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Volgende activiteit
•

Vrijdag 22 april 2022 om 19h30 in zaal Sint-Bavo, Hoge Buizemont 165 te Geraardsbergen:
voordracht over ‘Klimaatgezonde tuinen – hier groeit water’ door Ann Muyldermans.

Tuin- en landschapsarchitecte Ann Muyldermans maakt in een powerpointpresentatie aan de hand
van vele voorbeelden duidelijk hoe wij onze tuin klimaatrobuuster kunnen maken. Er wordt vooral
veel aandacht besteed aan het op peil houden van de waterhuishouding, zodat de tuin beter bestand
wordt tegen droogte en hitte. Hoe er voor zorgen dat in natte zomers het water zo lang mogelijk
wordt vastgehouden, zoals een natte spons, en op die manier het grondwater verder kan aangevuld
worden?
We denken hierbij ook even terug aan de actie “Maai mei niet”, die erop gericht was dat men de
graspercelen eens NIET maaide in de maand mei. Het resultaat was dat vele percelen omgetoverd
werden tot mooie bloemveldjes waar tal van bijen en insecten zich te goed konden doen aan
stuifmeel en nectar. Door te veel en te kort maaien worden tijdens aanhoudende droogte, zoals we
dit voorgaande jaren meegemaakt hebben, veel graspercelen en gazons bruin en ros. Maak van je
groene woestijnen eens groene oazes. Laat de grasmaaiers wat meer in het tuinhuis staan, stop met
de bemesting. De biodiversiteit zal stijgen.
Iedereen is van harte welkom, inkom gratis.

Verder op de agenda in 2022
•
•

Zondag 15 mei 2022 vanaf 10h: praktijkdag op het volkstuinpark in de Sint-Martensstraat
(aanleggen van een moestuin door Jos Van Hoecke, praktijkdag i.v.m. cursus Biotuinieren).
Een woordje meer hierover in ons volgend maandblad.
Zondag 22 mei 2022 vanaf 10h: opentuin- en ruildag op het volkstuinpark Sportkring.

