
Nieuwsbrief februari 2022

Beste leden van de Moestuinvereniging Aa-tuinen,

Kriebelt het ook al zo bij jullie? Zaden besteld, misschien al pepers voorgezaaid? De
winter heeft nog niet echt doorgezet, maar ons hoofd zit al bij het voorjaar. Toch kan
het nog flink gaan vriezen. Laten we hopen dat de kou snel komt en niet pas laat als
de fruitbomen al in bloesem staan! Over fruitbomen gesproken; het is tijd om
fruitbomen te snoeien en dan met name de pitvruchtbomen (zoals appel en peer)
voor meer info: https://www.snoeien.info/fruitboom/

INHOUD:

- Agenda
- Mededelingen
- Contributie en pacht 2022
- Garantzaden
- Compost en mestdag op 12 en 13 maart
- Bijlage van Natuurwerkgroep

Contact met bestuur: info@aatuinen.nl

Aanvragen bouwvergunning: https://www.aatuinen.nl/bebouwing/

Meld je aan voor de vrijwilligers groeps-whatsapp:
https://chat.whatsapp.com/EvNXuJs6G2g84RZnaZtwjT Zo ben je snel op de hoogte
van klusjes, wijzigingen en jaarlijkse bbq. Ook wordt er onderling informatie en
belangrijke meldingen uitgewisseld.

https://www.snoeien.info/fruitboom/
mailto:info@aatuinen.nl
https://www.aatuinen.nl/bebouwing/
https://chat.whatsapp.com/EvNXuJs6G2g84RZnaZtwjT


AGENDA

Verenigingsdag 5 februari 11:00 tot 14:00

Compostdag 12 en 13 maart

BELANGRIJKE MEDEDELINGEN

★ Onze vereniging is de som der delen, dus draag je steentje bij aan ons mooie
park en het onderhoud daarvan. Doe ook mee op de verenigingsdagen met
diverse tuinklussen, het is gezellig, je leert elkaar wat beter kennen en het is een
heerlijk gevoel om samen zoveel voor elkaar te krijgen en ons moestuincomplex
mooi en verzorgd te houden. 5 februari komen we weer bij elkaar.

★ De voormalige huurders van Reseda 1a en 1b hebben de beslissing van de
leden op de ALV 2020 om hen te ontzetten, aangevochten. De hoorzitting zal
plaatsvinden op donderdag, 17 februari.

★ Jaarlijkse compost en mestdag is op 12 en 13 maart. Binnenkort een mail met
de mogelijkheid om te bestellen.

★ De druiventuin aan de Roos wordt verkleind. Op 5 februari staat het rooien van
een aantal rijen gepland. Het gaat om mooie gezonde druivenranken. Heb je
interesse in één of meer druivenranken kom dan helpen rooien.

★ Er zijn ratten op de tuinen gesignaleerd, controleer of je een nest hebt
(tuinhuisje bijvoorbeeld) en bestrijd deze ratten voordat het een grote plaag



wordt die onze oogst gaat kosten. Voorkom ellende door geen voedsel of
oogstresten op de tuin achter te laten.

★ Stort geen afval bij de container. Het kost de vereniging flink geld om afval bij de
Rova in te leveren (prijs per kilo!). Om te voorkomen dat we deze kosten moeten
doorberekenen aan de leden, neem je je afval zelf mee naar huis.

CONTRIBUTIE EN PACHT 2022
De contributie en pacht voor 2022 blijven ongewijzigd.
37,50 per are. 17,50 lidmaatschap. De meeste leden betalen via automatische
incasso. Degenen die de vereniging nog niet gemachtigd hebben, ontvangen een
betalingsverzoek via de mail.

GARANTZADEN
Ook dit jaar hebben veel tuinders hun zaden via de vereniging besteld. Begin
februari worden de zaden verwacht. Zodra de zaden binnen zijn krijgen jullie via de
mail bericht op welke data en tijd ze opgehaald kunnen worden in het clubgebouw,
de pootaardappelen volgen een paar weken later. Betalen liefst met pin of anders
contant. Nog even geduld.

