Akkerseizoen 2016-2017
Een verslag van oogt tot oogst
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Voorwoord
Na de 'geboorte' van de Heemtuin in 1978, zijn in het voorjaar van 1979 de dan inmiddels al enige
jaren in onbruik geraakte akkers voor het eerst weer eens geploegd en ingezaaid. De eerste jaren
werd er in de jaarverslagen steevast verslag gedaan van wat er het afgelopen jaar op de akkers was
gedaan met daarbij een schetsje van de indeling van de akkers met de verschillende gewassen. Deze
verslagen waren niet heel erg gedetailleerd maar toch schetsten ze een aardig beeld van die eerste
jaren.
Vanaf 1995 wordt de hoeveelheid informatie over de akkers in de jaarverslagen opeens veel
summierder. Er wordt vanaf dat moment volstaan met een paar algemene opmerkingen (en soms
zelfs dat niet). Geen akkerindelingen meer en ook geen overzicht meer van verbouwde gewassen. Zo
zijn er in die tijd een aantal gewassen van de akker 'verdwenen' en nu is het onbekend waarom deze
zijn verdwenen!
Nu is een jaarverslag van een vereniging als de Heemtuin wellicht niet de juiste plaats voor een
gedetailleerd 'akkerverslag' maar het is wel heel erg jammer dat er van die 40 jaar akkerbeheer zo
ontzettend weinig informatie en dus zo ontzettend weinig ervaring is overgebleven.
Om de ervaringen met het akkerbeheer door te kunnen geven 'aan zij die na mij komen', schrijf ik
deze akkerverslagen.
Ik hoop dat ze ooit goed van pas zullen komen.....

Erik Westerman
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Inleiding

In het voorjaar van 2016 heb ik het beheer van de akkers overgenomen van Gerrit-Jan van Prooijen.
Na het wegvallen van subsidies en daarmee het vertrek van de vaste beheerder in 2011, heeft GerritJan, zo goed en zo kwaad als het ging, geprobeerd de continuïteit van de akkers zeker te stellen.
Omdat Gerrit-Jan niet altijd elke werkochtend aanwezig kon zijn en in de zomermaanden vanwege
vakantie enkele weken afwezig was, haperde de aansturing van de werkzaamheden op de akker
soms en werden bepaalde werkzaamheden soms te laat of maar 'mondjesmaat' uitgevoerd. Verder
hadden de akkers in die periode veel last van overwoekering door kweek en ringelwikke. Dit alles
heeft het enthousiasme onder de vrijwilligers van de heemtuin om op de akkers te werken waarschijnlijk geen goed gedaan.
Ik wil proberen het akkerbeheer een nieuwe impuls te geven. Een concreet plan hiervoor is er niet. Als
eerste maar eens proberen om alle dingen die op de akkers gedaan moeten worden niet alleen te
doen maar vooral op tijd te doen!
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Actiepunten

2.1 Opbouwen ervaring
Aangezien ik geen enkele ervaring heb met akkerbeheer, is het seizoen 2016-2017 vooral bedoeld om
ervaring op te doen.
2.2 Instructie maaien met zicht en pikhaak, schoven bouwen
In voorgaande jaren heb ik een paar keer meegeholpen met het oogsten van de rogge. Toen is me al
opgevallen dat eigenlijk geen van de vrijwilligers van de heemtuin ervaring had met het maaien met
zicht en pikhaak of met het op schoven zetten van de gemaaide rogge. Daarom besloten om dit jaar
Jo Brink uit te nodigen om ons met betrekking tot genoemde zaken te instrueren. Jo Brink heeft in het
verleden jarenlang de akkers van de Heemtuin gemaaid.
2.3 Documenteren
Om in de komende jaren voort te kunnen bouwen op de ervaringen en resultaten van dit jaar, zal dit
seizoen veel zaken worden gedocumenteerd, zoals:
•
•
•
•
•

algemeen verloop akkerseizoen en weersomstandigheden
akkerindeling en de grootte van de velden met de verschillende gewassen
gebruikte hoeveelheden zaaigoed voor de verschillende gewassen
opbrengsten van de verschillende gewassen
werkwijzen, knelpunten, ervaringen en inzichten

