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WERKOCHTEND IN NATUURTUIN HARMANAHOF 

Deze ochtend waren er 23 vrijwilligers, waaronder een aantal Eritreeërs en Syriërs, die 
zich hebben aangesloten bij de wilgenknotgroep.  Een mooi aantal. Deze  wilgenknotploeg 
van het IVN helpt ons altijd bij deze ochtenden. Dat is ook wel nodig. Hoewel de tuin 
extensief beheerd wordt, zou de werkgroep alleen het onderhoud niet bij kunnen houden. 
Als extra klus staat op het programma dat de informatiepanelen worden opgeknapt. Zij 
worden schoongemaakt en de informatie wordt vervangen omdat de kleuren zijn vervaagd. 
Dat was hard nodig. Ook het bijenhotel is voorzien van een nieuw dak. Dat was nog een 
hele klus. 

Het leuke van deze ochtenden is dat er zo’n verscheidenheid aan werkzaamheden is, dat 
er altijd wel iets bij is wat je leuk vindt: lichter werk zoals paden aanharken en het 
snoeien van struiken, zwaarder werk zoals bramen trekken ( mijn favoriete bezigheid) of 
plaggen en technische klussen zoals een hek repareren, een dak of iets anders.  

De ochtend duurt van 9 uur tot 12 uur met een pauze van een half uur erin. In het begin is 
iedereen altijd ijverig aan het werk. Later op de ochtend wordt het een en ander onderling 
uitgewisseld. Zo’n ochtend is immers niet alleen om te werken , maar ook om het met 
elkaar gezellig te hebben. De pauze om half elf komt dan ook altijd goed uit. Deze keer 
met heerlijke appeltaart van Hans Giesselbach. Hij gaat de VENELgroep (wilgenknotploeg) 
verlaten en gaat zich als vrijwilliger inzetten voor het openluchtmuseum. Een half uur 
pauze is snel om. De werkgroep leden zien elkaar niet zo vaak en dan valt er altijd wat te 
vertellen.  Maar ook degenen die nieuw zijn, worden erbij betrokken.  Je bent toch 
nieuwsgierig naar hen en  daar de interesse hetzelfde is, is een praatje al snel gemaakt.  

Wanneer er iets bijzonders in de tuin wordt 
aangetroffen, kan iedereen daarvan 
meegenieten. Deze keer vonden we in de 
steenuilenkast 4 prachtige lichtblauwe 
eieren. Iemand die ook lid is van de  
steenuilen werkgroep deed de suggestie 
dat het misschien wel eieren van de 
spreeuw zijn. En jawel hoor; deze zien er 
inderdaad lichtblauw uit en hebben 
dezelfde grootte. Vooral eieren die in het 
donker liggen kunnen lichtblauw zijn. De 
reden hiervoor schijnt te zijn dat 
lichtblauw meer licht doorlaat dan witte 
eieren. De embryo’s vangen dan nog wat 
ultra violette licht op. 

Na de pauze is het tempo wel wat lager 
geworden, maar als je met veel bent, 
wordt er in dat uurtje toch nog wel het een 

en ander gedaan. Het leukste is om na zo’n ochtend even rond te lopen. De tuin ziet er 
dan pico bello uit. Vele handen maken licht werk! 
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