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Beste leden,
Al weer ‘n half jaar foorbij, wat flygt de tiid. Nou’t ik hier ‘t foorwoord sit te tikken, bedink ik
dat ik faak in herhaling fâl. ‘t Fâlt ok niet met om alle keren weer wat nijs te bedinken om in ‘t
foorwoord te setten. Om dochs wat orizineel te bliven, sil ik perbere om ‘t in dichtform te doen.
De winter komt met groate schreden,
maar ik dúk nag even weer werom in ‘t ferleden
Wat ‘n mooie seumer hewwe wij had
wij konnen hest alle dagen wel op pâd
‘t Hele Bildt ston prachtig op de kaart op nummer een
‘n besoek an dut mooie gebied worde deen deur menigeen
De foorstelling Silte Liefde worde goed besocht
en waar in no time útferkocht
De Súdwester worde offisjeel in gebrúk nommen
en menig fytser of koierder sit der al lekker even te bekommen
Genietend fan ‘t wide rúmme sicht
even niet dinkend an de plicht
De bestuursleden fan streekbelang doen frijwillig al hur taken
om deuze streek leefber te houwen en te maken
Hierfoor hewwe wij norig nag ‘n enthoesjaste man of frou
die’t met ôns Streekbelang bemanne kinne sou
Feerderop in deuze op ‘e rolling ‘n oproep derfoor
ik hoop dat jim hieran geve wille goed gehoor
Foor de rest wîns ik jim ok namens de overige bestuursleden alfast hele fijne dagen en ‘n
prachtig en gezond nijjaar!
Namens ‘t bestuur fan Streekbelang, Brenda van der Zee

Westhoek
Kwelder Westhoek is arig
groen is ´t, en ´t Wad starig
see is niet meer dichtbij maar feerweg
´t laid bij Terskelling soa’t ik sêg.
Dondert bij storm en bij hoogtij ´t rúkt
de see is poermâl flygt na de krún
O, de dyk hout ´t nag altiten weer
mînsen binne stil fan ´t geweld, ´t gaat te keer.
Johannes
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WAT SPEELT ER BINNEN HET STREEKBELANG?

1. Contributie.
Contant 8 euro. Op rekening 7 euro: NL51 RABO 0139 8583 93 Streekbelang Oost- en
Westhoek, vermeldt „Contributie” en uw adres.
2. Jaarvergadering donderdag 7 maart 2019?
Wordt dan gehouden in Cafe De Oasthoek.
3. Súdwester-project.
De eerste is geplaats, nu geld inzamelen voor de 2e.
Voor meer, zie pagina 7.
4. Invalide toegang Westhoek naar de kruin van de zeedijk.
5. OPROEP!!! Nieuwe bestuursleden, doe mee!
6. Streekbelang is 60 jaar in 2020.

Nieuwe spreekwoorden.
Spreekwoorden geven treffend aan waar de schoen wringt, waar het mis gaat of juist heel goed
gaat. Alleen zijn ze vaak zo verouderd dat ze minder aanspreken.
“Als de conducteur is geveld voert men het stationsverbod in”
“Nadat de woning is geïsoleerd zet men de terrasverwarming aan.”
“De mussen vallen (dood) van de zonnepanelen.”
“Zoals de wifi thuis is, is het nergens.”
“Wie niet horen wil doet geluidsdempende oordoppen in.”
“Jantje huilt, Jantje lacht.” (nieuwe betekenis: De Ritalin is op)
“Met gesloten beurs betalen.”(nieuwe betekenis: contactloos
betalen)
“Stil of Stihl maakt een groot verschil.”
“Iemand op zijn wenkbrauwen bedienen.” (moeite hebben met de
werktijden vastgelegd in de CAO-horeca)
“Loon naar graaien.”
“Belofte maakt blij.”
“Jong geleerd, oud afgeleerd.”
“Google eer gij begint.”(Betekenis: er is altijd een handig gereedschap voor de klus waarmee je
op het punt staat een halve dag te verknoeien)
“Kijk goed uit en klik niet op zomaar wat.”
Weet je er nog een paar? Stuur ze naar onze facebookpagina. Bernhard de Vries
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Verbouw
Bouwaanvraag
Inrichting
Restylen
Styling
Cursussen
3d Ontwerpen
Meubelontwerp

