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We zijn verder gegaan de BLADHOPEN op 
te ruimen waar de leerlingen tijdens NLdoet 
nog niet aan toe gekomen waren. Verder is 
Anky doorgegaan met de paden schoffelen in 
verband met de komende voorjaarsexcursie. 
Dit moet ook bijgehouden worden, voor je 
het weet groeien ze dicht. Naast de schoon-
gemaakte plek waar we gaan zaaien groei-
den ook nog grote braamstruiken, die heeft 
Rein verwijderd zodat de onderbegroeiing 
ook een kans krijgt. 

In de ruimte naast de kruidentuin waren 
destijds bomen weggezaagd om daar meer 
licht te krijgen zodat daar ook wat kan gaan 
groeien. Op de overgebleven boomstronken 
groeien weer flinke takken die ook weer licht 
gaan wegnemen. Die zijn door Piet verwij-
derd, hij houdt het goed in de gaten zodra 
er ergens weer teveel gaat groeien dat het 
licht wegneemt is hij er meteen met de grote 
snoeischaar bij.

Tineke is soms vroeg in de ochtend in het 
park aanwezig om vogels te observeren. Zo 
heeft ze ontdekt dat er in een nestkastje 
BOOMKRUIPERS aan het nestelen zijn. 
Als je zoals zij vaak in het park bent en goed 
observeert ontdek je van alles. We zijn 
benieuwd wat ze nog meer ontdekt en vooral 
de foto’s die ze er van maakt.
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De JONGE ESDOORNS die in januari zijn 
omgezaagd zijn kort gemaakt door Joop en 
Sjef. De houtkachel van Joop is er blij mee. 

WIM onze oudste vrijwilliger was ook weer 
terug van zijn overwintering in Portugal. 
Gezien zijn leeftijd wil hij het wat rustiger 
aandoen. Toen hij echter de bladhopen langs 
de waterkant zag liggen ging hij direct aan 
de slag met een riek om ze te verspreiden.

In de container vonden we nog een nest-
kastje zonder bodem. Die is door Nico weer 
in orde gemaakt en hangt nu te wachten op 
huurders. We zijn benieuwd wie er de 
komende maanden allemaal in ons park 
komen wonen. De waarnemingen van 

bezoekers worden op prijs gesteld, graag het 
nummer van het nestkastje vermelden, dan 
weten we waar het is.  

Tryntsje heeft DE KRUIDENTUIN flink on-
der handen genomen. Er is onkruid verwij-
derd en hier en daar wat verplant. Tevens 
heeft ze geïnventariseerd wat de winter 
heeft overleefd en wat er bij gekocht moet 
worden zodat de kruidentuin weer lekker vol 
komt te staan en er kruiden geplukt kunnen 
worden. 

Op zaterdag 13 april was er op aanvraag een 
GROEPSEXCURSIE in ons park. Jan heeft 
ze getrakteerd op koffie en thee en rond-
geleid. In deze tijd van het jaar is er veel 
moois te zien en dat vonden de bezoekers 
ook. Om deze reden was er de dag daarop 
onze voorjaarsexcursie. Vanwege de vele 
bezoekers van onze website en ontvangers 
van de maandverslagen hadden we er niet te 
veel publiciteit in de kranten aan gegeven. 
Dat pakte helaas verkeerd uit, slechts 2  
belangstellenden kwamen er op af. 
Dat gaan we de volgende keer anders doen. 
Of zou er geen behoefte aan zijn? Iedereen 
die ons park kent komt af en toe toch wel 
een kijkje nemen op een tijd dat het haar of 
hem het beste schikt.

Omdat het stabiel weer was en de vooruit-
zichten goed, durfden Tryntsje en Joop het 
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aan om PLANTJES te gaan kopen VOOR 
DE KRUIDENTUIN. Tryntsje had en lijstje 
gemaakt wat er gekocht moest worden. Ze 
konden alles kopen behalve Basilicum, dat 
is een erg kwetsbaar plantje  die niet tegen 
erg koude nachten kan. Dezelfde middag is 
ze gaan planten en de tuin staat nu vol met 
Tijm, Dille, Salie, Bieslook, Oregano, Peter-
selie, Munt, Koriander, Kervel, Rozemarijn en 
Peterselie. 
Er staan zelfs als experiment een paar rode 
Pepers plantjes bij. Als ze nu maar goed 
gaan groeien kunnen we af en toe wat oog-
sten en onze partner blij maken met verse 
kruiden. 

Een flink deel van DE 
BLOEMENWEIDE is door Nico kort 
gemaaid als voorbereiding op het 
zaaien. Met de pas geslepen balk 
van de maaier ging dat prima. In 1 
middag was het klaar en ook is het 
gras afgevoerd omdat het nog niet 
zoveel was. De volgende dag 
hebben we het ingezaaid. Dat 
deden we met fijn zand vermengd 
met Chili poeder. Het eerste om 
een goede spreiding van het zaad 
te krijgen, het tweede om te voorkomen dat 
de vogels ons dure zaad opeten, die houden 
niet zo van Chili . 

Verder hebben we ook gezaaid langs het 
bospad op een plek waar eerst braam en 
jonge Esdoorns groeiden. 
Daarvoor gebruikten we ander zaaigoed 
speciaal voor onder de bomen met op de 
grond minder licht. We zijn erg benieuwd 
wanneer en vooral wat er allemaal gaat 
groeien. Zo doen we ons best de BIODI-
VERSITEIT te bevorderen.

Langs het water was de KLIMOP weer flink 
in de bomen aan het groeien, daar zijn Ruud 
en Rein mee aan de slag gegaan om dat te 
verwijderen. Als je daar niets aan doet wor-
den de groeitakken te dik en gaat de boom 
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dood. Dat is gebeurd in de jaren dat het 
park nauwelijks werd onderhouden. De klim-
op takken waren soms wel 4 centimeter dik 
geworden en belemmerden de groei van de 
boom.  

De laatste werkmiddagen van april zijn we 
flink in de weer geweest met JONGE 
ESDOORNS uittrekken. Daar zullen we de 
komende weken nog wel even mee bezig 
zijn. Als je goed kijkt zie je ze overal staan. 
Ontzettend wat die zaadjes snel aanslaan en 
gaan groeien. Als we nu niets meer in het 
park zouden doen, staat het over 20 jaar vol 
met Esdoorns. 

HET PAD ACHTER DE HEIDEHEUVEL 
is nu ook helemaal schoon en is een halve 
meter breder geworden zoveel onkruid 
groeide daarop. Dat komt omdat dit pad 
minder gebruikt wordt. Toch is daar steeds 
meer te zien vanwege de aanplant die 2 jaar 
geleden daar is aangebracht. Het worden nu 
al behoorlijke struiken en dat is maar goed 
ook, nu kunnen ze niet meer per ongeluk af 
gemaaid worden.         
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Op het MEDEDELINGENBORD bij de ingang 
zal Joop foto’s hangen van bloemen die deze 
maand bloeien. Hier alvast een indruk.

PAD ACHTER DE HEIDEHEUVEL
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