NIEUWSBRIEF nr. 33, februari 2018, jaargang 3
Beste vrijwilligers, donateurs en geïnteresseerden:
Hierbij ontvangt u weer een nieuwsbrief van het NOCK.

11 februari: Natuur Ontdekking Centrum organiseert

landschappenwandeling .

Wat Warmond zo uniek maakt is haar ligging op het snijvlak van verschillende
landschappen. Het ontstaan van deze landschappen gaat terug tot de laatste ijstijd zo’n
10.000 jaar voor Christus. Maar hoewel al lang geleden zijn de ontwikkelingen van toen
nog steeds bepalend voor het landschap, de natuur en cultuur anno 2018. Hoe dat precies
in elkaar zit wordt op zondag 11 februari door landschapsarchitect Ruud Aanhane uit de
doeken gedaan.

Allereerst zal hij in een korte presentatie van een half uur de belangrijkste ontwikkelingen
in het landschap rondom Warmond visualiseren, waarna hij ons meeneemt naar buiten om
de kenmerken van de verschillende landschappen te duiden.
De lezing begint om 14.00 uur in het NOCK op Koudenhoorn, waarna we tot 16.00 uur
wandelen. Opgeven is niet nodig, de toegang is gratis; een financiële bijdrage wordt op prijs
gesteld

17 februari: Bijzondere excursie naar
plantenveredelingsbedrijf Marco van Noort.

“Vaste planten kweken is een mooi vak! Het veredelen, zaaien, stekken en wat er nog meer bij komt
kijken is een intensieve bezigheid. Het is nooit klaar. Het is nooit af. Het onkruid is altijd gewied
maar nooit uitgeroeid want dat vergaat niet. Om het oneerbiedig te noemen planten wij het
onkruid van een ander. Omdat wij de planten kweken uit alle uithoeken van de wereld, verzameld
en veredeld tot prachtige "juweeltjes". Welkom bij Marco van Noort, Vaste plantenkweker en
veredelaar in vaste planten”.
“Kwaliteit uit eigen hand:
Op de kwekerij aan de Wasbeeklaan in Warmond, vindt de opkweek plaats van zo’n 300 soorten
vaste planten. Wij streven naar een zo milieuvriendelijk mogelijke kweek van planten. Het veredelen
van planten die resistent zijn tegen ziekten is een grote stap vooruit. Bij de opkweek wordt nauw
gelet op de minerale huishouding van de voedingsbodem. Als deze klopt, dan is de plant gezond en
sterker in afweer tegen ziekten. Mocht er een plaag optreden dan maken wij gebruik van alternatieve
bestrijding d.m.v. roof- of parasiterende insecten die plaag-insecten bestrijden. In het veld wordt
teelt- wisseling toegepast om een perceel een jaar rust te geven en zodoende weerbaarder te maken
tegen ziekten”.

Bovenstaande teksten op de website van mede-Warmonder Marco van Noort
(www.marcovannoort.nl) waren voor ons als team NOCK voldoende om de
nieuwsgierigheid naar dit bijzondere bedrijf te prikkelen! Wij prijzen ons zeer
gelukkig dat Marco – bij wijze van uitzondering – bereid is om ons te
ontvangen en een kijkje te geven in het proces van de plantenveredeling. Naast

plantenveredeling is Marco ook imker en sportman pur sang, dus we mogen
een boeiende en afwisselende middag verwachten!
De excursie is op zaterdag 17 februari as. van 14.00 -16.00 uur bij het bedrijf
van Marco en Heidi aan de Wasbeeklaan 13, 2361 HG te Warmond.

(Vaak staat er een vrachtauto op het terrein met het opschrift “Marco van Noort” , dus
makkelijk te vinden…)

Deelname aan deze excursie is gratis (vrijwillige bijdrage voor het
NOCK wordt op prijs gesteld), maar vanwege het beperkte aantal
plaatsen is van tevoren aanmelden noodzakelijk. U kunt dit op de
gebruikelijke manier doen via de website of het e-mailadres :
info@koudenhoornontdekken.nl
Vriendelijke groeten,
Team NOCK
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