Brenda van der Laan
Interieurarchitectuur
http://www.brendavanderlaan.nl/
Wij werken van binnen naar buiten!
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Súdwester-project: één geplaatst!! (en nog één te gaan).
Tijdens de opening van Westhoek Búttendyks is de Súdwester bij de Seedyk officieel in gebruik
genomen. Dit gebeurde door de plaquette met daarop de naam, de intitiatiefnemers en de
subsidieverstrekkers te onthullen. De kinderen in hun historische kostuums samen met het
moderne strakke kunstwerk leverde dit bijzondere plaatje op.

De Súdwester staat al bij Westhoek kwelder, voor de zeedijk. Ga het bekijken!!
De tweede Súdwester is gepland op de oostelijke oever van de Kouwe Faart ten zuiden van de
Oude-Biltdijk. Bernhard

Westhoek búttendyks 2018
De voorbereidingen zijn in volle gang en de
kaarverkoop voor het buitendijks openlucht muziek
theaterstuk "Silte liefde" is inmiddels gestart en loopt
al goed. Wat zal er zoal allemaal te beleven zijn tijdens
dit 4 daagse evenement?
Dat was in de seumer 2018 Op ´e Rolling.
Het is gebeurd en het was fantastisch.
Daarvoor heeft het de Bildtse-kultuurprijs van 2018 gekregen, het zal op vrijdag
14 december om 16.00 uur worden uitgereikt.
En dan wort ´t stil om de Westhoek Búttendyks hine, maar niet helendal. D’r komt fan ´t
openluchtspel Silte liefde ´n prachtige DVD, maakt deur Henk de Jong en de leden fan de Frise
Film- en Fideo hobby club `Kleare Kimmen` in Luwt. Soa’n mooie herinnering wille wij jim
niet onthouwe. De DVD kost 12,50 euro (ekskl. ´t fersturen) en kin besteld worre bij Henk de
Jong, Zuideinde 11, 9079 LL St.-Jabik. Tillefoan 0518-491358. Of fia e-postadres
henkdejong@hejadejo.nl. In de DVD sit ´n boeky met teksten fan de fersys fan Silte Liefde,
spesjaal hieran toefoegd deur de Feetwarmers.
Stikky in De Bildtse Post fan 21 novimber fan de kommisy WHBD2018.
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Overzichtfoto´s van kunstenaars en beelden op de Oude-Bildtdijk (1)

Probeer uit te zoeken
waar ze stonden.
Allemaal goed, in elk
geval krijg je dan een
pluim.

Vervolg op
bladzijde 25
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• Ontwerpen, maken en
onderhouden van websites
• Hosting
• Restyling
• Advisering
• Delphi-programmering
Website:
www.verbi.nl
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STROOPWAFEL ROOMKAAS-TAART
 15 min. bereiding
 3 uur wachttijd









Ingredienten:
500 g stroopwafels
85 g ongezouten roomboter
6 gelatineblaadjes
200 ml slagroom
600 g roomkaas
75 g poedersuiker
100 g karamel
2 el halfvolle melk