Het is de bedoeling dat deze informatie ieder seizoen verwerkt zal worden tot een verslag zoals dit en
gepubliceerd zal worden op de website van de heemtuin.
2.4 Inschakelen vrijwilligers oogstaktiviteiten
In het verleden is er nogal eens (te) laat geoogst waardoor gewassen overwoekerd raakten of
'verpieterden' en er niet of nauwelijks geoogst kon worden. Het is daarom zaak om tijdig te oogsten.
De oogst periode valt altijd in de zomermaanden. In die periode is een aanzienlijk deel van de
vrijwilligers i.v.m. vakantie niet beschikbaar. Verder moet vaak geoogst worden zodra een gewas rijp
is en het weer het toelaat om te oogsten. Dit houdt in dat de kans groot is dat er ook buiten reguliere
werkochtenden oogstaktiviteiten plaats zullen moeten vinden. De momenten waarop oogstaktiviteiten
plaats zullen vinden zijn niet vooraf in te plannen. Om toch op de juiste momenten voldoende
vrijwilligers in te kunnen schakelen, zal het inschakelen van vrijwilligers tijdens de oogstperiode de
nodige aandacht en inspanning vergen.
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Akkerindeling seizoen 2016-2017
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Opmerking

Winterrogge

Ongeschoond

12...18

58

15,5

899

7,8

7000

25000

27,8

Opbrengst kan hoger zijn bij
intensiever dorsen!

Paardenbonen

Op rij gezaaid

13...14

8

15,5

124

10,3

1275

9785

78,9

Slechts ±80% geoogst!

Huttentut

Op rij gezaaid

0,5...0,6 5,5

15,5

85

?

?

1250

14,7

Laat geoogst.
Vrij veel zaadverlies

Haver

Ongeschoond

10...18

16

15,5

248

7,7

1900

6325

25,5

Emmertarwe

Nieuw zaad

12...22

5,2

15,5

80,6

5,0

400

1445

17,9

Pauwengerst

Ongeschoond

10...18

6,3

15,5

97,7

5,6

550

1950

20,0

Vlas

Nieuw zaad

11...13

5,7

15,5

88

11,3

1000

-

-

Niet geoogst

Phacelia

Nieuw zaad

0,6...1,2

8

15,5

124

4,7

588

-

-

Opbrengst niet gewogen

Phacelia

Later gezaaid

0,6...1,2

2

15,5

31

19,0

588

-

-

Slecht opgekomen

Raapzaad

Nieuw zaad

0,5...0,8

7

15,5

109

5,8

632

-

-

Niet geoogst

?

2,2

15,5

34

?

?

-

-

Opgevreten door reeën

Lupine

Mooie rijen met huttentut
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Algemeen verloop akkerseizoen 2016-2017

5.1 Verloop voorjaar en zomer
Het voorjaar verliep relatief droog maar vanaf eind juni werd het weer erg wisselvallig. Deze
wisselvalligheid maakte het plannen van de oogstaktiviteiten erg lastig. Er moest vaak 'tussen de
buien door' gewerkt worden.
5.2

