
3?
SEPTEMBER 198I

Kontaktblad

aoor

Holwerd, e.O.

t/tRSClllJllï ttllilAAl. lll 0t 0Rlt I'lAAll0tll
È.
I*

OPNIEUW BEGINNEN
Midden in de vocontieti id schri ivend, met de gedochte dot het
toch een luchtig verhool, een speels verhool moet zi in deze keer.
Licht verteerboàr en ontsponnend.
Moor oon de ondere kont is een vocontie voor veel mensen de eni-
ge tiid om over ollerlei zoken eens rustig no te denken.
In de vocontietiid ziin milioenen mensen op weg om rust en stil-
te te zoeken en zo mogeliik von de notuur te genieten.
0m weer te kunnen genieten von de zong von vogels, de roep der
dieren, de signolen von het weer en de seizoenen. Het ruisende
woter en de geluiden von de wind.
Wi i ollen ervoren dot wi i ondonks de moteriëIe welvoort, zoeken-
de zíin. Wi! ervoren vook, dot ons ondonks olles, tóch iets ont-
breekt, of onders gezegd, dot wi i niet precies meer weten hoe
het nu precies zit. Vondoor ook de wot vreemde kop hierboven:
"Opnieuw beqinnen".
ffien- en mogen wi ! uitgerust, weer opnieuw - en
zo mogeliik ónders beginnen.
Zo vrogen wi! ons of: Hebben wii de kunst von het zwijgen ook



verleerd? En doormee ook de kunst von het noor elkoor luisteren?
Honneer wij leren weer écht noor elkoor te luisteren, Ieren wi i
ook weer eikoor te begriipen en te onthouden woor het om goot.

$pnieuw beginnen no de vqcontie is een gegeven, wooroon wi ! met
elkoqr kunnen deelnemen.
0verol zien wi! de gemeenschopszin groeien. Men beseft, dot in
de ochter ons Íigg"nde joren te noncholont voorbi i geleefd is
oon de gemeenschó[szinr'woor wii ollen toch behoefte oon hebben.
Qok in het komende winterseizoen liggen er voor ons ollen, en
voor een ieder persoonli ik, perspectieven, om gezomenli ik bezig
te zíin, voor elkoor. De monier woorop, is voor een ieder ver-
sch ilIend .
Het bouwen oon de gemeenschopszin vindt U in het bezig zi in met
het verenigingswerk in Holwerd.
Bezig ziin-meI sport en spel en stroks het gezomenliik steunen
en ondersteunen von de bouw von een Sporthol.
Vrii vertoqld citeren wil de Griekse wiisgeer Plotinus, die dit
oldus verwoordde:

"De ziel is het begin von olle dingen,
De geest brengt oIIe dingen in beweging."

Ieder mens is uniek en voor ieder mens is ziin eigen leven uniek.
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De beleving von het somenwerken en gestolte geven oon het dqgl,
werkt verriikend. Het gezomenliik bezig zijn geeft zín- en diep-
gong oon het leven. Het leven is te vergeliiken met geschiedenis
moken. Het is niet iets dot stroks ofloopt of leegloopt.
Noormote de ioren klimmen, kunnen die joren ook winnen oon r.roor-
de en gewicht.
Wii dienen ons te reoliseren, dot rvii het niet oIIéén kunnen.
- Mensen hebben elkoor en onderen nodig.
- Mensen hebben elkoor broodnodig!
Wonneer wi i d6t beseffen en z6 met elkoor beginnen oon het ver-
enigingswerk en oon olles vroormee wi i elkoor kunnen dienen, don
leggen wi i een bosis r{oorop ook onze kinderen stroks verder kun-
nen bouwen.

