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Het is winter, ook op de Wielewaal. De dagen zijn op zijn kortst. Het terrein ligt er stil en grijs
bij - zo stil dat we een havik konden spotten in het weiland. De sporen van de vroege vorst
zijn te zien. Tijd om terug te kijken op het afgelopen jaar en misschien voorzichtig al vast na te
denken over het volgende en te beginnen aan een moestuinplan en/of het bestellen van
zaden.
In elk geval moeten we in de winter het gereedschap verzorgen - hiervoor staat zondag 15
januari gepland vanaf 12 uur in het Tuinhuis. Schoonmaken, slijpen, oliën. Kom je
meehelpen? Ook het kindergereedschap wordt gedaan, vele handen maken licht werk. Er zal
soep zijn en een warme kachel.
Terugblik op 2016
Het afgelopen jaar is er veel gebeurd. Stichting Landwaard die de grond van de Wielewaal
bezat, ging failliet. Gelukkig was dat nadát we de grond hadden kunnen verwerven. Er is een
nieuwe stichting opgericht, 'Schooltuin de Wielewaal' met Gert Olthof als voorzitter, Greet
Goverde secretaris en Annerie Rutenfrans penningmeester. Zij zijn de grondleggers van het
schooltuinproject. Omdat er te veel werk is voor deze drie helpt Joleen Oosterhoff voorlopig
met de administratie. Iris en Willem nemen ook een deel van de taken op zich.
Het was ook een jaar van groeiende betrokkenheid van de tuiniers bij het terrein met mooie
en gezellige acties rond onderhoud. Ze hebben echt goeie compost gemaakt! Al dat gras
gemaaid! De heggen in toom gehouden!
De schooltuinlessen aan zeven klassen hebben kunnen
doorgaan door de vrijwillige inzet van Natasja en Circe,
ondersteund door Mary, Greet, Suzanne en Hekke en
(groot)ouders van de kinderen. Karin zorgde voor de toevoer
van plantjes. Heel veel dank daarvoor! Het was een moeilijk
jaar met de slakken, het zomerhoogwater en de droogte erna,
maar hoewel er minder geoogst is dan vorige jaren hebben de
kinderen weer veel genoten, beleefd en geleerd.
Hoewel het op dit moment nog niet duidelijk is hoeveel klassen er in 2017 komen (een aantal
scholen reorganiseert de lesaanpak) zijn Natasja, Karin en Suzanne van plan volgend jaar weer
lessen te geven of te ondersteunen. Voor de donderdag zoeken we nog een lesgever en
ondersteuners. Heb je hiervoor interesse of ken je iemand? Gert.olthof@kpnplanet.nl of 024
6843193.
Voor het terreinonderhoud is er veel hulp geweest van Danny, Rasmus en Marcel, en Jaap,
broer van Willem heeft enorm geholpen door de aanleg elektra in het huis te verzorgen en te

helpen bij de aftimmering. Ook Gert en Willem hebben hier veel tijd in gestoken. Zij zijn (na
een winterstop in de kerstvakantie) iedere donderdag op de tuin. Als je zin hebt je aan te
sluiten, eenmalig of structureel, kom gewoon gezellig langs!
Vrijwilligerscoördinator en feestkokkin Frauke, die ook mee aanzat bij de
bestuursvergaderingen, is helaas om persoonlijke redenen na jaren gestopt met haar
Wielewaalwerk. We zullen haar echt missen.

Een mooier en diverser terrein
Misschien heb je de afgelopen weken de kudde
Schonebeker/schapen op het weiland gezien. Zij zijn deel van
een nieuw plan om het terrein van de Wielewaal (nog!)
mooier en biodiverser te maken en tegelijk te besparen op
arbeid. Op dit moment zijn we in overleg met de Ploegdriever voor een onderhoudscontract,
dat betaald wordt uit subsidies voor ecologisch landschapsbeheer. Dat plan zal uit drie delen
bestaan:
- Onderhoud struweelhagen in 3-7 jarige cyclus: ieder jaar zal een deel van de hagen diep
terug worden gesnoeid. Zo blijven de hagen dicht en een aantrekkelijke nestplek voor vogels.
- Omvormen weiland naar kruidenrijke weide. In het voor- en najaar komen er korte tijd veel
schapen, met het idee dat als ze het gras goed kort afgrazen de zode wat open komt te liggen
en er andere zaden kunnen ontkiemen. Verder zal er gelijktijdig met de dijken worden
gehooid, twee keer per jaar. Dit hooi wordt afgevoerd om de grond te verarmen.
- Omvormen pompoenveld en ruigste deel weiland naar wintervoerakker. Deze delen worden
ingezaaid met een mengsel van granen en akkerbloemen die over de winter blijven staan als
vogelvoer. Het pompoenveld is moeilijk te bewerken door de kwel en we komen hiervoor
gewoon handen tekort.
Alvast voor je agenda
Donderdags werkdag op de Wielewaal
10 januari 10:00 netwerkworkshop
15 januari 12-16:00 gereedschapsonderhoud
11 maart Groen en Doen, terreinklussen
9 april De aftrap van het tuinjaar: paden treden en verkoop