Grafiek neerslagtekort 2017

5.3 Werkzaamheden na de oogst in 2016
Na de oogst van 2016 zijn geen bodembedekkers ingezaaid. Voordat er in het najaar geploegd zou
gaan worden is de 'wilde' begroeiing met de bosmaaier zoveel mogelijk kort gemaaid.
5.4 Ploegen, zaaien najaar
Uit oude jaarverslagen blijkt dat we vanaf 1979 t/m 1996 onze akkers steeds met een keerploeg
hebben laten ploegen (mogelijk met uitzondering van 1991 en1992). Vanaf 1996 tot 2016 is er
overgegaan op een bodembewerking met een rotorkopeg of een (het is niet helemaal duidelijk welke
van de twee het is geweest). Met deze bewerkingen wordt de bodem door roterende messen
verkruimeld; bij een rotorkopeg draaien deze messen om een verticale as, bij een om een horizontale
as. Eventuele gewasresten (stengels, wortels) worden door deze roterende messen ook grotendeels
versnipperd en door de bodem vermengd. Met een rotorkopeg of overtopfrees wordt de bodem in één
bewerkingsgang opengewerkt en geëgaliseerd en is daarna in principe 'zaai klaar'. Dit in tegenstelling
tot ploegen waar ploegvoren in het veld achter blijven die later nog geëgaliseerd moeten worden. In
ons geval gebeurt dat egaliseren handmatig en dat is veel werk!
De bewerking met een rotorkopeg of is relatief ondiep (15 à 20 cm). In principe is een dergelijke
ondiepe en 'niet-kerende' bodembewerking gunstig voor de instandhouding van diverse akkerkruiden.
Met een keerploeg wordt meestal 30 à 40 cm diep geploegd en wordt de bodem 'gekeerd'; de
bovenlaag wordt naar onderen gewerkt en de onderlaag naar boven. Bepaalde akkerkruiden kunnen
hier slecht tegen omdat de na de zomer achtergebleven zaden te diep in de bodem terecht komen en
in daardoor in het voorjaar niet kunnen ontkiemen. Bolgewassen zoals de weide- en akkergeelster,
gewone vogelmelk en de roggelelie kunnen al helemaal niet tegen het 30 à 40 cm diep ploegen omdat
de bol vaak kapot geploegd wordt. In meerdere opzichten leek het bewerken met een rotorkopeg of
een 'goede keus'.
Op onze akkers groeit echter ook kweekgras of 'kweek'. Dit is een 'hardnekkig' wortelgewas waarvan
elk stukje wortel weer uit kan groeien tot een volledige plant. Bij het bewerken met een rotorkopeg of
wordt de kweekwortel, die zich voornamelijk in de bovenste 15 cm van de bodem bevindt, versnipperd
in heel veel kleine stukjes. Hieruit kunnen dan ook weer heel veel nieuwe planten ontstaan. Op deze
manier kan kweek op een akker heel snel uitgroeien tot een plaag die alle andere gewassen kan
overwoekeren. Dat is precies wat er op onze akkers is gebeurd. Vanaf het moment dat we in 1996
7

overgegaan zijn op bewerken met rotorkopeg of overtopfrees, werd kweek in toenemende mate een
probleem, vooral in de periode 2000 t/m 2015.
Met ploegen wordt de kweekwortel door de ploegscharen ook wel in meerdere stukken verdeeld maar
in veel mindere mate als bij het bewerken met rotorkopeg of overtopfrees. Bovendien wordt een deel
van de wortel dieper de bodem ingewerkt waardoor de kans groot is dat dit worteldeel niet zover meer
kan uitlopen dat het de oppervlakte zal bereiken en dus af zal sterven door uitputting. Een ander deel
van de kweekwortel komt juist aan de oppervlakte te liggen waar het afhankelijk van het weer
uitdroogt of mogelijk bevriest en daardoor af zal sterven. In de periode 1979 t/m1995, waarin we de
akkers 'echt' geploegd hebben, vormde kweek dan ook geen echt probleem.
De bodembewerking met rotorkopeg of overtopfrees hebben we destijds uitbesteed aan een
loonbedrijf uit Malden. Omdat het loonbedrijf zelf niet beschikte over de benodigde apparatuur werd
deze bij een plaatselijke boer gehuurd. In het najaar van 2016 bleek opeens dat deze boer niet langer
bereid was om zijn apparatuur te verhuren. Als reden werd opgegeven dat de grote hoeveelheid
kweek te veel slijtage en schade aan de apparatuur veroorzaakte.
Gerrit-Jan is toen op zoek gegaan naar een loonwerker die onze akkers weer 'echt' zou kunnen
ploegen in de hoop zo het kweekprobleem aan te kunnen pakken. Het vinden van een loonwerker
duurde even en daardoor is er uiteindelijk pas in de eerste paar dagen van november geploegd.
Vanwege de aanzienlijk hogere kosten die de nieuwe loonwerker in rekening bracht, is besloten om
alle akkers in één keer en alleen in het najaar te ploegen. Voorheen werd de winterakker in het najaar
bewerkt en de zomerakker in het voorjaar.
Vanwege het ploegen moesten de akkers nog wel met de hand geëgaliseerd en geëgd worden om
meteen daarna ingezaaid te worden met winterrogge. Omdat er eigenlijk niet voldoende zaaigoed was
voor de hele westelijke akker, is toen de noordelijke kopkant ingezaaid met een mengsel dat vooral
bestond uit bolderik met een restant winterrogge. Dit mengsel was afkomstig van een proefje
(uitgevoerd door Wilbert) waarbij getracht is om met een klein plastic 'strandzeefje' bolderik uit het
zaaigoed te zeven.
5.5 Zaaien voorjaar
Er is dit jaar betrekkelijk vroeg gezaaid. Op 11 maart zijn de paardenbonen, haver, phacelia,
pauwengerst en raapzaad ingezaaid. Op 25 maart zijn lupine, emmertarwe (meegebracht door
Esther), huttentut, vlas ingezaaid. Vlas en raapzaad zijn door Gerrit-Jan gekocht bij 'De Molen' in
Malden (werden daar verkocht als vogelvoer!)
5.6