DE SPEELTUIN AAN DE KAMP

Het goed functioneren von een speeltuin met speelterrein is voor
een dorp een zeer belongriik ospect.
De in l9ó8 opgerichte speeltuinvereniging heeft in goed overleg
met de Gemeente op deze rustige plek in Holwerd gezorgd voor een
occomodotie, woor kinderen en ouders biizonder blii mee woren
en zi in.
0p 18 iuni von dit ioor heeft de voorzitter von de speeltuin-
vereniging dhr. Geertsuo de speeltuin ret de nodige bescheiden
overgedrogen oon de Vereniging von Dorpsbelongen.
Wii vinden dit een zeer verheugende zook. Imners, nu kon het
gehele dorp zich mee insponnen voor het onderhoud en het goed
functioneren von deze speelgelegenheid.
Vóór de winter hopen wi i olle speeltoestellen en ondere opstol-
Ien in somenwerking met de M.C.-bokiesclub nog een goede onder-
houdsbeurt te geven.
Het bestuur von Dorpsbelong overbreegt om de nu oonwezige Berbe-
rishoog te goon vervongen door een Elzen- of fepenhoog. Dit, om
meer luwte te kri igen op het speelterrein voor de spelende kinde-
ren.Overwogen wordt ook, om mogelijk een terrosie oon te leggen,
woor don de ouders kunnen zitten en mee kunnen genieten von het
spel der spelende ieugd. En gespeeld wordt er weer op het
speelterrein deze zomer.
Overdog zi in dit ovenregend kleine kinderen en de schoolgoonde
ieugd. Tegen de ovond ziin het veelol de tieners, die ol schom-
melend of wippend genieten von een smout verhool, of gewoon von
de mooie zomerovond en von elkoors gezelschop.
Noor wii hebben horen verluiden wordt de speeltuin 's nochts
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voorziet en-goed benut wordt'

sPoRTHAL (ur)
_ sinds het vorige ortikel (iunilummer) is er nog oI €.e.o: g"-

beurd. Men zou kunnen ?egge.i';llfi;" il in een slroomversnelling
g"ii].t, -;';;;.;;";;';;;i-d,id'ri ikheid is ontstoon .''
u heeft *oors"hil"iiiii-ii a" kroni"n gevolgd hoe dit in z'n
werk is sesoonj'd"""rlàr;ï tl;"ïl-..n gioot. àontol von U de infor-
motieovond op *o!ilö-Zi ii"i i.1.. [ezocht_en hier de plonnen

kunnen oonhor"n-àr-Ëaiichtígen ín de vorm von tekeningen en

moquette' bereidingsbesluitöp-à-jrfi i.I. werd er door de Rood een voor
ooedoekeurd t.o.v. het bestetmnó"pfon-Fellingen en.voor het ge-

8ffi";;"i"ti"trokool met nooste-omgeving. te Horwerd.

Op l4 iuli i.f .-moàf.ien Burge;;;"i;; en iethouders von l'lestdonge-

i[aà.f'É"t"íd,-doi zii vooriemens zijn vergunnino te verlenen

voor de bouw von een Sporthol ;.;.;-Óo het-sportíeldenkomplex
te Holwerd en dot de bouw- ", ;it;;i!t.t "ni'ngen 

ter inzoge lig-

Einiona"raog 16 iuri yerd een -speci"lg Roodsvergodering beregd

;ï";-il-§p"itÈOl-Hierbii werd het volsende besloten:

-Hetverlenenvonhetrechtvon.opstol.op^hetperceel'kodo-
strool bekend: Gemeente Holwlral""à"tià-A'- n'L'"r 4ó3' (bi i
huidige gYmzool)

- Het verlenen Jlí ""n bijdroge. (t ZS'900,;; Gemeenteliik en
'i- is:óó, -- Pràvincioot) bouwkosten- Sporthol '

_ Het soront ,iJ; ,àói a"'r"nià àn ofloising von de seld.lenins,
mits de finoilÏ";Iil ;;"4 komt, zools verwoord in de Noto

Sporthol Westdongerodeel

0m u een indruk te geven volgt onderstoond een somenvotting von

àe Noto Sporthol Weitdongerodeel:

l.ffi,:i":::'::"§=;:.'o:fl":ïl"o:"l,:lii:3IiíÏ:
holuren. T;;;;; ,r"rd"n hierbii vergeliikingen getrokken tus-
sen omliggende vergeliikbore Gemeenten'
AIs lootste wordt ieweien-àp de mogeli ikheden voor multifunk-
tioneel gebruik.