Niet in de oven, maar alleen op stijven in de koelkast.
Door het toevoegen van gelatine wordt de taart na een paar uur in de koelkast toch goed stevig.
En zo doe je het:
 Maal 300 gram stroopwafels fijn in een keukenmachine.
 Smelt ondertussen de roomboter in een pannetje en meng dit vervolgens door de
vermalen stroopwafels.
 Bekleed een springvorm van 24 cm met bakpapier en verdeel het stroopwafelmengsel
hierover. Druk dit goed aan en zet in de koelkast om op te stijven.
 Leg de gelatineblaadjes in koud water en laat ze even weken.
 Verwarm ondertussen de slagroom kort in een pannetje.
 Haal de gelatineblaadjes uit het koude water en knijp goed uit. Los ze daarna op in de
warme slagroom en roer goed door.
 Mix de roomkaas en de poedersuiker tot een glad mengsel.
 Giet de slagroom hierbij en mix nogmaals goed door.
 Hak de rest van de stroopwafels grof en roer ze door het beslag. Hou nog een beetje
achter voor er boven op.
 Haal de bodem uit de koelkast en verdeel het beslag hierover.
 Zet de roomkaas-taart in de koelkast en laat minstens 3 uur opstijven.
 Smelt op het allerlaatst de karamel met de melk
in een pannetje op het vuur.
 Haal de roomkaas-taart uit de koelkast, giet de
karamel erover en maak af met de rest van de
gehakte stroopwafels.
Tip: Maak de roomkaas-taart een dag van te voren,
dan hoef je het op de dag zelf alleen nog maar te
garneren.
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Renovatie Oude-Bildtdijk 1024 is klaar.
Nog voor Sinterklaas is het huis
gerenoveerd en wat is het mooi
geworden. Gefeliciteerd mensen en
ga dat voorhuis ook bewonen. Het
is nu een sieraad voor de OudeBildtdijk.

Hoog bezoek vandaag 7 december 2018.
De CDK zelf met 5 vrouwen.
Twitter: CdK Brok @cdkfryslan:
Op ambtsbesite yn @Waadhoeke Nijsgjirrich
projekt om Bilt-diken in nije takomst te jaan.
Kompliminten!
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3TALeg
Talea Jansma út St,-Jabik skreef ’n gedichtbundel in drie talen.
De presintasy fan 3TALeg waar op saterdeg 8 septimber 2018 in ’t CODA gebou/kultuurhus in
Apeldoorn.
Dat waar op Nederlâns nivo en worde regeld deur
drukkerij De Wilg út Assen.
Gedichtbundel met 10 Frise gedichten, 30 Bildtstalig
en 10 Nederlânse fersys.
Achterin staat informasy over ’t Frys en ‘t Bilts.
’t Eerste ekimplaars is anboaden an Jan Dykstra,
wethouwer fan Kultuur en listtrekker fan
FNP/Waddenhoek.

De Bundel is in aigen beheer útgeven met finansjele steun fan gemeente Waddenhoek.
Foor 12 euro is ’t te koop bij ’t Blommeskuurtsy en JannieSSalon in St.-Jabik of fia
taleajansma@kpnmail.nl of sien op taleajansma.jouwweb.nl

13

Voor feesten, bedrijfsborrels en partijen kunt u bij ons terecht.

Oude-Bildtdijk 678
9079 NA Sint Jacobiparochie
Email: info@cafedeoosthoek.nl
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75 jier.
Ik bin no 75 jier en op 3/4 fan myn libben, tink ik.
Ik besykje âlder te wurden en dat slagget noch altiten. Troch gean mei
sykheljen sizze se ek wol. Rinne en fytse giet ek, mar reedride wol net mear.
De skonken dogge it net. Ik kin wol op de redens stean, mar in slach meitsje
dan fal ik om. Je wolle it net, de âldens komt dochs mei swierrichheden en
ferfal. Ik doch der neat minder om, mar wat oars.
Drok haw ik it mei de polityk by de Frije Bilkerts, dêr bin ik no ponghâlder
en by de FNP bin ik skriuwer. Elke moanne in nijsbrief meitsje, oantekens
dwaan en wurklisten, ensfh. Polityk is sa´n moai spultsje en je berikke wat.
De “sterreobsevasyplak” dy´t der komme moat op Swarte Haan is by de
stichting Swarte Haan kommen en it behear smyt ek aardich wat wurk op.
Myn bern en pakesizzers wenje allegearre yn Hollân. As se ferhúzje dan help
ik mei. Gean se mei fakânsje, dan húswarje ik ek wolris. Dat is wol njoggen
kear, op syn minst, yn´t jier de Ôfslútdyk oer om de jierdei´s mei te fieren.
Myn eigen jierdei fier ik hjirre thús en ien kear yn ´e fyf jier yn in seal.
Myn hûs is hast klear renovearre, in nije doar is sa´n bytsje it
lêste en is besteld en wurdt makke. De doar wurdt wer sa as it
op de tekening fan 1913 stie. Dan mei 3 ruten en dûbeld glês.
Wêr fan it middelste iepen kin.
Musea´s dêr bin ik ek warber. Bygelyks it `Zuiderzeemuseum`
yn Inkhuzen as mûnder. Trije wiken by´t simmer-skoft om de
twa moanne en om de dei mealle. Snein, tiisdei, tongersdei en sneon.
It Yeb Hettinga museum yn Furdgum, hjir tichteby bin ik ek frijwilliger. It hat
lânbou ark en in Soade-hûs. Dêr kin ek feesten hâlde wurde, oant 80 minsken ta.
Gean der op in sneon- of sneintemiddei in kear
hinne.
O, fansels ik bin ek mûnder. Op de Aylvamole by
Burchwert oan ´e dyk tusken Ljouwert en Boalsert. De
Aylvamole hat in flecht fan 23 meter en is de grutste
poldermûne fan Fryslân.
De mûne `Volharding` by de feart fan Jislum. Dy hat in flecht
fan 9,50 meter, in boeremounts.