Bijzonderheden:

Zesrijige gerst
Na de oogst bleken er aan de randen van het veld met huttentut, enkele halmen zesrijige gerst te zijn
opgekomen. Zesrijige gerst hebben we in het verleden op onze akkers verbouwd maar dat is
inmiddels al weer meerdere jaren geleden. Het lijkt erop dat door het diepere ploegen, enkele oude
zaden aan de oppervlakte zijn gekomen en zijn ontkiemd. Uiteindelijk ruim 60 zaden kunnen oogsten.
Volgend jaar proberen m deze zaden te vermeerderen. Met een beetje geluk kunnen we deze
'verloren' graansoort op onze akkers herintroduceren.
'Kale' strook zomergranen op oostelijke akker
Op de velden met haver, pauwengerst en emmertarwe was er een strook met een breedte van ± 2
meter, grenzend aan het pad tussen de akkers, waar nauwelijks granen ontwikkelden. Het is
onduidelijk waardoor dit veroorzaakt wordt. De overige op rij gezaaide gewassen hebben hier geen
last van.
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Akkerlogboek 2016-2017

Gedurende het seizoen zijn per gewas korte notities bijgehouden. Hieronder een overzicht van deze
notities:
6.1 Winterrogge
Begin november ingezaaid met 1,7 emmer. Dit komt neer op ongeveer 7 kg.
22 juli:
27 juli:

02 aug:
05 aug:

07 aug:

10 aug:
11 aug:
12 aug:
15 aug:

90% van rogge akker geoogst en op schoven gezet. Met Arjen, Esther, Elsbeth en
Wilbert. Maai instructie door Jo Brink.
Samen met Wilbert restant gemaaid en op schoven gezet. Zeer wisselvallig weer en
grond was vochtig daardoor veel stengels met wortel en al uit de grond gerukt bij het
maaien.
Hooguit 10% van de rogge is uitgestoeld (2 of meer halmen uit een wortel), de rest zijn
enkele halmen. In een strook op ongeveer 2/3 vanaf de zuidkant van de winterakker is
wat meer uitstoeling te zijn. Hier heeft voor het wisselen van zomer- en winterakker
volgens mij lupine of paardenbonen gestaan (stikstofbemesters). Vorig jaar was daar
de rogge ook wat hoger dan de rest.
Nog steeds veel bolderik; mag wel wat minder.
Nog steeds vrij veel kweekgras. Bij tijdig maaien is dat in principe niet erg hinderlijk.
De schoven worden onderop alleen wat dikker.
ongeveer 12 schoven rogge + wat emmertarwe gedorst en gezeefd (grof). Met: Diana,
Emmy en ?????
+/- 30 schoven rogge gedorst (er staan nu nog 6 schoven). Als je genoegen neemt
met 75 tot 80% opbrengst dan kun je 10 tot 12 schoven per uur doen (met 3 man). Per
keer 3 of 4 schoven tegelijk dorsen. Met Anthony en Elsbeth.
Laatste rogge gedorst. Laatste 6 schoven vrij intensief gedorst en leverden een
nagenoeg volle 12 liter emmer (Gamma) op en dat is ±5 kg. Op de hele akker stonden
±50 schoven die niet allemaal even intensief gedorst zijn. Alles bij elkaar leverde dat 5
volle emmers op = ±25 kg. Per schoof is dat tussen de 0,5 en 0,8 kg (afhankelijk van
hoe intensief gedorst is, hoe dik de schoven en hoe vol de aren waren)
zuidelijke helft akker kaal gemaaid met bosmaaier.
Kweekgras stond alweer 20 tot 30 cm hoog
noordelijke helft akker kaal gemaaid.
eerste werkochtend augustus - maaisel alle akkers aangeharkt en akkers geëgd
(roggeakker zelf kruislings)
Met Ida en Henk gele mosterd ingezaaid op velden van rogge, paardenbonen en ±1/3
van haver en alles ingeharkt of ingelegd. Totaal 3 kg gele mosterd gebruikt.