2. Conceptprogrommo von eisen: Hierin wordt in grove liinen een
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te teihnische.profielschets gegeven, wooroon de Sporthol zou
moeten voldoen.
Deze is opgesteld no Sportholbezichtigingen elders én oon de
hond von dè Nederlondse Sport Federotie.-(N.S.F.)

4.

5.

3. Bouwkosten S rthol: Hierin yorden

rthol er komen is de bouw olleen in Stichti
mooeI]'

rthol: Hierin vorden genoemd de punten woorvon
iEjn. Eveneens voràen vermeld de kosten ols

door een oonnemer gebouwd rcrdt; en ols olternotief: geheel
zelfbouw.
Subsidiemogeliikheden: Aongegeven wordt, no onderzoek bii

.;*"-oi"rneqen, yer*e mogerr JKneqenhier zi in.
Dit is echter minimeiol, ,proctisch olle potten ziin leeg.
0pdrochtqevinq tot bouw Sporthol: Hierin worden de voor- en

e Gemeente ols opdrochtgever,
op een riitie gezet. Hiéruit is moor één conciusie mogefl;t,
en wel:
Wil de 5

citoot uit het ioor-

ó. Plootsbepoling Sporlhol: 0m dit noeiliike punt zo obiectief..mogeli@iin een oontol kriterio opgesteld:
t.w.: o. Beschikboorheid von de grond

b. Bouykosten
c. Tiidstip roorop ret de bouu gestort kon worden
d. Centrole ligging

0p deze 4 punten ziin de 3 kernen, t.lí. Holwerd, Ternoord en
Hontum, onderling vergeleken.
Het bliikt don, *if aé Hol gereoliseerd worden, er moor één
mogeliikheid is: Holwerd.

7. Finonciën en Expfg!3@ Ten eerste geeft een finoncierings-
roI]'ng oon, qolbedrog von f 565.000,-- biieen-

gebrocht moet worden.
Ten tweede geeft de exploitotiebegroting oon, hoe het moge-
li ik moet. zíjn om de losten en boten in evenwicht te brengen.
Bi i oL deze ci lfers kon men de konttekening plootsen, dot
ze niet zo moor uit de lucht gegrepen zíin, moor goed zíin
onderbouwd.

8. Aonvongstiidstip bouw: De noodzook om op korte termiln met
I te storten, wordt in dit hoofdstuk

nogmools met duideli ike feiten*onderstreept.
*,r*
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Hieronder volgen enige gegevens betreffende
"Choriëtto" te Holwerd,
Het is interssont voor Ieden en niet-leden.
don weer von de nieuwste ontwikkelingen op

de gymnostiekver.

Voor leden omdot ze
de hoogte zíin, en

voor niet-leden omdot ze don ook op de hoogte zi in voor het ge-
vol dot ze EI lid willen worden.

o. De von de verschillende en met vermeldi von de
èfr

Leidster Ido Dedden (woensdogs)
13.30 - 14.30 uur Keurgroep
14.30 - 15.15 uur Kleuters
15.15 - ló.00 uur Meisies 6 - 7
ló.00 - 17.00 uur Meisies 8 - 9
17.OO - 18.00 uur Meisies l0 -ll

Leidster S iouk ie Anker (woensdogs)
9.00 - 10.00 uur Huisvrouvíen

18.00 - 19.00 uur Meisies jozz begínners
19.00 - 20.00 uur Meisies iozz gevorderden
20.00 - 21.00 uur Dones
21.00 - U2.@ uur Dores iozz

Leider Andries Bekhof (vriidogs)
ló.0O - 17.00 uur Jongens ó -lO ioor
17.@ - 18.00 uur Jongens l0 ioor en ouder
18.00 - 19.0O uur Meisies 12 -13 ioor
19.00 - 20.00 uur Keurgroop
20.00 - 2l .00 uur Meis ies I 4-',6 ioor
2l .00 - 22.OO uur Springgroep

b. Kontributie.
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6,50
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Gezi nskoort
Bestuursfunkties .
Durk ie Biermo :
Mooike Kooistro :
Ruke v.d.Wol :
S ioeke Dom :

