwijt zijn: we hebben op dit 
moment acht geiten. Van de vijf volwassenen is Liesje 
inmiddels de stamoudste en dat laat ze weten ook: ze 
duldt simpelweg niemand in haar buurt en eigent zich 
als eerste de lekkerste hapje toe. 
Dan hebben we Maartje en Saartje, gedeeld tweede in 
rang bij de gratie van het feit dat Maartje, net als Liesje, 
hoorns heeft en Saartje haar dochter is. Tot 
schermutselingen komt het niet vaak - ze lopen liever 
toch een straatje om, maar als het moet staat Maartje 
wel haar mannetje (of eigenlijk vrouwtje). 
En dan komen Bella en Hella, de twee moeders van dit 
jaar die desalniettemin meestal het nakijken hebben als 
het om lekkers gaat. Samen kregen ze zes lammetjes 
(Bella maar liefst vier!), waarvan de twee meisjes en 
een bokje inmiddels naar nieuwe eigenaren zijn 
vertrokken.  
De lammetjes trekken zich overigens niet veel aan van 
rangorde of van fysiek overwicht: die nemen gewoon 

helemaal niemand serieus. En komen daar nog mee weg 
ook.  
 
Wat wel fijn is, is dat we met dank aan onze buren 
tegenwoordig over een mooie buitenruif beschikken. 
Die is zo groot dan iedereen er uit kan eten zonder dat 
het op teveel intimiteiten (en confrontaties als gevolg 
daarvan) uitloopt. En wij kunnen er fijn ons gemaaide 
gras en snoeiafval in kwijt. 

 
❀❀❀ 

 
… en bijt jes 

Wat onze gevleugelde vriendinnen betreft: we kwamen 
met vier kasten de winter uit en omdat we 
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kunstzwermen gemaakt hebben (om te voorkomen dat 
men spontaan de benen neemt / de vleugels uitslaat en 
op een plek gaat wonen waar dat niet echt gewenst is), 
staan er nu acht kasten. 
 

     
 
Twee van de oorspronkelijke kasten hebben in het 
voorjaar nog een paar weken bij een fruitteler gestaan 
en daarna kon er honing geslingerd worden: zo’n 45 
kilo van vier kasten. Voorlopig hebben we dus honing 
in overvloed en als je je realiseert dat we begin 
volgende maand nog een keer zullen slingeren, dan zie 
je dat ook deze hobby de neiging heeft om een beetje 
uit de hand te lopen. We hebben mooie etiketjes laten 
drukken zodat we een deel van de honing van de hand 
kunnen doen. En we zorgen er voor dat we vóór het 
eind van het seizoen weer terug zijn tot vier volkjes, 
want anders is het hek helemaal van de dam (4 - 8 - 16 - 
32 - 64…). 
 

 
 

Vooralsnog lijken alle acht volkjes het prima te doen. 
Dat maakt het straks lastig om te beslissen wie mag 
blijven en wie gedwongen wordt samengevoegd met 
een ander volk. Ook de Zandberg heeft zo zijn migratie- 
en integratieproblematiek. Topoverleg staat gepland 
voor juli. 

❀❀❀ 
 

Te hooi … 
Vaste prik aan het begin van de zomer is altijd om een 
moment te bepalen om te gaan hooien. Drie 
randvoorwaarden daarbij: het mag op zijn vroegst per 
15 juni omdat we onder de subsidieregeling Waardevol 
Botanisch Grasland vallen, het moet zo snel mogelijk 
daarna om het gras niet te lang te laten worden en het 
kan alleen wanneer er zich een window of opportunity 
van voldoende warm/droog weer aandient. Dat laatste is 
veruit het lastigst. Op de weersverwachtingen kun je je 
redelijk baseren, maar met name wanneer het net niet 
helemaal droog lijkt te blijven (bijv. over vier dagen 
valt wellicht 2mm regen) of wanneer de temperatuur 
net niet hoog genoeg lijkt (bijv. de komende week is het 
20 graden met ca 4 uur zon per dag) ga je lopen 
dubben. Lees: uitstellen. Dit jaar hadden we mazzel, 
qua verwachtingen: vanaf mid juni zeker twee weken 
met zonnig en voldoende warm weer. We hebben 
meteen op zaterdag 16  juni laten maaien (toen op ons 
erf de biodiversiteitsbezoekers rondliepen, zie hierna).  
 