6.2 Paardenbonen
Op rij ingezaaid. Om de ±15 cm met een stuk een putje 5 à 10 cm diep in de grond geprikt en hier 2 of
3 bonen ingedaan. Rij afstand ±40 cm zodat je er nog tussendoor kunt lopen en schoffelen.
In april en mei elke werkochtend geschoffeld tot planten hoog genoeg waren.
11 maart:
08 Juli:
02 aug:
08 aug:

09 aug:
15 aug:

Ingezaaid met 1275 gr.
eerste paardenbonen geoogst. Peulen moeten donkerbruin/zwart zijn. Stengels
verliezen dan ook blad.
Vrijwel alle blad nu afgevallen. Kweekgras (en ander onkruid) begint nu snel op te
groeien
Samen met Henk laatste keer paardenbonen geplukt. Eigenlijk kunnen de paardenbonen het best pas geplukt worden als het meeste blad verdwenen is. Je kunt dan de
bonen naar beneden toe van de stengel trekken meestal met 2 of 3 tegelijk.
Veld kaal gemaaid met bosmaaier
Veld ingezaaid met gele mosterd (zie rogge) en ingelegd
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6.3

Haver

11 maart:
22 juli:
28 juli:

02 aug:
08 aug:

09 aug:
15 aug:

ingezaaid met 1908 gr/(16,2m x 15,5m) = 7,6 gr/m2 - is vrij weinig?
Emmy en ? hebben eerste haver geoogst; zaden van stengels 'geritst'
een baan van ongeveer een meter aan de westzijde 'geritst'. Haver rijpt nogal
gefaseerd. Aan de westzijde al ver gerijpt terwijl aan de oostzijde nog veel groene
halmen staan. Er staat redelijk wat ringelwikke maar bij tijdig oogsten is dat niet echt
een probleem.
Kweekgras begint nu snel op te groeien
Samen met Henk laatste keer haver geplukt. Het meeste is er nu wel af. Een deel was
nog niet rijp en af en toe stond er te veel onkruid om de aren goed te kunnen ritsen.
Op het midden van het veld een stuk met nauwelijks aren. Onduidelijk is of:
- die wel gevormd waren en het zaad al afgevallen is of de aren omgeknakt
- dat dit 'loze' stengels waren
- er sprake is van predatie; door wie?- geen duidelijke vraat- sporen - er zaten wel
heel veel dikke sprinkhanen!
Veld kaal gemaaid met bosmaaier
2/3 Veld ingezaaid met phacelia en 1/3 met gele mosterd en ingeëgd

6.4 Phacelia
Gerrit-Jan had 1 kg nieuw zaad gekocht.
11 maart:
25 maart:
12 juli:
28 juli:
05 aug:

Ingezaaid met 370 gr/(7,9m x 15,5m)= ±3 gr/m 2. Dat was eigenlijk teveel. Volgend jaar
vermengen met schelpenzand zodat het fijne zaad beter te verspreiden is.
Strook van 2 meter tussen emmertarwe en huttentut met nog wat phacelia ingezaaid.
Dit strookje bleef over nadat alles was ingezaaid
eerste phacelia geoogst.
vrij veel geoogst maar er zijn nog steeds bloeiende toppen die geleidelijk aan rijpen.
Er staat redelijk wat ringelwikke maar is niet echt een probleem.
De tot nu toe geoogste phacelia gezeefd met zeef 3x3mm. Met grote keukenzeef
leverde niets op.

6.5 Pauwengerst
Zaaigoed met veel kaf en met een beetje rogge (foutje van vorig jaar). In 2017 begon het al rond half
juni te af te rijpen.
11 maart:
22 juli:
28 juli:

07 aug:

08 aug:
15 aug:

ingezaaid met 550 gr/(6,3m x 15,5m) = 5,6 gr/m2 - mag zeker 2x zoveel zijn
voldoende gerijpt. Nog niet geoogst. In afwachting van mankracht en droog weer.
bijna 1/3 van de Pauwengerst gemaaid met de zicht (grijp en maai methode). Maaisel
in kruiwagen in heemhuis gezet om te drogen. De rogge die tussen de pauwengerst
zat is voor 90% uitgestoeld. Dit in tegenstelling tot de winterakker.
Er staat redelijk wat ringelwikke maar bij tijdig oogsten is dat niet echt een probleem.
Arjen heeft resterende Pauwengerst gemaaid. Maaisel in bijenstand te drogen gelegd
(was te kort om op schoven te zetten). Rogge (dat in het zaaigoed zat) meteen na
maaien handmatig verwijderd (tijdrovend werkje)
Maaisel in bijenstand te drogen gelegd
Maaisel in kruiwagen in Heemhuis gezet
Veld ingezaaid met gele mosterd (zie rogge) en ingeëgd