Voorzitster
Penningmeesteresse, tel. 05197-2118
Sekretoresse, teI. 05197-1518
Public Relotions, teI. 05198-512

C.
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Anne v.d.Ploeg : Funktionoresse
Akke Joger : Ledenodministrotie, tel. 05.l 97-1645
Eke Koopmons : Funktionoresse, tel. 05197-2178
Reisvergoeding demonstroties en wedstri iden.
Omdot we een oktieve vereniging zi in doen we vook mee oon
wedstriiden en demonstroties. Doorom verzoeken wii ouders en
ondere belonghebbenden zich te relden ols vri iwilliger om de
kinderen noor de diverse eyenenenten te riiden. U kunt zich
opgeven bi! Durkie Bierro.
Er wordt oon de kinderen voortoon een vergoeding gevroogd
voor de onkosten door de bestuurdets von de outor s gemookt
noor wedstriiden en demonstroties.
Ruilen von gvmnostiek- en iozzpokies.
Als er ouders ziin die een gymnostiek- of iozzpokie willen
kopen of verkopen, kunnen dot opgeven bii Anne v.d.Ploeg.
Anne kon don kopers en verkopers met elkoor in kontokt bren-
genr zodot ze dot dqn verder onderling kunnen regelen.

f.Oozeooen lidmootsc
AIs er I ie hun lidmootschop willen opzeggen, die-

bii Anne v.d.Ploeg.nen ze dot

Bii ons altiid
OFr-llq

VOOR:
TRIMFIETSEN DRIEUIELERS
AUTOPEDS SKELTERS
ROLSCHAATSEN en'z. enz.

UI{ ADRES :

,'lUlinhelts[e 
"

S t OERD DltKNl AN,,L*ÉRD

Pollewei l4
Tel. 05197-l3IZ
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Aonmeldinq nieuwe leden.+
nretr specroor oqn tre meroen. Ze

goon gewoon noor les en. de leiditer (of leider) geeft dot
don wel door oon het bestuur,
Nieuwe leden ziin oltiid von horte welkoq. Speciool de Huis-
vroubrgngroep en de diverse Jozz-groepen (speciool de domes-
groep) kunnen nog we1 wot versterking gebruiken.
Jozz-gvmnostiek .
De iozz-groep domes wil groog versterking von een hele groep
nieuwe leden. 0m deze nieuwe leden niet sf te schrikken, zul-
Ien zi ! zich een ioor long niet bezighouden met demonstro-
ties, moor o1leen met lichoomsscholing, lichqomshouding etc.,
zodst nieuwe leden de tiid kriigen om dot ollemool goed onder
de knie te kriig.n.
De leeftiid voí-de donesgroep begingt bii 15 à ló !oor.
Nieuwe seizoen.
De lessen zi in inriddels yeer begonnen. tíe hopen dot we een
sportief en gesloogd sportioor kriigen.

Holwerd, sept.l98l. HET BESTTI,R.

l.
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T ENIRRlC UERITIIRMINE

Uroog priisopgmÍ bii

ffo. Q**eua HoheÍd - ret. 1065

W' Dykstrastriitte 7-8
Aanleg van
* GAS. en IATERLEIDING
* SANIÏAIR
* ZINKWERK
{rettz.