 
 
De week erna toch wat regenspetters maar eigenlijk 
best beperkt, waarna we het hooi op maandag 25 juni 
nog eens extra hebben laten keren en op woensdag 27 
juni tot pakjes hebben laten persen. Qua doorlooptijd 
iets langer dan we wilden maar qua kwaliteit geen issue 
en bovendien geen stress, aangezien we het weer steeds 
warmer zagen worden. Het binnenhalen van de pakjes 
ging prima omdat we ‘s middags iets voor drie uur met 
ophalen begonnen (het binnenhalen duurt netto 
ongeveer vijf uur) en niet tegen de klok hoefden te 
racen van duisternis, dauw en/of regen – dat is wel eens 
anders geweest en dan kan het heel spannend worden, 
kunnen we je verzekeren. Er zijn nu ongeveer 225 
pakjes onderdak en daar kunnen de geiten vanaf de 
herfst heel lang mee toe. Prima gehooid dus van ons 
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eigen landje, dat volgens plan merkbaar begint te 
verschralen en daardoor gevarieerder en kruidiger 
begroeid raakt. 

… en te gras 
Het leuke van veel grasoppervlak is dat je er van alles 
mee kunt doen. Nou ja, het gaat in het voorjaar gewoon 
groeien en daar moet je sowieso iets mee – lees: 
maaien. Maar je kunt proberen het maaibeheer dusdanig 
in te richten, dat je daardoor een extra biodiverse 
dimensie aan de Zandberg geeft. Daarom zijn we 
sinusbeheer gaan toepassen. Mary-Ann stuitte erop toen 
ze sprak met iemand van Landschapsbeheer Gelderland, 
dit voorjaar. Het komt er op neer dat je 
lengteverschillen in je gras aanbrengt (door niet een 
heel perceel in een keer te maaien, maar elke week een 
ander deel van je weide of boomgaard) en dat je dat niet 
recht en strak doet, maar met langgerekte slingers en 
(sinusachtige) golven. Die slingers ook nog een beetje 
door elkaar heen, en tenslotte wat je gemaaid hebt 
meteen afvoeren (er de buitenruif van de geiten mee 
vullen!). De clou is vervolgens dat allerlei 
lengteverschillen gaan zorgen voor variatie in vlinders 
en insecten. Want die houden van overgangen in 
graslengte en krijgen meer tijd om zich voort te planten 
want je maait niet elke week overal (sterker nog, in 
sommige hoekjes staat nu het gras tot aan je middel).  
 

 
 
Bovendien: omdat je het gemaaide gras meteen afvoert 
gaat de bodem eerder verschralen en dat geeft (op wat 
langere termijn) meer soortenrijkdom – we hebben op 
het hooiland dit jaar voor het eerst koekoeksbloemen. 
Dus met sinusbeheer zijn we qua maaien vrolijk aan de 
slag gegaan. Wat je aan tijd wint door niet elke week 
alles te hoeven/willen maaien, besteed je aan het 
wegharken van wat je gemaaid hebt, het zal elkaar qua 
tijd in evenwicht houden. De geiten zijn blij met vers 
gras, wij denken veel meer vlinders te zien, er houdt 
zich zelfs een fazantenpaartje schuil in een ruige 
grashoek, en het ziet er gezellig-rommelig uit. Een 
geslaagd experiment! 
 

❀❀❀ 
 

Lang leve de biodiversiteit  

Altijd leuk om bezoek te ontvangen op de Zandberg. Zo 
vroeg Landschapsbeheer Gelderland aan ons of zij hun 
kennismakingscursus Biodiversiteit bij ons op het erf 
mochten geven. Natuurlijk mocht dat! 
En zo streek er 16 juni een gezelschap van ongeveer 20 
streekgenoten bij ons neer. Voor koffie, thee en koekjes 
had LBG gezorgd. Wij hoefden alleen maar iedereen 
welkom te heten. Daarna werd een rondje over het erf 
gelopen om te luisteren naar het verhaal van Eward, de 
coördinator van LBG. Onze houtsingels, boomgaard, 
poel en graslandjes dienden daarbij als illustratie van 
wat er qua erfinrichting kan en wat daarbij komt kijken. 
We hebben zelf ook maar meegeluisterd, je steekt er 
altijd iets van op. We hopen natuurlijk dat het de 
deelnemers inspireerde om zelf ook / nog meer actie te 
ondernemen op hun eigen perceel om de biodiversiteit 
te stimuleren. Wij vonden het in ieder geval een leuke 
en leerzame bijeenkomst. 
 

