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Het was deze eerste werkmiddag van februari 
droog maar wel fris. Het vergemakkelijkte 
het opruimen van het gevallen blad onder de 
Beuk en de Eik langs het pad. Op een andere 
plaats langs het pad bij de plas stonden een 
paar bomen met flinke dode takken die 
gevaarlijk kunnen zijn voor bezoekers als 
die er af breken. Die hebben we verwijderd 
evenals de grote takken van een Esdoorn die 
door de Taxus heen groeide. 

Tineke was ook weer actief met foto’s maken 
van de pas opgekomen Sneeuwklokjes. 
Als je de foto ziet zou je niet zeggen dat ze 
daarvoor een tijdje plat op haar buik in het 
gras heeft gelegen. Ze heeft het er allemaal 
voor over, alleen zó wordt de foto zoals zij 
het heeft bedoeld.  

Op de tweede werkmiddag zijn er 70 groene 
vingers aan de slag gegaan met planten en 
verplanten. Van de Meidoornhaag was de 
laatste 2 meter verdwenen, daarom hebben 
we 20 planten bijgekocht en daar geplant. 
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Vorig jaar hebben we Liguster geplant in het 
deel dat vroeger de Vlindertuin was. We
hadden met bordjes aangeven waar ze stonden. 
Dat hadden we niet moeten doen, zodoende 

konden lieden zonder moraal zien waar 
ze stonden en ze mee naar huis nemen voor 
hun eigen tuin. We hopen dat de dief er 
geen plezier van heeft gehad! Nu hebben we 
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daar weer Liguster geplant maar die zijn wat 
moeilijker te vinden. Ook zijn er wat geplant 
langs de heideheuvel omdat daar een paar 
gaten waren gevallen in de beplanting. 
Vorig jaar hebben we langs het grote pad 
een haag geplant met een mix waaronder 
Gelderse Roos. Die deed het niet zo goed 
onder de bomen. Die hebben we er uit ge-
haald en langs de heideheuvel geplant waar 
ze meer zonlicht krijgen. 

Op de heideheuvel staat ook een flinke 
Gaspeldoorn. Die hebben we verplaatst 
naar een kale plek bij het bijenhotel. Zo ho-
pen we het park weer een stukje mooier te 
hebben gemaakt. 

Op de derde werkmiddag hebben we geen 
blad opgeruimd omdat het te nat was. Maar 
Braam staat er genoeg, dus hebben we flink 
Braam getrokken in de buurt van de Ossen-
tongen die over een paar weken gaan bloeien. 

MEIDOORNHAAG

Zo kunnen ze zich verder uitbreiden en het 
park een mooi blauw tintje geven. Die kleur 
zie je niet zo vaak in de natuur. Omdat het 
flink had geregend stonden er weer flinke 
plassen bij de ingang. Die gaten zijn opge-
vuld met het gazol dat we nog hadden lig-
gen. Alles om het aangenamer voor de be-
zoeker te maken! 

We hebben in de laatste week van deze 
maand bezoek gehad van Dudley, Eunice 
en Franklin, de stormen die Nederland teis-
terden. Ons park moest het ook ontgelden. 
Er waren 5 bomen omgewaaid. Van een Wilg 
was de stam op 3 meter hoogte af-
gebroken en het restant met de bovenkant 
in de naastliggende bomen terechtgekomen. 
Een andere Wilg was compleet met wortel en 
al omgegaan en ligt met de bovenkant in de 
Zuiderplas. 
Een derde Wilg hangt met de bovenkant in 
andere bomen over het pad langs de plas en 
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heeft daarbij nog 2 kleinere bomen meege-
nomen. Omdat het gevaarlijk is hebben we 
de gemeente gevraagd de bomen door te 
zagen zodat ze op de grond komen te liggen. 
Wij hebben een hele middag gevallen dood 
hout opgeruimd om de paden vrij te maken 
en dat was nogal wat. Door de vele regen is 
het waterpeil van de vijver flink gestegen. 
Het is nog net mogelijk links om de vijver te 
lopen met droge voeten. 

Tineke heeft met de vogelwerkgroep van 
IVN ons park bezocht. Zij weet immers pre-
cies de plekken te vinden waar iets te zien 
is.      
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