AUTOÏOCHT OTJDEN VAN DAGEN - HOLWERD
fS juni i.I: werd doór Dorpsbelong Holwerd de officiëIe dutotocht
vooi oudéren gehouden. De iouringcor von De Jong, Domwoude-met
de bekende chóuffeur Doumo, stonà 8 uur op Bosmo-p1ein. Ruim 50
personen, wooronder 5 leiders en leidsters met Dr Molto gingen
mee. Ging de reis vorige ioren 't zuiden in, ditmool werd de
noordelijke richting gékoien, n.I. vio Ternoord werd gereden
door de touwersmeer, óver de sluizen de Groningerkont op, UIrum,
Leens, en werd er koffie gedronken in Borg Verhildersum te Leens.
No de koffie werd de Borg bezichtigd, dit yos zeer interssont,
voorol het oude uit vroegere dogen. Hierno werd gereden-over Wor-
fum, Uithuizen, noor Godiinze, ioor een uitstekende koffietofel
gereed stond. Nodien werd het museum bezichtigd, en kon. er ook
gekocht worden 'Itolio-Hoflond-" wos de noom. Aon dit gebouw wos
veel mormer verwerkt en de tuin stond vo1 met Kobouterties, het
wos gevíeldig. Hierno werden vele Groninger dorpen geposseerd en
vio Appingedom, Hoogezond op noor de Drentse grens. Vio Zuidlo-
ren beionden we tenslotte in Norg voor de thee in hotel "De
V1uchtheuvel". No de thee het bos in, dit wos vrii, zo men zelf
wilde. Het werd zo longzomerhond een "drie Provinciëntocht".
Vonof Norg ging het weer op Frieslond oon vio HoulerwiikrBergum
en Dokkum. Óm iuim 7 vur woren we weer in Holwerd, woor het korps
Crescendo kloor stond, en werd door de nieuwe buurten gereden
noor "ft Centrum". 0p het gozon voor het rusthuis werden nog een
poor nummerties gegeven.
Tot slot nog een kopie thee in "ft Centrunrr. Door de heer F.von
Sinderen werd een donkroord gesproken oon ollen die hodden mee-
gewerkt tot het slogen von deze tocht. Ondonks het koude weerrwos
het een zeer gesloogde mooie reis. Nogmools hulde oon een ieder,
die heeft meegewerkt.

VOLKSTUINTJES
Noor verluidt bestoot er in ons dorp behoefte oon meer volks-
tuinties. Deze wens hebben wii besproken met burgemeester en
wethouders. Ons is toegezegd dot de mogeliikheden hiervoor on-
derzocht zullen worden, hiertoe is echter een opgove von de wer-
keli!ke behoefte noodzokeliik. Derholve verzoeken wii een ieder
die belongstelling heeft dit te melden bi i:

F. B o u m o, Beyertstroot 95 - tel .17'13

1

NIEUWS VAN DE VROUWENRMD

De hondwerkklub voor domes vonof ó0 ioor,
stort. De middogen worden gehouden iedere
ochter de doopsgezinde kerk. Degenen die

goot in
moondog

verleden

okt. weer von
von 3-5 uur,
ioor oI lid
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De wonderen zijn de wereld niet uit. Ze
gebeuren onder het oog van uw Echte
Bakker. Bleek en koud gaan de deeg-
stukken voor bollen en mikken en slof-
fen en punten de oven in en... komen
er als gouden broden weer uit!
Dat wonder herhaalt zich in de Echte
Bakkerij dag aan dag. Kom dat zaen!
Liever nog: kom dat proeven!

ïel. 1283

woren, kriigen nog bericht.
Nieuwe Ieden zi in welkom.

Afgelopen winter hebben een
groepje von l0 domes onder
Ieiding von me i.P.Koopmons,
zes ochtenden besteed oon het
leren von hondige kneepies in
het nooiv*. De cursisten
Yoren zeer tevreden. AIs er
deze winter voldoende (+ l0)
deelnemers ziinrwillen le
proberen weer een dergeli ike
cursus te orgoniseren. Indien
U belongstelling hebt kunt U
zich opgeven bi j één von de
domes von de Vrouwenrood.