 
 

❀❀❀ 
 

Ook nog een tripje 
Tussen de boerderij-activiteiten door was er ook nog 
tijd voor een weekendje Duitsland. Sinds we vorig jaar 
in het Rührgebied waren, wilden we heel graag nog 
naar Landschaftspark Duisburg-Nord en naar het 
Zentrum für Internationale Lichtkunst in Unna. Daar 
waren we toen niet aan toe gekomen, maar gelukkig is 
het relatief dichtbij en zo konden we in de herkansing. 
Robert’s broer en schoonzus hadden het ook op hun 
lijstje staan, dus zijn we gevieren op pad gegaan. 
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En het was absoluut de moeite waard! Het 
Landschaftspark is een grote groene ruimte rondom een 
oud roestig hoogovencomplex waar je heerlijk in kunt 
dwalen (zowel in het park als in de gebouwen) en waar 
het ene plekje nog fotogenieker is dan het andere. 
En het Lichtkunst-museum is niet groot maar wel met 
kwalitatief heel goed werk van o.a. James Turrell, 
Olafur Eliasson en Christian Boltansky. En dat op 
minder dan twee uur rijden van Arnhem.  
Wij hadden kortom een superleuk weekendje met 
prachtig weer. En met Flammkuchen en een biertje was 
het ook culinair helemaal OK! 
 

 
 

❀❀❀ 
 

Tenslotte 
Nog een paar korte nieuwsberichten: 
- Om het allemaal nog iets milieubewuster proberen 

aan te pakken, zijn we dit voorjaar overgeschakeld 
op accumachines. Van Husqvarna hebben we nu een 
op oplaadbare accu werkende bosmaaier, 

heggenschaar en kettingzaag. Veel minder geluid, 
geen gedoe met starten en afstellen, en geen benzine 
meer kopen. Natuurlijk moet de electriciteit wel 
ergens worden opgewekt; daar hebben we onze 
zonnepanelen dan weer voor.  

- Altijd weer fijn: geheel volgens plan kwamen na de 
winter de vogels terug. Eerst de kieviten, daarna de 
grutto’s en tenslotte de zwaluwen in de stal. Van de 
laatste soort is het eerste legsel al weer uitgekomen 
en uitgevlogen. De tweede leg wordt nu uitgebroed. 

- Helemaal achter op ons land, aan de A-watergang, 
hebben we wel eens een ijsvogel gezien. We 
overleggen daarom met het waterschap om een 
ijsvogelwandje aan te leggen: een paar meter oever 
recht afsteken en dan met de grondboor enkele ca. 
70cm diepe gangen uitboren – dan maar hopen dat 
er een ijsvogelpaartje intrek neemt! 

- Een paar maanden geleden liep er opeens iemand 
van de RAVON (onderzoek naar reptielen, 
amfibieen en vissen) het erf op. Met een schepnet. 
Of hij naar de poel mocht kijken. Natuurlijk mocht 
dat, wij mee om te kijken. Hij schepte onder andere 
kamsalamanders en heidekikkers op, naast padjes en 
groene kikkers. Veel diversiteit, mooi in evenwicht, 
leuk om de poel steeds gevarieerder te zien worden. 

- In maart hielden Mary-Ann en haar kunstcollega 
Wytske een succesvolle expositie in de Synagoge in 
Buren. De  titel was Naamloos en betrof een video 
en installatie rondom vluchtelingenthematiek. Er 
wordt inmiddels nagedacht over een volgende 
expositie. 
 

 
 

- Op het hooiland staat sinds de lente een hooiruiter: 
drie palen als een wigwam, waar je gemaaid gras 
overheen gooit. Het idee is dat in zo’n piramide van 
gras muizen gaan wonen en dat moet dan weer uilen 
aantrekken. We zijn  benieuwd of het gaat werken – 
in elk geval een leuk gezicht. 

 
❀❀❀ 

 
Tot de volgende nieuwsbrief!  

 