AANDACHT: BERICHT AAN DE DEELNEMERS VAN DE CLUBREIS NAAR HEIDELBERG 2022
Eerste reis: van vrijdag 17 JUNI tot en met maandag 20 JUNI 2022: deze periode blijft
behouden.
Tweede reis: opgepast: de vooropgestelde periode van vrijdag 8 juli tot en met maandag 11 juli
2022 wordt, op vraag van het hotel, vervangen door: van vrijdag 12 AUGUSTUS tot en met
maandag 15 AUGUSTUS 2022.
Yolande heeft practisch iedereen al hiervoor telefonisch kunnen contacteren en er waren geen
bezwaren, waarvoor onze beste dank.
Onze vraag: indien alle, tot op heden nog ingeschreven deelnemers, deze behouden, hoeft er NIET
gereageerd te worden. Zoniet, graag een telefoontje naar het nummer 054/422088 of een e-mail
naar yolandegodyns@hotmail.com, en dit uiterlijk voor 28 MAART ek.
Het vernieuwde programma kan dan afgewerkt worden en gepubliceerd als bijlage in het maandblad
van april.
Met onze hartelijke tuingroetjes,
André en Yolande
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Valse start
Omdat we ons op de voordracht over witloof in oktober 2021 in zaal Sint-Bavo op de Hoge
Buizemont coronagewijs niet echt comfortabel voelden, hadden we voor de eerste voordracht van dit
jaar uitgekeken naar een meer coronaproof alternatief. Vandaar dat we voor de voordracht over
kleinfruit op 11 maart geopteerd hebben om die te laten doorgaan in de parketzaal in het JC De
Spiraal. Helaas werd dit door het plotse en laattijdige uitvallen van onze voordachtgever Marc Geens
een onverwachte tegenvaller, waarvoor bij deze onze verontschuldigingen.
Om de teleurstelling wat weg te spoelen dan maar afgezakt naar het plaatselijke Jeugdhuis om bij
een glas wat bij te kletsen na de (te lange) periode van inactiviteit.
Als alternatief voor het verslag van de voordracht dat ik hier gewoontegetrouw breng, zal ik, met
goedkeuring van de heer Geens, hierna wat gesprokkelde informatie van de website 'Kruisbessen
'Proef'tuin' neerpennen (Bron: Kruisbessen ‘Proef’tuin – www.proeftuin.eu”).
Wat is de ‘Kruisbessen ‘Proef’tuin’?
De Kruisbessen 'Proef'tuin, gelegen in Zomergem, is een kleinschalig project, met als centrale
persoon Marc Geens en is deels geIintegreerd in zijn ‘cottage’ tuin. Oorspronkemijk was dit specifiek
gericht naar kruisbessen, maar geleidelijk werden ook andere nauw verwante soorten en kruisingen
mee opgenomen. Uiteindelijk groeide dit uit naar een ruim aanbod van alle eetbare winterharde
bessen, aangevuld met bijzondere fruitsoorten die men ook bij ons kan telen. Naast de evaluatie van
rassen, wordt er in een kleinschalig kwekerijtje zelf ook aan veredeling gedaan. In de 'proef'tuin
kunnen bezoekers de gekweekte rassen bekijken, en op bepaalde tijdstippen ook effectief van de
bessen 'proeven', dit om hen te helpen bij het kiezen van de meest geschikte rassen voor hun eigen
tuin. De Kruisbessen 'Proef'tuin wil vooral een informatiebron zijn voor de privétuinier en
kleinschalige eco-projecten. Met dit privé-initiatief trachten de eigenaars enerzijds de profesisonele
markt op te volgen om daarna de voor de particulier interessante informatie en rassen te selecteren.
Anderzijds gebeurt deze selectie op basis van 'praktijk'ervaring in de 'Proef'tuin en in vergelijking
met bestaande referentierassen die al meerdere jaren hun waarde in diverse privétuinen hebben
bewezen.
Criteria voor de selectie van geschikte rassen zijn:
• bestand zijn tegen ziektes zodat er niet moet behandeld worden met fungiciden
• lekker smakende vruchten
• bij voorkeur jaarlijks een oogst opleveren
• winterhardheid is hierbij natuurlijk een basisgegeven
Op de Kruisbessen Proeftuin geloven ze sterk in het ecologische en natuurvriendelijke tuinieren. Om
die reden hebben ze grotendeels rassen en soorten weerhouden die voor de 'thuis'tuinier
gemakkelijk in de eigen tuin zijn te telen.
Algemeen plantadvies:
Bodem:
Kleinfruit stelt over het algemeen weinig eisen aan de grond en standplaats. Globaal geven ze de
voorkeur aan een bodem die voldoende vochthoudend is tijdens de zomer, maar afhankelijk van het
ras en type kan men ook op droge en zeer natte, lichte of zware grond kleinfruit kweken. Ze
verlangen een zonnige (o.a. voor druif, kiwi, …) tot halfschaduw standplaats. Bedenk wel dat hoe
meer en dieper de schaduw is, des te later de vruchten zullen afrijpen. In veel gevallen zal (diepe)
schaduw ook resulteren in een mindere vruchtzetting.
Kleinfruit wortelt zeer oppervlakkig, houd hiermee rekening als je de grond rond de planten bewerkt.
Om te vermijden dat je onkruid moet bestrijden, is een bodembedekking met hakselhout of gemalen
blad aangewezen.
Bemesting:
De planten vragen geen specifieke bemesting. Eventueel kan men wat compost rond de planten
aanbrengen en de rest van de bodem afdekken met hakselhout of blad.
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Hoe planten?
Men kan de meeste bessen als struik kweken, maar ze lenen zich ook goed om een haag te vormen
die men tot 2,20 meter hoog kan laten uitgroeien. Dit laatste heeft het voordeel, ook bij planten met
slappe stengels zoals bramen, dat ze gemakkelijk en overzichtelijk zijn te onderhouden en op te
kweken. Wel heeft men voldoende stevig steunmateriaal nodig (palen met tussendraden).
Voor het planten zelf is het belangrijk dat het plantgat voldoende groot is om de wortels mooi uit te
spreiden. Is de plant in container geteeld, dan moet je de wortels wat losmaken zodat ze goed met
de tuingrond in contact kunnen komen. Na het planten de kuil terug opvullen met tuingrond
(eventueel vermengd met hakselhout zoals aangeraden bij blauwe bessen), goed aangieten, de
bodem rond de plant afdekken met een laagje compost, en verder weg van de plant afdekken met
hakselhout (of gelijkaardig materiaal). Eventueel de stengels al opbinden aan de draden, en dan
afwachten maar...
Plantafstanden (in meter):
Soort
Rode bes