Volharding

Aylvamole
Johannes, die´t stadichoan nei syn ein giet.
Dit lêste stik is yn ´t Frysk, dat is myn memmetaal.
Ik sjoch jimme noch jierren-lang op de ledegearkomsten.
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`Swarte Haan` moat der wer komme.

Gebr. Drijfhout V.O.F
Voor al uw kraanwerk
mobiel
midi
Gespecialiseerd in
Boomrooien
Stobbenfrezen
Takken versnipperen
Levering van
Zand
Woudgrond
Houtsnippers
Bestratingsmateriaal
Drainagebuis
Siergrind
De Wissel 36,
9076 PT Sint Annaparochie.
Open zat. van 8.00 – 16.00 uur
of bel Jeroen 06-50596921
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Ekster
Met zijn opvallende zwart-witte verenkleed is de ekster een
van de gemakkelijkst te herkennen vogels. De vogel bouwt
zijn grote nest meestal in een boom, maar er zijn ook nesten
gevonden in struikgewas, op steigers, elektriciteitsmasten en
zelfs op vensterbanken. Zijn kostje scharrelt hij op de grond
bij elkaar en bestaat voornamelijk uit insecten en aas. 's
Winters eet hij ook wel zaad (van de voertafel) en andere
plantaardige bestanddelen. In het voorjaar, als hij jongen
heeft, wil hij ook wel eieren en jongen van andere vogels
aan zijn eigen jongen voeren, maar uit wetenschappelijk onderzoek is inmiddels wel gebleken
dat de zangvogelpopulaties hieronder niet te lijden hebben. Zoals alle kraaiachtigen is de ekster
een echte omnivoor. De ekster is niet bang om zich in de buurt van mensen te laten zien of zich
te vestigen, bijvoorbeeld in tuinen; in landelijke gebieden zijn ze schuwer omdat ze een
gemakkelijk doelwit vormen voor de -illegale- jacht.
Eksters vormen levenslange broedparen, net als de kauw, en ze vormen met de uitgevlogen
jongen nog een tijd een gezin, maar ze leven 's zomers niet in groepen zoals de kauw vaak doet.
Wel kunnen de juveniele eksters in groepen voorkomen.
De ekster komt voor in heel Europa en een groot gedeelte van Azië. In Nederland is de ekster
vrijwel overal algemeen, met naar schatting 100.000 broedparen per jaar.
De vogel is 40 tot 51 cm lang, inclusief de staart (20 tot 30 cm lang). Het opvallende bonte
verenkleed en de lange staart, samen met de luide karakteristieke roep, maken de soort
onmiskenbaar. In open landschap trekt de vogel de aandacht door in groepjes van twee of drie
met snel bewegende vleugels een voor een langs te vliegen, onderwijl krassend.
Als de vogel neerstrijkt wordt de lange staart meteen omhoog getild, en zorgvuldig van de
grond gehouden. Kop, nek en borst zijn glanzend zwart met vaak een metaalgroene of -blauwe
glans; de buik en schouders zijn zuiver wit; de vleugels hebben een groene weerschijn. De
slagpennen hebben witte binnenvlaggen, wat van onderaf zichtbaar is. Poten en snavel zijn
zwart.
De jongen lijken op de ouders, maar hebben aanvankelijk niet
dezelfde weerschijn op de roetzwarte delen van hun verenkleed.
Het mannetje is iets groter dan het vrouwtje. Dominante dieren
hebben tevens een langere staart dan de niet-dominanten. Net als
bij andere kraaiachtigen wandelen ze over de grond, maar als ze
worden aangetrokken door voedsel of door een bijzonder
voorwerp verplaatsen ze zich met kleine sprongetjes zijwaarts,
met de vleugels iets open gespreid.
Het is een fabeltje dat eksters blinkende objecten zouden verzamelen (meestal 'stelen' genoemd)
of zelfs eten. Eksters zijn nieuwsgierige vogels en onderzoeken alles wat voor hen nieuw is.
Soms vormen twee of drie eksters een groepje dat bijvoorbeeld katten pest, dat wil zeggen dat
ze onder luid "gekekker" schijnaanvallen uitvoeren op deze dieren. Ze doen dat omdat ze
instinctief weten dat de kat een voor hen gevaarlijk roofdier is, dat uit hun gebied moet worden
verdreven. Andere vogelsoorten en ook zoogdieren (muizen en dergelijke) worden hierdoor
gewaarschuwd en zullen extra oppassen.
Vervolg op bladzijde 19
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ATELIER GOLDENBELD

