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Compost 
Composthopen opzetten en opbouwen. Wanneer dit het beste gedaan kan worden 
hangt af van wanneer de juiste materialen om erdoor te mengen aanwezig zijn. B.v. 
houthaksel of gesnipperde wilgentakken (overleg Pieter/Yvonne). Aanpakken 
samen met de permacultuurgroep en moestuingroep. 
 
Vlechtheg  
Op meer open plekken voorzichtig te werk gaan. Eventueel kun je de takken 
zijwaarts invlechten om de gaten te dichten. Soms is het nodig om zo’n tak een 
beetje in te zagen of hakken, zodat hij gemakkelijker buigt.  
Waar de haag mooi dicht gegroeid is, ervoor zorgen dat er bovenin wat licht door 
kan komen. Onder de “koppen” afknippen of eventueel al vanaf de plek waar een 
tak vanuit de hoofdtak ontspringt. Dus niet alleen maar er boven over heen scheren 
met een elektrische heggenschaar. Het blijft handwerk. 
Om tijd te winnen (klus moet voor half maart echt klaar zijn i.v.m. met de vogels 
die willen nestelen), kun je gedeeltes wel doen met de machine. Elk jaar een ander 
gedeelte hiervoor nemen. 
 
Wilde Plantentuin 
Graspollen uit de kwekerij steken en de gaten weer opvullen 
 
Zaden en Planten 
Zaden opschonen en in de kast zetten met naamkaartje van de soort op of in de 
pot. Kijk per soort heel goed of je zeker weet wat het zaad is. Gebruik een loepje. 
Soms zou je het omhulsel of een vliesje als zaad kunnen zien. Voorkom dat we 
“lege” zakjes verkopen! Bij twijfel: vraag Yvonne. Het is een precies werkje, moet 
nauwkeurig en rustig gebeuren. Je kunt sommige zaden zeven, overhouden door er 
voorzichtig over heen te blazen, door ze uit de hulsjes te peuteren etc. 
 
Zadenrek op orde maken voor verkoop. Oude zakjes eruit. Nieuwe zakjes vullen, 
sticker erop en op alfabet in het rekje plaatsen.  
 
Druiven 
Druivensnoei: overleg Yvonne / Hub Ritchi: hub.ritchi@hotmail.com  
 
Snoeien fruitbomen 
Fruitbomensnoei: overleg Yvonne/Gijs. 
 
Klussen 
Blauwe regen terugsnoeien tot 3 knoppen. 
 
Stenige Milieus 
Rozenstruiken snoeien. 
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