COMPOST EN MESTDAG

Op 12 en 13 maart koopt de vereniging compost en gedroogde koemest weer groot in. De
hoeveelheid wordt bepaald door het aantal bestelde kruiwagenladingen van de leden. Na de
levering hebben de leden die besteld hebben 2 dagen de tijd om de compost en/of mest
naar hun tuin te brengen. Afgelopen 2 jaar ging dat volgens een schema met tijdslot in
verband met coronamaatregelen. Of dat dit jaar ook nodig is, weten we niet. Informatie over
de compost en mest wordt enkele weken voor de compostdag gemaild, waarna er besteld
kan worden.



Het kan dan nog bar-koud zijn, maar ook bij mooi weer is het fijn als we het zware kruien
kunnen afwisselen met een kop koffie en plak cake of kommetje soep. Welke leden willen
tijdens de compostdagen zorg dragen voor soep, koffie, thee?
(info@aatuinen.nl)

BIJDRAGE VAN DE NATUURWERKGROEP

Boomklever of -kruiper: wie is wie?
De boomklever en de boomkruiper: een oude boom in de tuin of buurt
is vaak al genoeg om één of beide soorten te zien. Alleen: wie is wie?
Hoe houdt u ze uit elkaar?

Er is een ezelsbruggetje om de boomklever en de boomkruiper te herkennen. De
boomklever (blauwgrijs-roestoranje) kan makkelijk de stam omhoog én omlaag
lopen; hij schuifelt alle kanten op en lijkt aan de stam te kleven. (Of: KLever
heeft KLeur.)

De boomklever gaat omhoog én omlaag, hij lijkt aan de stam te kleven

De boomkrUIper is brUIn-wit. Hij hipt (kleeft dus niet) – spiraalsgewijs – omhóóg
tegen de stam, op zoek naar insecten. Als hij boven is, vliegt hij naar de voet van de
volgende boom en begint opnieuw van beneden naar boven. Maar er zijn nog wel
meer verschillen.

mailto:info@aatuinen.nl
https://www.vogelbescherming.nl/boomklever
https://www.vogelbescherming.nl/boomkruiper


De boomkruiper hipt alleen omhoog en begint bij de volgende boom weer onderaan

Klevers metselen
Midden in de winter en nu niet aan de orde, maar wél een leuk weetje. Boomklevers
zijn holenbroeders die de opening van hun broedholte verkleinen door te 'metselen'
met modder. Die metseldrang is vaak zó sterk dat ze, ook als het gat al de juiste
grootte heeft, ergens in de omgeving tóch nog lekker een metselwerkje maken.

Boomklevers
metselen graag, of het nou nodig is of niet

En klevers hamsteren
'Klevers' blijven ook 's winters in hun territorium. Dan hamsteren ze zaden en noten:
wat ze niet eten, verstoppen ze in kieren en spleten. Let er maar eens op. 's Winters
zijn er natuurlijk bar weinig insecten, dus stappen ze noodgedwonen over op een
vegetarisch dieet. U kunt ze nu dan ook zeker op de voertafel verwachten!



Voor de zekerheid hamsteren boomklevers in de winter zaden

In-de-tuin-kruipers
Heeft u nu een boomkruiper in de tuin? Dan is de kans op een nestje dit
voorjaar heel reëel. De bescheiden boomkruiper stelt namelijk geen hoge eisen aan
een broedplek. Hij maakt een nestje achter loszittende boombast, in vervallen
nestkastjes, in de klimopbegroeiing van bomen of muren en op tál van andere
plekken. Als u weet hoe boomkruipers klinken, is hun zang gemakkelijk te
herkennen. Zelfs in de stad hoor je ze tussen het stadsgewoel.

Boomklevers zijn lekker-bij-elkaar-kruipers!
Anders dan boomklevers eten boomkruipers ook in de winter bijna alléén maar
insecten. Weinig vegetarische uitstapjes, al gebeurt het weleens. Ze moeten daarom
non-stop beestjes zoeken om de lange winternachten te overleven. Ze zetten nog
een strategie in: ze kruipen bij elkaar om te slapen, soms wel met tien of meer
soortgenoten op een kluitje.