Altijd al eens iets met je handen willen doen?
Kom dan eens langs bij Atelier Goldenbeld!

Marco Goldenbeld is beeldend kunstenaar en docent, onder zijn leiding hebben al
veel cursisten mooie beelden gemaakt, er wordt serieus en met heel veel plezier
gewerkt. De lessen worden gegeven op dinsdagen (s’morgens, s’middags en 's avonds)
Voor verder informatie zie www.beeldhouwcursus.info of bel 0518-491920
of mail info@marcogoldenbeld.nl
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In de winter is de ekster meer in groepen te vinden bij het
verplaatsen en foerageren, en vaak gezamenlijk
overnachtend. In het voorjaar vormen zich grotere groepen
voor de paarselectie. Charles Darwin noemde deze groepen
'huwelijksbijeenkomsten'.
Sommige eksters paren al na één jaar, terwijl andere in hun
niet-broedende groepjes blijven en dus voor het eerst pas in
hun tweede jaar paren. Ze zijn monogaam en de paren
blijven vaak meerdere paarseizoenen bij elkaar. Zij
bezetten over het algemeen jaarlijks hetzelfde gebied.
Al in januari begint de bouw van het nest. Alleen in Centraal-Europa begint nestbouw niet tot in
februari of maart. Terwijl nieuwe koppels beginnen te nestelen met verlengde balts, beginnen
oude koppels na een verkort baltsritueel met de bouw van het nest. Het nest is een bolvormig,
vrij groot bouwsel van takken, dat meestal op de vork van een tak in een hoge boom gebouwd
wordt. De externe structuur is 35 tot 75 cm breed en bestaat uit omvangrijke, droge, vaak
kruisende, uitwaarts uitstekende takken. De bodem van het nest is bedekt met een laag fijne
aarde en/of klei. De nestkuil is meestal gebouwd van fijne wortels, die in een uniform
vlechtwerk worden verwerkt. De diameter is ongeveer 135 mm en het heeft een diepte van
ongeveer 100 mm. De meeste nesten hebben een kap-achtige bovenbouw, bestaand uit
omvangrijke takken met één, vaak twee verborgen zijuitgangen. Het ontbreken van de kap kan
voorkomen door gebrek aan geschikt bouwmateriaal of de onervarenheid van het koppel. De
bovenbouw dient voor het beschermen van de aanvallen van kraaien of roofvogels.
Beide vogels nemen op dezelfde manier deel aan de bouw van het nest. De gemiddelde tijd
voor het bouwen van een nest is 40 dagen. Een paar begint vaak op verschillende plaatsen te
bouwen. Dit gedrag komt vooral voor bij verstoringen tijdens de bouw van een nest. Zolang de
gepaarde vogels samen zijn, voltooien ze vaak veel nesten en ook repareren ze dikwijls oude
nesten voor de paring.
Oude nesten worden gebruikt door bosuilen, toren- en boomvalken, die zelf geen nesten
opbouwen. Het vernietigen van eksternesten beïnvloedt daardoor ook de stand van deze
vogelsoorten.
De paring vindt plaats in het voorjaar. Tijdens de balts lichten de mannetjes herhaaldelijk snel
de kopveren op, tillen hun staart op en openen en sluiten deze snel als een waaier, en roepen
met zachte tonen die duidelijk anders zijn dan hun gebruikelijke geluiden. Korte glijvluchten en
achtervolgingen horen bij het baltsritueel. De losse veren van de flanken worden over de
slagpennen gebracht, en de veren op de schoudervlek zijn geopend zodat het wit opvallend is,
vermoedelijk om vrouwtjes aan te trekken.
