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mei 2018: veel bloeiende damastbloemen
Over Kardoen
Deze opvallende grote grijsbladige plant trekt veel aandacht.
Hij staat in ons nutsvak (vak I) en is op te vatten als de wilde
voorloper van de Artisjok. De Artisjok zou al omstreeks het
begin van de jaartelling ‘ontstaan’ zijn uit de Kardoen, en
onderscheidt zich ervan door een vlezige eetbare bloembodem. De oude Grieken kweekten de Kardoen als groente
maar daarbij ging het om het
blad. Dat werd ook door de Egyptenaren, Perzen, Turken en Arabieren gebruikt. De veredelde
Kardoen, de Artisjok, is sinds de
16e eeuw algemeen als groente
in cultuur in het mediterrane
gebied. De Kardoen is tevens een
prachtige sierplant die wel wat
ruimte inneemt.
17de eeuwse afbeelding

Buxusmot in de Pandhof
Motten-mot
Wie het tuinen-nieuws goed volgt, wist dat
het eraan zat te komen: De buxusmot. Maar
voor mij (Lies) was het een complete verassing, augustus vorig jaar. Blaadjes waar alleen de rand nog maar van was blijven staan,
dat was het eerste dat begon op te vallen, op
steeds meer plekken. De reacties in de groep liepen flink uiteen, van “jammer maar helaas” tot “aan de slag!”
Omdat 120 meter buxushaag vervangen toch wel een ingrijpende en kostbare klus is, hebben we besloten om
de rupsen toch enig vuur aan de schenen te leggen. Flink snoeien, sproeien met aaltjes, en heel veel rupsen op
de hand vangen. Vooral de tweede snoeibeurt, eind april uitgevoerd door de gemeente, heeft wel zijn sporen
nagelaten. Maar wij wilden op deze manier van de nood een deugd maken door de haag ook weer een beetje
terug te brengen tot werkbare hoogte.
Tot slot heb ik een feromonenval opgehangen. Die zou mannetjes motten moeten lokken en vangen, zodat er
weinig vrouwtjes bevrucht worden. Het ziet er nu naar uit dat de meeste rupsen die overwinterd hebben aan
het verpoppen toe zijn. Wij wachten in spanning af wat de nieuwe generatie gaat brengen…

We hopen vooralsnog de buxusheggen te kunnen behouden!

Kerkuil op bezoek, oktober 2017
We konden onze ogen even niet geloven. De uil waarschijnlijk ook niet toen hij
wat suffend neerkeek op mij (Emma), die onder ‘zijn’ slaapboom bezig was. Een
bezoeker die op het muurtje zat zei ineens ‘verrek, een uil’. En ja hoor, daar tussen de takken van onze meidoorn zat een grote uil te dutten. Een roodbruine uil,
al spoedig gedetermineerd als kerkuil en kreeg als roepnaam Tyto naar zijn wetenschappelijke naam Tyto alba. Het toeval wilde dat we die dag alle 8 bezig waren in de tuin, we hebben hem heel goed kunnen bewonderen. Het bleef tot nog
toe helaas bij dit éne bezoek. Maar heel leuk om te weten dat er een kerkuil in
het centrum van Utrecht woont. En die ’s nachts actief is en overdag altijd wel
ergens een plekje vindt in een boom, hoog boven het mensengewoel, om te
overdagen. Blijf speuren in boomkruinen, misschien ontmoet u Tyto dan ook. Wij
vonden het een bijzondere ervaring.

Domtorentjes en een medaille
Vorig jaar vielen ons meerdere bonussen ten deel. Deels gerelateerd aan ons ’30 jaar tuinieren’ en deels spontaan. We werden op een prachtige domcake getrakteerd door buurvrouw
Ria van het conservatorium. En we ontvingen een doos domtorentjes van een meneer die goede jeugdherinneringen had aan
deze plek die wij met bloemen in ere hielden.
Dit voorjaar vielen wij in de prijzen bij de Christen Unie omdat:
“De Pandhof is een oase voor de drukke stedeling en wordt
bijgehouden door een groep vrijwilligers. Elke week zijn er mensen in de weer om de tuin netjes en verzorgd te houden. Al sinds
1987 is deze werkgroep in de weer. Hoog tijd voor een medaille!” De Christen Unie geeft jaarlijks medailles uit aan vrijwilligerskampoenen. Leuk dat er ook vanuit de politiek oog is voor
vrijwilligerswerk. En wij zijn blij met die waardering.