Boomklever (Sitta europeae)

De boomklever is een echte bosvogel. Hij klautert schokkerig maar behendig alle
richtingen uit op boomstammen, ook ondersteboven!

Hoe kan je de boomklever herkennen?

● compact, halsloos, met korte, recht afgesneden staart en forse, spitse snavel
● blauwgrijze bovendelen en oranjebruine flanken en onderdelen
● opvallende zwarte oogstreep die de blauwgrijze kruin scheidt van witte kin en

keel
● roestbruine buik
● grootte: 12 - 14,5 cm

:Wat eet de boomklever?

De boomklever eet vooral ongewervelden (insectenlarven, oorwormen, kevers,
spinnen). Het dieet wordt in de herfst en de winter in belangrijke mate aangevuld met
zaden en noten (vooral beuk- en hazelnoot). Soms voedt de boomklever zich ook
met het sap van es, esdoorn, populier en berk.

Waar leeft de boomklever?

De boomklever komt vooral voor in oude loofbossen. Ook parken en grote tuinen
met eik of beuk kunnen geschikt zijn. Naaldbossen zijn  minder in trek.

Hoe plant de boomklever zich voort?

De boomklever broedt in boomholtes (vaak oude holtes uitgehakt spechten). De
ingang wordt doorgaans dichtgemetseld met modder. Die gedroogde modder wordt
steenhard en verhindert grotere soorten (spreeuwen, spechten) om het hol binnen te
dringen. Het metselwerk wordt enkel door het vrouwtje uitgevoerd, een taak die
enkele dagen in beslag neemt. De nestholte wordt binnenin bekleed met droge
bladeren en houtschilfers (vaak schors van den). Er wordt vermoed dat dit materiaal
het nest zou beschermen tegen parasieten. Boomklevers vind je het hele jaar door in
paren. De boomklever is extreem asociaal ten opzichte van zijn leeftijdgenoten,
de sociale band is alleen beperkt tot zijn partner.



Hoe krijg je de boomklever te zien?

De boomklever is erg luidruchtig (vooral in het voorjaar). De soort verraadt haar
aanwezigheid dan ook vooral door haar uitgebreid repertoire van luide roepen.

Weetjes over de boomklever

● De boomklever is de enige inheemse vogel die zowel naar boven als naar
beneden (dus met de kop naar omlaag) kan klimmen. In tegenstelling tot
spechten en boomkruipers gebruiken boomklevers hun staart niet als steun.
Boomklevers hebben een korte staart maar stevige, korte poten met relatief
lange tenen en lange nagels waardoor ze een goede grip hebben op
boomschors. Vooral de zeer lange klauw aan de achterteen is hierbij van
belang. Ze wandelen over de boomschors waarbij ze zich afwisselend met de
ene of de andere poot blijven vasthouden. Spechten en boomkruipers klimmen
schoksgewijs waarbij er altijd een moment is dat ze beide poten tegelijk
loslaten.

● Boomklevers leggen voedselvoorraden aan waarbij ze elk item apart
verstoppen. Onderzoek heeft aangetoond dat boomklevers de exacte locatie
van hun verstopplaatsen tot 30 dagen kunnen onthouden.

● Sitta, het eerst deel van de wetenschappelijke naam van de boomklever, is
afgeleid van het Griekse sittē en betekent spechtachtig. De boomklever heeft
met zijn krachtige snavel en boomkruipend gedrag inderdaad veel weg van een
minispecht.

● Jonge boomklevers zijn erg vroegrijp. Ze hebben geen jeugdkleed en verlaten
dus het nest met hetzelfde verenkleed als hun ouders. Dit hangt samen met het
feit dat jonge vogels al heel vroeg in een territorium kunnen innemen. Er zijn
gevallen bekend van jonge boomklevers die minder dan twee weken na het
uitvliegen al gepaard waren met een volwassen man of vrouw en er een eigen
territorium op nahielden.