6.6 Lupine
Op rij ingezaaid. Rij afstand ±40 cm zodat je er nog tussendoor kunt lopen en schoffelen.
25 maart:

Ingezaaid: ±200gr

De lupine kwam redelijk vlot op maar werd vervolgens elke week door reeën afgevreten. Dit jaar dus
geen lupine. Dit veldje medio juli (bezoek burgemeester) ingezaaid met phacelia maar dat is
nauwelijks opgekomen
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6.7 Emmertarwe
Meegebracht door Esther van Zuilen. Groeit aanvankelijk trager dan haver en pauwengerst. Rond half
juni eerste aren, daarna snelle groei - ±tot 20cm in een week.
25 maart:
22 juli:

06 aug:
07 aug:

08 aug:
12 aug:

Ingezaaid: ±400gr/(5,2m x15,5m) = 4,9 gr/m 2 - dit mag 2 tot 3x zoveel zijn.
nog net niet helemaal rijp. Vreemd genoeg doet de Emmertarwe het aan de oostkant
(kant van de Bosweg) veel beter dan aan de westkant. Aan de westkant staat bijna
niets, is lager en loopt qua rijping achter.
Emmertarwe gemaaid: 3 schoofjes van 4 of 5 garven
Emmertarwe gedorst. Laat zich vrij lastig dorsen. Aren breken in stukken en een deel
blijft aan de stengels zitten. Korrels komen vrij moeilijk los. Aanzienlijk harder slaan
dan bij rogge
Veld kaal gemaaid met bosmaaier
Veld ingezaaid met phacelia (eigen oogst)

6.8 Huttentut
Op rij ingezaaid. Voor getrokken en zaad er in 'gesprenkeld'. Rij afstand ±40 cm zodat je er nog
tussendoor kunt lopen en schoffelen. In april en mei elke werkochtend geschoffeld tot planten hoog
genoeg waren. Door regen 'zakten’ de planten breed uit en kon er niet meer tussendoor gelopen
worden. Schoffelen was toen ook niet meer nodig.
25 maart:
22 juli:
26 juli:
28 juli:
07 aug:
08 aug:

12 aug:

Ingezaaid; zaaigoed niet gewogen!
Nog net niet helemaal rijp. Zaadbolletjes moeten beige-bruin zijn.
Klein stukje huttentut geoogst; zaadbolletjes van stengels 'geritst'.
+/- 2 meter gemaaid vanaf de Bosweg met de zicht (grijp en maai methode). Maaisel
in kruiwagen in heemhuis gezet om te drogen.
Ida en Emmy hebben ongeveer de helft van het huttentut veld geoogst (stengels uit de
bodem gerukt en daarna geritst)
Laatste huttentut geoogst. Stengels helemaal uit de bodem getrokken en in kruiwagen
gedaan. Ritsen kan later. Werkt sneller dan maaien! Veld kaal gemaaid met
bosmaaier
Veld ingezaaid met phacelia (eigen oogst)

6.9 Vlas
Gerrit-Jan had 1 kg nieuw zaad gekocht (vogelvoer van De Molen)
Op rij ingezaaid. Voor getrokken en zaad er in 'gesprenkeld'. Rij afstand ±40 cm zodat je er nog
tussendoor kunt lopen en schoffelen. In april en mei elke werkochtend geschoffeld tot planten hoog
genoeg waren. Door regen 'zakten’ de planten breed uit en kon er niet meer tussendoor gelopen
worden. Schoffelen was toen ook niet meer nodig.
25 maart:

Ingezaaid met 1000 gr????. Verder zijn van dit gewas geen notities bijgehouden.

Vlas is pas laat oogstrijp. Door de regenval was het gewas erg nat en is er maar heel weinig van
geoogst. De gekochte vlas was waarschijnlijk een olie-vlas variant en zeker geen vezelvlas (die wordt
veel hoger).
6.10 Raapzaad
Gerrit-Jan had 1 kg nieuw zaad gekocht (vogelvoer van De Molen)
11 maart:

Ingezaaid: ±630gr. Verder zijn van dit gewas geen notities bijgehouden.