Kontklossen is "in". WiIt U
het ook eens proberen? Loot
U het ons don eens weten.Deze
lootste cursussen zíjn uiter-
oord voor iedere leeftiid.
De kollekte von de Vrouwen-
rood wor.dt dit ioor gehouden
von 5 r/n l0 okioberl 35% von
de opbrengst wordt besteed
in eigen dorp. },lot doen we
doormee?
- federe inwoner von Holwerd
die 80, 85 of 90 loor wordt
kriigt een bezoekie von ons
met een kleine ottentie. Bo-
ven 90 ioor wordt dot ieder
,oor.
- Rondom de kerst stuurt de
Vrouwenrood noor inwoners
die buiten Holwerd verpleegd

worden, een groet en een ottentie.
- Eén keer per ioor wordt er een gezellige middog of een reis ie
georgoniseerd. Er wordt voor deze middogen wel een eigen biidroge
gevroogd
Een gedeelte von de kollekte goot noor de prov.Vrouwenrood en een
gedeelte wordt besteed oon verscllillende pro iecten, zools b.v.

boormoederholskonkeronderzoek (ieder ioor) ;
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- werkgroepbegeleiding
- en dit ióor wordt er

oino von mensen die
(."Ëilf"r).

borstomputotie;
geldeli'ike steun gegeven oon de vereni-

li iden oon een hordnekkige huidziekte

mevr. M.Boonstro-De Jong
mevr. T.Komstro-Reiding
mevr. E.Boumo-Kuik

mevr. R.StieIstro-Von der Veen
mevr. B.Boersmo-Sonders
mevr. H.Bosch-Kniift

mevr. A.C.Biermo-Londheer

OMRUID OF KRUIDEN
Nodot de oorde geschopen wos groeiden er ollee! moqr kruiden op
die oorde. Door toedoen von de mens kwomen er de "doornen en

kende men geen onkruiden. De yilde plonten in het veld diende'À* -
de mensen tot voedsel in tilden vOn risoogsten en de kruidea, tot
oenezino en verlichtina-von kwolen. lloqefiik denkt U vel: een

distelen". Hiermede wordt in de biibel een bepoolde groep plon-
ten oongeduid die ongerief bezorgden oon de londbouwers en het
leven bémoeilijkten. - 0m voedsel te verkrilgen werden gewossen
en vruchten geócheiden geteeld. Plonten die op de okker groeiden
en die er niet gezooid of gepoot woren moesten er -uitgetrokkenen verwilderd wórden. lrlii wieden nu met de houk of schoffel en
met mechónische wiedopporotuur. Doornoost spelen de chemische
middelen ols onkruid bestriidingsmiddel een grote rol.
Vroeger werden olleen de plonten die groeiden tussen cultuurge-
wossén ols onkruid beschouvd. Buiten tuin- en londboyïg{gndqnPI!

genezing en verlichting-von kwolen. llqgeliik denkt U -vel: een
leuk veihool of dot is toch ql zo lorig geldea;..Eoet,dgfi=:4ry.=aog
genoemd worden? 26 long is dit echter nog niet geleden;"^In mijn
jong"ns joren kon men nóg de schopezuring die gr_oeit ll d".weilo
àen-en óe veldzuring kopen bi i de groenteboer. De veldzuring
werd wel gewoon oIS-groente gegeten. Ze werden echter veel ge-
bruikt bii de spinozie.
En don noi ""n illont die wi i ols een groot kwood ervoren zowel
in de weilonden'ols ook op àe bouwlonden. Wii doelen hier op de
poordebloem. Deze plont werd vroeger (en ook-dot is nog niet zo
iong geleden) veel gegeten ols voorioorsgroente. Ze werden. ge- 

.

,o"Ët'"n geoógst in-dé weilonden. Wonneei de eerste ionge blood-
i"s boven-de grond kwqmen werden ze met een scherP mesie uitge-
ótoken woorbij tret ging om het rozet. Het meest gevroogd woren
de rozetten, gegroeid onder een molshoop, vondoor ook de noom

molsIo.
En zo zíjn er nog meer plonten te noemen die eerder gebruikt wer
den ter oonvulling von het menu of gewoon ols groenten. ,
Noormote de notuur echter meer gecultiveerd moest worden (plont-
soenen, bossen en bermen) werden oIIe wilde plonten ols onkruid
beschouwd. Een plontkundige zei het zo:Onkruid is een plont die