Haag

Afstand tussen de rijen Struik

0,50 - 0,6 0 2 - 2,50

1,25

Zwarte bes

0,60

2 - 2,50

1,25 - 1,50

Ribes odoratum

---

2 - 2,50

1,25

Kruisbes/Stekelbes 0,40 - 0,50 2

1 - 1,25

Framboos

---

0,30 - 0,50 2 - 2,50

Braam + hybriden 1 - 1,50

2 - 2,50

---

Braambozen

1 -1,50

2 - 2,50

---

Blauwe bes

1 - 1,25

1,75 - 2,25

1,25 - 1,50

Druif

1,25 - 1,75 2,5 - 3,00

Kiwi

1,25 - 1,75 2,5 - 3,00

Bij framboos, braam en
braambozen worden bij een
vertikaal snoer 5 tot 7
takken aangehouden per
strekkende meter.

Voor de specifieke verzorging van de verschillende soorten kan je terecht bij de beschrijvende fiches
op de website (https://www.proeftuin.eu/Nl/KLF/fiches-klf.php).

Daar is de lente!
Verleden maand plaatste ik hier nog een
vraagteken bij de gedachte of maart de poort naar
de lente zou openen. Halverwege de maand
moeten we niet langer twijfelen. En ook voor de
volgende dagen wordt er geen wispelturig weer
met maartse buien voorspeld. Het gezegde “maart
is een vuile taart”, zoals wijlen Armand Pien het
soms verwoordde, is (voorlopig) niet van
toepassing.
Er zal dus al heel wat buiten getuinierd zijn
wanneer u dit leest. Wat de voorbije maand alleen
lukte onder bescherming kan nu in volle grond.
In de serre zijn eerder gezaaide wintergroenten
zoals kervel en veldsla al een tijdje oogstklaar.
Weldra is het de beurt aan de spinazie en de
eerste (pluk)sla.
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Plantui (Ptujska Rdeca) en sjalotten (Hermine) zijn eind februari al geplant. De in tray
voorgezaaide erwten zijn uitgeplant, een volgende rij wordt direct in volle grond gezaaid. Ptujska
Rdeca vormt mooie ronde ajuinen met een unieke koperroze kleur, die vooral in de Balkanlanden
gewaardeerd
worden.
Het
witroze vruchtvlees heeft een
heel milde en bovendien
delicate smaak. Vanwege het
hogere suikergehalte zouden
roze uien beter bewaren.
Hermine is een relatief nieuw
sjalottenras, oorspronkelijk afkomstig uit Frankrijk. Het is
een heerlijk, mild smakende
sjalot, die in zijn soort vooral
opvalt
door
zijn
witte
schilkleur. Het ras produceert
zeer
consistente,
ronde
sjalotten met sterke schil, die
vrij vroeg oogstbaar zijn (juliaugustus). Ze zijn geschikt
voor
enkele
maanden
bewaring. Uitplanten in maartmei met als plantafstand 25
cm tussen de rijen en 10-15
cm in de rij.
Grootbladige veldsla met tussenin radijs (Saxa) in de serre
Sjalotten (Allium ascalonicum) vermeerder je in
principe vegetatief. Je plant een sjalot en dat
wordt een klister met nieuwe sjalotten. Andere
uiachtigen zoals knoflook en plantui hebben
diezelfde eigenschap: 1 knoflookteen wordt 1
knoflookbol, 1 plantui dus 1 ui. Prei en stengelui,
die ook tot dezelfde groep (de Alliacaeae)
behoren, maken geen bol en kan je dus niet op
die manier vermeerderen, ze worden gezaaid.
Noot: ajuin kan je natuurlijk ook zaaien en dan
uitplanten, wat ik nu ook al enkele jaren met
succes doe. EN ja, ook sjalotten kan je telen uit
zaad. Nog nooit eerder gedaan, maar dit jaar dus
wel (zie verder).
Soorten sjalotten:
• Roodbruine sjalotten: roodbruine sjalotten
geven wat minder, kleinere sjalotjes met een
extra zoete sterke smaak. Bekende rassen
Voorgezaaide erwten klaar voor uitplant
hiervan zijn Santé en Red Sun. Deze laatste is
een sjalot van uitstekende kwaliteit. Red Sun
heeft t.o.v. het ras Santé een verbeterde opbrengst en bewaarbaarheid en een goede resistentie
tegen schieten, het zwakke punt van het oudere ras Santé. Planten van half februari tot half april
in een goed losgemaakte grond, voor oogst vanaf juli.
• Gele sjalotten: deze plant je wat later in het voorjaar, rond maart/april. De oogst valt dan
ook wat later (rond augustus). De opbrengst is wat groter (in formaat en aantal), de smaak wat
milder en de kans op doorschieten is wat groter. Bij de gele sjalotten is de Noord-Hollandse
strogele nog steeds het meest bekende ras, met een goede opbrengst. Een verbeterde selectie
hiervan (hogere opbrengst, langer houdbaar) is de Golden Gourmet.
• Langwerpige sjalotten: Longor is een verbetering van het langwerpige type Franse sjalot "Cuisse
de poulet". Het is een rode sjalot met een uitgesproken fijne smaak die goed bewaarbaar is.
Banaansjalot Zebrune produceert langwerpige, lichtroze tot bruine sjalotten met een
koperkleurig vel en roze vast vruchtvlees met een ietwat zoete en zachte smaak. Ze komt
oorspronkelijk uit Frankrijk en het is een kruising tussen een sjalot en een ui. Het is een zeer
veelzijdige en gezonde groente die op heel veel verschillende manieren te bereiden is: gebakken,
gekookt, gewokt, geroosterd, gegrild, gestoofd of zeer fijn gesnipperd in salades. Ik heb deze
variëteit eerder toevallig ontdekt toen ik op zoek was naar de tomatenvariëteit Nadja. Er wordt
aangeraden om Zebrune onmiddellijk in de vollegrond te zaaien vanaf maart en nadien de
zaailingen uit te dunnen op 10 cm. Ik heb deze raad niet gevolgd en, net zoals ik met zaaiui doe,
voorgezaaid in een bakje om ten gepaste tijde uit te planten. Ik houd jullie op de hoogte.