In Europa worden broedsels typisch gelegd in april. Ze omvatten meestal vijf à acht eieren,
maar legsels van drie tot tien eieren zijn waargenomen. De eieren worden normaal vroeg 's
ochtends gelegd, meestal één per dag. De eieren zijn voor de grootte van de vogel aan de kleine
kant, gemiddeld 32,9 mm x 23 mm en wegen gemiddeld 9,9 g. Ze zijn typisch lichtblauwgroen
met olijfbruine of grijze spikkels en vlekken, maar tonen veel variatie in kleur en patroon. De
eieren worden 21-22 dagen uitgebroed door het vrouwtje, dat door het mannetje wordt gevoed.
De kuikens zijn nestblijvers, zonder veren en met gesloten ogen. Aanvankelijk eten de ouders
de uitwerpsels van de kuikens, maar als deze groter worden, ontlasten ze op de rand van het
nest. De nestelingen openen hun ogen 7 tot 8 dagen na het uitkomen. Hun lichaamsveren
beginnen na ongeveer 8 dagen te verschijnen en de slagpennen na 10 dagen.
Vervolg op bladzijde 21
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Enkele dagen voordat ze klaar zijn om het
nest te verlaten, ontdekken de kuikens al
kruipend de nabijgelegen takken. Rond 27
dagen vliegen ze uit. De ouders blijven de
kuikens nog enkele weken voeden. Ze
beschermen de kuikens ook tegen
roofdieren, omdat hun vermogen om te
vliegen slecht is, waardoor ze zeer
kwetsbaar zijn. Gemiddeld overleven
slechts 3 of 4 kuikens. Sommige nesten
gaan aan roofdieren verloren, maar een
belangrijke factor die de kuikensterfte
veroorzaakt is hongersnood. Ekstereieren
komen niet tegelijk uit en als de ouders
moeite hebben met het vinden van
voldoende voedsel zullen de laatste kuikens
verstoten worden. Er wordt per jaar maar
één nest jongen grootgebracht, tenzij een
nest vroeg te gronde gaat.
De ekster eet vrijwel alles van dierlijke
oorsprong, voornamelijk insecten, maar
tijdens het grootbrengen van zijn jongen eet
hij ook wel jonge vogels, eieren en kleine zoogdieren; ook eikels, okkernootjes, graan en
andere plantaardige voedselbronnen worden niet versmaad. In aantallen prooien maken op de
grond gevangen insecten ca. 70-90% van het dieet uit. Uit wetenschappelijk onderzoek is
gebleken dat een gezonde eksterstand niet ten koste gaat van die van andere kleine zangvogels
die op het menu van de ekster staan. 's Winters leggen eksters vaak een voorraad aan van
bijvoorbeeld noten.
Eksters werden van oudsher al beschouwd als ongeluksvogels, verkondigers van dood en
rampzaligheid. Nog zijn er woorden en uitdrukkingen in gebruik die getuigen van dit
volksgeloof, zoals 'eksteroog'.
Volgens het volksgeloof kunnen eksters het lot voorspellen. Zo zouden ze een naderende oorlog
voorspellen wanneer ze zich in grote aantallen verzamelen en luidruchtiger dan gewoonlijk zijn.
Ook het weer zou slechter worden wanneer een ekster luidruchtiger is dan anders.
Als er een oneven aantal eksters overvliegt, zou dat ongeluk brengen, een even aantal eksters
daarentegen geluk.
Onder zijn tong zou de ekster een druppel duivelsbloed dragen. Eén ekster brengt onheil, twee
daarentegen geluk.
Het woord ekster is afkomstig van een oud woord ak of ago, dat scherp betekende, en ook
voorkomt in bijvoorbeeld aigu (Frans) en acid (Engels); dat blijkt uit andere namen voor de
ekster, bijvoorbeeld akke gat en agatja, waarvan ook de Italiaanse naam (gazza) is afgeleid. Het