oroeit op een ploots woor wi i hoqr niet wensen. Met die defini-
[ie oong'oonde kruid of onkruid kon men moor rook spuiten.0m
echter uit overdreven netheidechter uit overdreven netheid plonten te vernietigen goot notuur-
Iiik veel te ver. Trouwens welke plont is nuttig of schodeli.ik?Iiik veel te ver. Trouwens welke plont is nuttig of schodeli.ik?
Zo-kon in de duinen de Akkerdistel nuttig ziin voor het vosthou

g of schodeli ik?
voor het vosthou-

den von het zond en bovendien is de Akkerdistel nuttig voor het
instondhouden von bepoolde insekten. 0p de okker doet de distel
schode, door het yregnemen von voedsel en licht voor het gewos.
De okkerbouwers wenéen de distels don ook mossool te bestriiden.
Door hun toedOen is er zelfs een distelverordening gekomen zo-
dot tegep mensen die de distels loten stoon dwingend kon worden
opgetréden. In het gevol von de distels is de schode ogn het ge-
woi r*el duideliik, De distel is een forse plont die olles konuros wel durdelrrk, ue cltstel ls een Íorse PronE qre
overwoekeren. Móor geldt dot ook voor de kieine (onoverwoekeren. Móor geldt dot ook voor de kieine (on)kruiden?
Prof. Dr. Zonderwiik (aie het boek "De Bonte Berm" heeft geschre-
ven) heeft eens gezegd dot von de 1500 plontesoorten die ons
Iond telt er noor schotting moor 5 tot l0 soorten plonten erg
schodeliik ziin. Doornoost ziin er nog l0 tot 20 soorten in min-
dere mote schodeliik- Verder kunnen er noo 35 soorten in cultuurdere mote schodeliik. Verder kunnen er nog
lond voorkomen- mddr die kunnen niet direktIond voorkomen, moór die kunnen niet direkt schodeli ik worden
genoemd.
Vondoor ook dcrt ren de lootste ioren vel yeer yot onders over de
bestriiditg von onknrid gorrt denken. En dot ren niet leer moet ^.-

spuiten don obsoluut rcodzokeli!k is.
Vondoor dot de definitie von onkruid ns_ is: .lgnkruid is een
plont die groeit op een ploots woor deze de mens - nréeS-tE§}; i'n
economisché zin - overlost.veroorzookt".De reden voor dezé wii-
ziging is mogeli ik het feit dot het onkruid voorol buiten de
londbouw ztn-recht von bestoon heeft bewezen m.o.vr. dot we ein-
deli ik weer geleerd hebben dot ondonks chemische middelen het
onkruid niet vergoot.
En inderdood zelÍs door de oneerliike striid met chemische mid-
delen bliift het onkruid op de okkèr voor komen. Dit komt.omdot
de zoodvoórrood in de grond onvoorstelboor g'root is. In deze
omgeving werden op een-perceel bouwlond oI eens 182 onkruidzoden
per liter grond gevonden.
Joorli iks kiemt gemiddeld hiervon 5 tot
bovenste loogie grond.
Omdot de zoodvoorrood in de grond zo groot
von veel zoden die nu kiemen de ouders nog
met chemische middelen ziin geweest.
En inderdood, het gebruik von deze middelen is nog
Iootste 'lO - 25 ioor. Hier en door bestoot er zelfs
den dot er bij enkele ééniorige soorten resistentie
chemische middelen kon optreden.

rten in cultuur-

lVl, olleen vonuit het

is denkt men we1 dot
nooit in oonroking

moor von de
het vermoe-
tegen



Conclusiel
Wi i moeten niet oI te vlug gri
Wi i moeten ook niet oI te vlug
Inploots von bestriiden zulle'n
stellen op een bevordering en
Floro".

ipen noor chemische middelen.
spreken von onkruid.
wi i ons meer en meer moeten in-

een goed,beheer von de "ï,lilde

Het beginsel dot de vervuiler
dot men mog vervuilen ols men

betoolt mog niet betekenen

moor betoolt.
Het zol er immers toe leiden dot de betoler vervuilt.

*ltrt
tËri*
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