Een bijzonder kruid om te proberen
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Ik ben de laatste tijd een trouwe lezer van het katern ‘Mijn Gids’, in de weekendkrant van Het
Laatste Nieuws. En meer specifiek daarin de rubriek ‘Mijn Tuin’ uit de pen van tuinexperte Laurence
Machiels, In een bijdrage over tips voor een succesvolle kruidentuin haalt de auteur in de marge ook
enkele bijzondere kruiden aan. Ik pik er de ‘Ananassalie uit om hierover wat meer te vertellen.
Ananassalie: de koningin van de kruidentuin in het najaar
Ananassalie (Salvia rutilans susp. var. Ananassia) behoort tot de familie van de lipbloemigen.
Andere benamingen zijn: Salvia Elegans 'Scarlet Pineapple'/ Pineapple sage. Deze prachtige en naar
ananas geurende salie is oorspronkelijk afkomstig uit Zuid-Amerika. In Guatemala en Mexico wordt
dit kruid voor uiteenlopende medicinale doeleinden gebruikt. In de landen van oorsprong is deze
Salvia doorlevend, maar in het koudere Europa is deze plant niet volledig winterhard. Maar de
vorstgevoelige plant kan op een beschutte plaats met extra bescherming doorgaans wel
overwinteren. De planten kunnen ook als potplant geteeld worden en dan binnenshuis op een koele
lichte plaats overwinteren. Een alternatief is om ze als éénjarige plant te telen.
Het zijn ‘kortedagplanten’, d.w.z. dat ze pas kunnen bloeien als er minder dan 12h licht per dag is.
Vandaar dat de opvallend rode bloemen pas zeer laat in het najaar verschijnen, vanaf eind oktober
tot eind november, als bijna alles in de tuin is uitgebloeid.
Ze houdt van een voedzame bodem. Voorzie een ruime plaats in de volle grond (in groep of solitair)
of in een grote pot. Bedenk wel dat één plant in optimale omstandigheden tot meer dan 1m hoog (en
breed) kan worden. Ananassalie houdt van een plaats in de halfschaduw, en verdraagt dus moeilijk
de brandende middagzon tijdens de zomermaanden. Geef voldoende water en als de plant in pot
staat regelmatig bemesten. Om een mooie compacte struik te bekomen wordt de plant in het
voorjaar enkele malen teruggeknipt.
TIP
Combineer ananassalie met citroenverbena in je moestuin of kruidentuin: een prachtig plaatje!
Ananassalie is een dankbare plant, de culinaire toepassingen zijn veelzijdig. Zowel de bladeren als de
bloemen zijn eetbaar en lekker. De bladeren kunnen zowel vers als gedroogd gebruikt worden om
thee te maken. Gehakte verse blaadjes kunnen toegevoegd worden aan salades, fruitsla, koude
dranken of cakedeeg en geven deze gerechten een verfrissende smaak. Gedroogde of verse blaadjes
aromatiseren gerechten met varkens- of lamsvlees.
De rode, buisvormige, knalrode bloemen doen het goed op desserts.
Hoe kweek je ze?
Zowat alle tuincentra bieden de plant aan in het voorjaar (vanaf april/mei). Je kunt ze ook zaaien,
maar dat duurt ontzettend lang en is minder effectief. Ananassalie kan vermeerderd worden door
stek. Je stekt in het najaar, wanneer de plant uitgebloeid is. Je helpt ze dan de winter door en zet ze
op een vorstvrije plek. Zodra de plantjes sterk genoeg zijn en alla vorstgevaar verdwenen is, kunnen
ze naar buiten verhuizen.
Ziekten en belagers
Afgezien van wat bladluizen die de plant kunnen belagen heeft ananassalie nauwelijks last van
vervelende insecten. Tijdens langdurige natte periodes kunnen er wel schimmels optreden.

