
Project “De bosrand” 
Een verslag van de voortgang van het project 
 

Het tuinseizoen is bijna voorbij. Deelnemers aan de 
laatste werkbeurt voor dit jaar verzamelen zich in 
de kantine. 
Ook leden van de projectgroep Natuurlijk Tuinieren 
zijn weer van de partij. We zullen de ecologische 
strook aan de achterkant van ons complex, de 
“bosrand”, onder handen nemen. 
Wij worden daarbij geholpen door tuinleden. Heel 
fijn, want extra menskracht is welkom. Er moet 
veel worden gesnoeid en gewied om te zorgen dat 
aanplant weer lucht krijgt. 
Na een paar uur intensief werken wordt weer 
zichtbaar wat er afgelopen seizoen allemaal is 
gebeurd. 
 Wieden en schoffelen is hard nodig... 

 
hier en daar water geven ook 

 
De ecologische strook begint nu vorm te krijgen. 
Geranium macrorrhizum, longkruid en kruipend 
zenegroen zijn goed aangeslagen en breiden zich 
uit. Ook de varens hebben het naar hun zin. 
De rozetten van vingerhoedskruid staan te pronken 
met grote toeven blad. Volgend jaar staan zij te 
bloeien met kelkvormige bloemen. Sommige 
planten zoals komkommerkruid, stokroos en 
moederkruid zijn uitgebloeid en sterven af. Het is 
spannend of zij zich hebben uitgezaaid en voor 
nakomelingen hebben gezorgd voor volgend jaar. 
 
 

 
Op dit moment bloeien Wilde Bertram met talloze 
witte bloemhoofdjes. Lage herfstasters bloeien met 
mooie paarse bloemen. Gele helmbloem gaat maar 
door met bloempjes produceren. 
Voor bijen, hommels en andere insecten biedt de 
strook nog steeds voedsel. 
Leuk is het om te zien dat het “bijenhostel”, zo 
door Leny gedoopt vanwege zijn bescheiden 
afmetingen, bezoek heeft gehad van waarschijnlijk 
een specht. Die heeft zich tegoed gedaan aan 
broed. Een aantal nestkamers waren 
opengebroken. Ook het hout van het hostel 
vertoont sporen van flink wat hakwerk. 
Het is belangrijk dat ook in het vroege voorjaar 
voedsel  is te vinden voor insecten.   



 
Vele handen maken licht werk 

Waar door het wieden kale grond is ontstaan, zijn 
daarom voorjaarsbollen en -knollen gepoot. 
 
Als alles volgens plan opkomt, zal er van februari 
tot in mei steeds iets bloeien. Sneeuwklokjes, 
winterakonieten en krokussen zullen als eerste 
bloeien, gevolgd door narcissen, anemoontjes, 
botanische tulpen en boshyacinten. En natuurlijk 
het fluitenkruid, dat met zijn kantachtige blad en 
witte bloeischermen het kleurenfeestje af zal 
maken. 
 

 
Het is spannend om te zien of onze verwachtingen 
worden waargemaakt. 

 
   een voorraadje voorjaarsbollen 
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