● Boomklevers hebben een voorkeur voor oude nestgaten van de grote bonte
specht. Boomklevers gaan echter pas in maart op zoek naar een geschikte
broedplaats,

● Boomklevers zijn standvogels, maar als de oogst aan beukennootjes mislukt,
verplaatsen ze zich toch soms in het najaar: dan duiken ze ook vaak op in
tuinen.

Boomkruiper �Certhia brachydactyla)



De boomkruiper is een kleine vogel, die wat wegheeft van een kleine, bruine muis
die met schokjes langs de ruwe boomschors naar omhoog klautert, op zoek naar
insecten en spinnen.

Hoe kan je de boomkruiper herkennen?

● klein vogeltje (12 cm, 11 gram) met schorsbruin gestreepte bovendelen en
roomwitte buik

● fijn, sterk gebogen snaveltje
● vage, vuilwitte wenkbrauwstreep
● lichtbruine, stijve steunstaart

Wat eet de boomkruiper?

De boomkruiper eet jaarrond vooral insecten(larven) en spinnen.

Waar leeft de boomkruiper?

De boomkruiper vind je in bossen, (kasteel)parken, grote tuinen en (oude)
boomgaarden. Haar voorkeur gaat uit naar oude loofbossen. Vooral eik is geliefd,
omwille van de ruwe stam. De boomkruiper stelt geen hoge eisen aan een
broedplaats; maakt nesten achter loszittende boombast, oude nestkastjes,
tussen klimopbegroeiing op bomen, muren of schuttingen en op tal van
andere plekken

Hoe plant de boomkruiper zich voort?

De boomkruiper maakt een nest meestal achter loshangende stukken boomschors,
in spleten of houtstapels. Soms wordt het nest ook in dichte vegetatie (klimop)
gemaakt. Ongeveer 20% van de paartjes broedt twee keer per jaar. Beide broedsels
overlappen vaak: het mannetje bouwt een tweede nest waarin het wijfje eieren legt,
terwijl de jongen van het eerste nest nog niet zijn uitgevlogen.

Hoe krijg je de boomkruiper te zien?

De boomkruiper is best onopvallend. Door zijn bruinige verenkleed is hij prima
gecamoufleerd wanneer hij tegen een boomstam naar omhoog klautert. Ook de
zang en de roep stellen niet veel voor en vergen een getraind oor om het op te



pikken. Voor een beginnend vogelaar is een ontmoeting met een boomkruiper dan
ook eerder een toevalstreffer.

Weetjes over de boomkruiper

● Boomkruipers hebben een speciale staart. De 12 staartveren zijn stug, stijf en
gepunt: ideaal als steun bij het klimmen. Doordat de staartveren almaar over
de schors slepen, slijten die snel. Alle zangvogels ruien eerst de centrale
staartveren. Enkel boomkruipers en de spechten (die beide de steun van vooral
de middelste staartveren nodig hebben bij het klimmen) ruien de centrale
staartveren als laatste, nadat alle andere staartveren zijn vervangen.

● Boomkruipers slapen achter een loshangend stuk schors of hakken een
slaaphol uit in het halfvergane hout van dode bomen of in de zachte, levende
schorslaag van coniferen. Vooral ’s winters slapen ze vaak in groep; door dicht
tegen elkaar te gaan aanzitten verliezen ze minder energie.

● De boomkruiper is een uitgesproken insecteneter. Insecteneters die het moeten
hebben van vliegende insecten (muggen, dag- en nachtvlinders, wespen en
bijen) trekken in de herfst weg omdat er dan geen voedsel meer beschikbaar is
(bv. zwaluwen). De boomkruiper gaan in de winter op zoek naar insecten die in
holtes en spleten overwinteren en kunnen dus jaarrond hier blijven.

Wat kan jij doen voor de boomkruiper?

De boomkruiper is vooral gebaat bij bomen met loshangende schors. Soms gaat het
om oudere, zieke bomen die te vaak voor de bijl gaan. Opstaand dood hout is
trouwens ook voor heel wat andere soorten ideaal. Dood hout brengt leven (en
boomkruipers) in de tuin. Er bestaan ook speciale boomkruipernestkastjes, met een
smalle opening aan de zijkant.