-ster is een achtervoegsel waarmee zelfstandige naamwoorden werden gemaakt; de naam zou
dus betekend hebben de spitse, wat op de lange staart kan slaan.
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Vervolg op
bladzijde 30
en 31
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Kleuren maar.
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Geel bloeiende en besneeuwde akkers op het Bildt.
Is het u ook opgevallen, al die geel bloeiende planten de laatste maanden op de akkers in het
Bildt. Dit is gele mosterd. Niet dat alle boeren nu mosterd (zaadjes) willen gaan telen, nee
hoor, daarvoor is het bovendien te laat in het seizoen.
Akkerbouwers zijn verplicht gesteld vanuit de Europese Unie om 5% van hun land te
vergroenen. Dit kan op verschillende manieren maar het meest gebruikelijke is na de
tarwe/gerst oogst in augustus nog tijdelijk een gewas, zoals gras, japanse haver, bladrammenas
of gele mosterd, te zaaien. Dit wordt een groenbemester genoemd.
In augustus of begin september is het meestal nog mooi weer, zodat het groenbemester zaadje
nog uit kan groeien tot een mooie plant met een goed wortelstelsel.
Van alle deze groenbemesters valt de gele mosterd door alle gele bloemen het meest op.
Door de warme zomer en herfst van het afgelopen jaar, zijn de groenbemesters goed gegroeid
en stond er meer dan gele mosterd in bloei dan in andere jaren.
De akkerbouwer is verplicht om de
groenbemester minimaal 8 weken te laten groeien
en waarna deze ondergeploegd mag worden. Als
aan al deze regels wordt voldaan ontvangt de
akkerbouwer naast de basis betaling van het
gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) van
de Europese gemeenschap ook de betaling voor
de vergroening.
Naast dat het telen van een groenbemester gewas
dus een verplichting is, is het ook erg goed voor
het land en de bodem. Dus veel akkerbouwers
telen meer groenbemesters dan verplicht is. Het
diepe wortelstelsel ( tot wel 1 m) van de plant
zorgt voor kleine kanaaltjes in de bodem, waar water en lucht door heen kunnen. En de
ondergeploegde planten zelf zorgen voor de aanvoer van organische stof (vezels en mineralen),
wat goed is voor de gewassen die daarna geteeld worden.
Verder leven in de groenbemester, zoals de gele mosterd, allerlei insecten, rupsen en vlinders.
En die zijn weer voedsel voor allerlei vogels, zoals mussen, mezen en fazanten.
En de groenbemestergewas is ook voedsel en een rustplaats voor allerlei grotere dieren zoals
hazen en reeën.
Waarschijnlijk is het ook opgevallen dat plotseling verschillende percelen land helemaal wit
waren. Het leek wel of had het gesneeuwd! Hoe kan dit?
Dit komt doordat deze percelen bemest zijn met schuimaarde, ook bekend onder de merknaam
betacal.
Schuimaarde is een kalkachtige stof die ontstaat bij de zuivering van het sap uit suikerbieten bij
het maken van suiker en in de akkerbouw wordt gebruikt als bodemverbeteraar. Het zorgt o.a.
voor een betere opname van voedingsstoffen door de plant, bevat belangrijke mineralen en
verbetert de structuur van de bodem.
Samengevat: het is dus een afvalstof van de bietenteelt, die weer wordt teruggebracht naar het
land.
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