Winterbescherming weghalen
In de border kan stilaan de (natuurlijke) beschermlaag worden weggehaald. Als het winterdek blijft
liggen krijgen de planten het eronder te warm, waardoor ze te vroeg tot ontwikkeling komen en
kunnen bevriezen. Wees voorzichtig om de jonge ‘groeineuzen’ niet te beschadigen bij het
verwijderen van blad- of plantenafval. Verschillende vaste planten kunnen worden opgedeeld of
gescheurd en opnieuw worden uitgeplant in de border. De kern van vaste planten die wat ouder
worden sterft dikwijls af zodat het goed doet de planten nu en dan te scheuren. Druk (en giet) de
nieuwe delen onmiddellijk goed aan zodat de wortels meteen goed aanslaan. Zuurminnende planten
kunnen nu een laagje turf gebruiken om de zuurtegraad op peil te houden.

Goed om weten
Tijdens de bloeiperiode (maart, april, mei) houd je de boomspiegel best gesloten en onkruidvrij om
de schade t.g.v. lentenachtvorst te beperken. Mulchen vóór de bloei is dan ook geen goed idee. Een
zwarte (onkruidvrije), gesloten en vochtige grond kan 's nachts tot 3°C warmte uitstralen. Als het
maar licht vriest (vb. -2°C.), is die warmte-uitstraling van de grond voldoende om geen vorstschade
te hebben aan de bloemen. Voor houtig kleinfruit (trosbessen, frambozen, bramen) is een zwarte
strook van 60 cm meestal voldoende. Voor laagstam fruitbomen (appel, peer, kers, pruim, perzik) is
een strook van 0,80 tot 1 m goed. Na de bloei mag de boomspiegel opnieuw afgedekt worden.
Bron: FruitABC tips (Guy De Kinder)
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De snoei van hortensia’s
Om hortensia’s te snoeien is het belangrijk om te weten over welke cultivar u beschikt.
•
Bij Hydrangea macrophylla of de grootbloemige bolhortensia’s staan de bloemknoppen meestal
op twee- of meerjarig hout. Knip de oude bloemen weg tot op het eerste paar dikke en goed
herkenbare bloemknoppen onder het bloemhoofdje. Pas ook verjonging toe door enkele van de
oudste takken bij de basis weg te nemen. Eenjarige takken snoei je normaal niet terug omdat die
bijna altijd eindigen op een bloemknop. Bij weinig takken kan je een paar jonge takken onderaan
insnijden boven twee ogen, zodat de tak terug kan vertakken en je een mooiere dichtere struik
bekomt. Nog dit: verwijder zo laat mogelijk in het voorjaar de uitgebloeide bloemen, want deze
beschermen de nieuwe knoppen die daaronder zitten.
•
Hydrangea paniculata of de pluimhortensia bloeit op eenjarig hout, d.i. de takken die dit jaar nog
zullen gevormd worden. Wilt u mooie, grote bloempluimen dan kun je elk jaar kort snoeien tot
op een 10 à 15 cm boven de grond. 'Limelight' is één van de bekendste vertegenwoordigers van
deze soort. Hetzelfde geldt ook voor de Hydrangea arborescens. Niet snoeien kan natuurlijk ook:
het aantal bloemen wordt dan talrijker maar kleiner, wat overigens een voordeel kan zijn voor
de Hydrangea arborescens Annabelle. De eenjarige takken gaan, bvb. bij hevige regen, zwaar
doorbuigen door de grote (zware) bloemen.
•
Hydrangea petiolaris of de klimhortensia bloeit met platte bloeiwijze op de zijscheuten. Die
mogen pas teruggeknipt worden in de zomer na de bloei. Het is een klimmer die net zoals de
klimop zichzelf zonder hulp kan vasthechten aan schuttingen en muren. Aangezien het de
bedoeling is om een gevel of een schutting te overgroeien snoeien we regelmatig enkel de takjes
weg die teveel van deze muur weg groeien. Indien je dit niet doet en je zou na enkele jaren vele
takken ineens wegsnoeien dan heb je dat jaar veel minder bloei.
Bron: MijnTuin.org (Eddy Geers, met dank aan Rino De Wilde- tuinbouwleerkracht KTA Melle)