Bloeit nogal gefaseerd. Eerste bloei eind juni en eerste rijpe peulen in midden juli. Eind juli stond er
echter nog veel meer in bloei. Begin augustus veel bloeiende bloemen maar ook al veel groene
peulen. Door late bloei en regenval verder niet geoogst
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7

Nieuwe werkwijzen, bevindingen en inzichten

7.1 Maaien winterrogge
Dankzij de instructie van Jo Brink, beschikken we (Arjan, Esther, Elsbeth en ondergetekende) nu over
de kennis hoe we met zicht en pikhaak winterrogge moeten maaien en op schoven moeten zetten.
Volgend jaar proberen deze kennis onder nog meer vrijwilligers te verspreiden. De hoeveelheid
winterrogge die gemaaid moest worden was nog steeds erg veel. Omdat Jo Brink zelf een groot
gedeelte voor z'n rekening heeft genomen (in een razend tempo) zijn we er uiteindelijk in geslaagd om
alles te maaien en op schoven te zetten. Toch was het op het einde niet echt leuk meer. Wat erg
frustrerend was, was het 'dunne' gewas. Met één slag maaide je maar een paar halmen om. Volgend
jaar dus minder winterrogge en dichter zaaien.

Instructie maaien met zicht en pikhaak door Jo Brink
7.2 Overlast kweek en ringelwikke
Dit jaar eigenlijk geen last gehad van kweek en/of ringelwikke. Beide waren wel aanwezig maar niet in
hinderlijke mate. Na het maaien van de winterrogge hadden de schoven wel een duidelijke 'groene
voet' (kweek, akkerkruiden). Vooral tussen de haver en de pauwengerst stond nogal wat ringelwikke
maar was nog niet echt heel hinderlijk. Het ploegen van de akkers lijkt effect te hebben. Het feit dat we
dit jaar tijdig hebben kunnen oogsten (zodra een gewas rijp is) heeft waarschijnlijk ook geholpen om
overwoekering te voorkomen.
7.3 Tussenopslag gewassen
Door de wisselvallige zomer hadden we vaak maar net een dagdeel de tijd om een gewas te maaien
of anderszins te oogsten maar niet om verder te verwerken (dorsen, doppen). Het gemaaide gewas
moest dus tijdelijk ergens opgeslagen worden. De pauwengerst heeft een tijdje op een zeil in de
bijenstand gelegen en de huttentut in kruiwagens in het heemhuis. Dit is niet handig. Nadenken over
een betere oplossing.
7.4 Inzet bosmaaier
Het maaien van grote oppervlakken met de bosmaaier gaat betrekkelijk langzaam, is erg vermoeiend
en veroorzaakt erg veel geluidsoverlast. Volgend jaar onderzoeken of we de eenassige (zelf
aangedreven) cyclomaaier kunnen inzetten.
7.5 Bodembedekkers
Het inzaaien van bodembedekkers heeft weinig resultaat gehad. Mogelijk waren we hiermee te laat
(o.a. door late levering van phacelia en gele mosterd). Volgend jaar proberen om eerder in te zaaien.
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7.6 Inschakelen vrijwilligers
Dit jaar, voorafgaand aan het oogst seizoen, alle vrijwilligers per mail benaderd met de vraag of ze in
principe mee wilden helpen met de oogst. Wie zich hiervoor opgegeven had kreeg een mailtje zodra
bekend was wanneer er iets ging gebeuren. Door het wisselvallige weer was het veelal onmogelijk om
langer dan een paar dagen van tevoren activiteiten in te plannen. Hierdoor was het soms lastig om
tijdig voldoende vrijwilligers in te schakelen, met name op door de weekse dagen.
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Tot slot

Dit 'eerste' jaar is een uitermate leerzaam jaar geweest en is bovendien behoorlijk goed verlopen. Alle
gewassen behalve de lupine hebben goed gedaan, de meeste gewassen hebben we ook kunnen
oogsten (m.u.v. vlas en raapzaad) en we hebben eigenlijk geen last van overwoekering door kweek of
wikkes gehad. Het was alles bij elkaar een heleboel werk en alleen dankzij de inzet van veel
vrijwilligers hebben we dit resultaat kunnen bereiken.
Toch zijn er nog een hoop dingen voor verbetering vatbaar maar dat is voor 'volgend jaar'….

Gele schoven op een groen land…..
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