pootaardappelen en uien
Losse winterklus: kweekwortels harken/rapen op het schooltuinveld. Simpel maar
dringend: de schooltuintjes zijn gefreesd maar zoals we al vreesden - er zitten veel
wortelonkruiden in de grond daar. Iedere emmer die eruit gaat is winst. GROTE DANK voor
je hulp alsvast - een perfecte work out voor na de feestdagen?
Parkeren
Kom bij voorkeur op de fiets naar de Wielewaal. Moet je eens met de auto komen, parkeer
dan voorbij het huis. Het is niet toegestaan om onder langs de dijk te parkeren, bij het
fietsenrek of bij het hek van Struin. De omwonenden zijn hier nogal precies op en sturen boze
brieven naar Rijkswaterstaat als we het anders doen...

Crowdfunding grasmaaier
Namens het bestuur heel hartelijk dank voor de gulle gaven voor de vervanging van de
gestolen grasmaaier. Er is 277,- euro binnengekomen, een mooie steun! Naast het geld was
ook het delen van de zorg hiervoor heel fijn. Het plan is om een oude zeecontainer aan het
schaffen als goed afsluitbare gereedschapsschuur. Die zal in plaats van het huidige huisje op
het schooltuinveld komen.
Verder zijn er de laatste tijd boompalen en gaas gebracht, schaduwdoek om het jonge
pootgoed voor de schooltuin te beschermen en een lading oude dakpannen op het pad te
verharden. Ook hiervoor veel dank.
Andere plannen voor 2017











Om de grond van de schooltuinen makkelijker bewerkbaar te maken worden
binnenkort 6 vrachtwagen GFT-compost geleverd. Een deel van het transport wordt
gesponsord door de vervoerder van de DAR. Voel je vrij om hiervan wat te nemen
voor je eigen tuin.
Er wordt een versnipperaar aangeschaft om het composteren te versnellen.
We willen de ouderbetrokkenheid bij de schooltuinen stimuleren en meer
(natuur)activiteiten aanbieden naast de lessen, zodat de kinderen nog meer uit hun
schooltuinjaar kunnen halen. Meer hierover in het vroege voorjaar.
Annerie en Greet kijken hoe de Wielewaal kan samenwerken met Nijmegen Greeen
Capital 2018. Dit past bij de wens om beter samen te werken met vergelijkbare
natuurprojecten in de buurt/stad. 10 januari om 10 uur houden we een
netwerkverkenning in het Tuinhuis. Je kunt je aanmelden!
De kruidentuin heeft groot onderhoud en daarna regelmatige verzorging nodig. Het
zou leuk zijn als we hier een kruidentuingroep voor kunnen vormen of vinden. Het
mooiste zou zijn als deze groep ook kan nadenken over en meewerken aan educatieactiviteiten rond de kruidentuin
Duidelijker taakverdeling bestuur+. Met het vertrek van Frauke vervalt de rol van
vrijwilligerscoördinator. Heb je vragen over, of wil je meewerken aan
educatie -> Gert (gertolthof@kpnplanet.nl)
moestuin en terreinbeheer of bij calamiteiten-> Willem
(willemberghoef@tomaatnet.nl 06 19615762 van do-zo en op ma-di-wo na schooltijd)
communicatie, gebruik tuinhuis-> Iris (wielewaal@fo.nl 06 27473273)
netwerken en politiek -> Greet en Annerie (h.goverde@chello.nl)
Bij Gert kun je terecht voor vragen over de huur van je moestuin.

Ter inspiratie
Voor de voorpret voor het nieuwe seizoen een fijn digitaal moestuintijdschrift:
Wintereditie Smultuin
https://www.dropbox.com/s/m4n4qaxw66alcf8/WINTEReditie2016SMULTUIN.pdf?dl=0
Vroege voorjaarseditie Smultuin
https://www.dropbox.com/s/i787yxo0n7rkkby/prillevoorjaarseditie2016SMULTUIN%20%281
%29.pdf?dl=0
Voor nu:
Fijne feestdagen gewenst, mede namens Gert, Annerie, Greet en Willem. En hoe en wat en
waarom je ook viert: na de kerstvakantie worden de dagen weer langer!
Als je deze mail ten onrechte hebt ontvangen, mail dat dan even, dan haal ik je van de lijst