Bladluisvreter en meeldauwbestrijder
De oorworm heeft misschien zijn naam niet mee, maar het is een goede
bladluisopruimer én een bestrijder van meeldauw! Dat laatste was nieuw
voor mij. In zijn speeksel zit blijkbaar een natuurlijk fungicide, waarmee
de oorworm zijn jongen, die op donkere en vochtige plaatsen opgroeien,
schimmelvrij houdt. Als insectenopruimers moeten ze niet onderdoen voor
de lieveheersbeestjes. Op het menu staan naast bladluizen, bladvlooien
(o.a. de buxusvlo) en kleine rupsjes, en dus ook de schimmeldraden van
meeldauw.
Een goede reden dus om ze te lokken. Neem een bloempotje, prop het vol met hooi of stro, doe er
wat kippengaas rond en hang het omgekeerd op in fruitbomen of zet ze op een stok bij die planten,
waarop bladluizen verzot zijn, zoals lupinen, dahlia’s, … In de buurt van rozen, druiven, … gaan ze de
meeldauw te lijf. (Bron: uit de rubriek ‘Groen’ van de weekendkrant van Het Laatste Nieuws).

Nestkastjes klaarmaken
Nu we ons best gedaan hebben om onze gevleugelde vrienden door de winter te helpen moeten we
toch ook al vooruit denken aan de komende lente.
Wensen we (sommige van) deze vogels in onze tuin te houden, dan kunnen wij hiervoor nestkastjes
ophangen. Ik denk hier dan vooral aan de meest voorkomende holenbroeders, namelijk kool- en
pimpelmezen. Merels, vinken en blauwe heggemussen vinden wel een geschikte broedplaats in de
aanpalende hagen en struiken.
Handen uit de mouwen dus! Wie een beetje handige Harry is kan immers zelf snel een nestkastje
bouwen. Ter aanmoediging: tijdens de nestduur vangen de mezen ongeveer vijfduizend (!) insecten,
rupsen, … voor de jongen. Begin daar zelf maar eens aan …
Hierna als leidraad enkele afmetingen waarmee je best rekening houdt. Of het echt op een cm
aankomt durf ik te betwijfelen. Wellicht komt het hier op neer: het staat hen aan of het staat hen
niet aan. Duimen maar!
Invliegopening: koolmees 30-32 mm, pimpelmees 26-28 mm
Bodem: minstens 10 x 10 cm, voor koolmees liefst 13 x 13, de afstand bodem tot vliegopening moet
groot genoeg zijn (16 tot 20 cm ongeveer).
Hoogte bevestiging: 2 m of hoger
Waar hangen? aan een boom of eventueel gebouw of schutting, met de vliegopening best op het
oosten gericht. Zorg voor een goede aanvliegroute (best geen takken dicht bij de opening).
Inspectie van de kastjes door de mezen:
Kenmerkend daarbij is het ‘tikkend’ geluid dat je hoort: de mezen tikken zowel tegen de buiten- als
de binnenkant van het nestkastje. Waarom ze dat precies doen weet ik niet. Ik heb wel gelezen dat
het om één van volgende redenen kan zijn:
de mees doet dit om de stevigheid van de nestkast te controleren
op die manier geeft de mees aan: deze nestkast is van mij
soms proberen mezen het invlieggat te vergroten als het aan de krappe kant is
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