Project groep Natuurlijk Tuinieren, verslag 3
De projectgroep is, zoals iedereen waarschijnlijk inmiddels wel weet, een jaar druk bezig geweest met het
opknappen van de achterzijde van ons complex, de Bosrand.
De beplanting is in grote lijnen gerealiseerd. Daarbij is zo veel mogelijk gelet op spreiding van de bloei,
zodat er het hele seizoen voedsel aanwezig is voor insecten. Ondanks de langdurige droogte afgelopen
zomer zijn de planten goed aangeslagen door ze in die periode van water te voorzien. Voorjaarsbollen zijn
de grond in gegaan, zodat er ook in de lente al voedsel te vinden is voor bijen, vlinders en andere insecten.
De strook ligt er nu wat troosteloos en rommelig bij. Met opzet, zodat insecten kunnen overwinteren tussen
de afgestorven planten en vogels er nog wat zaad kunnen vinden. Het is erg stil op het complex. De tuinen
zijn in rust. Hier en daar wordt er door enkelen nog wat geoogst, maar voor de rest is het even een korte
pauze voor het nieuwe seizoen weer losbarst.
Het is winter en we kunnen even achterover leunen, hoewel..... Het is het uitgelezen moment om alvast na
te denken over wat er komend seizoen gedaan kan worden in de ecologische strook. Daarnaast hebben wij
natuurlijk ook nog onze eigen tuinen, die onze aandacht verdienen. Wat gaan we daarin veranderen, welke
gewassen willen we er graag hebben staan, wat was afgelopen jaar niet zo'n succes. Als fervente tuinier ben
je er eigenlijk jaarrond mee bezig. Dat is ook het leuke van deze (een beetje uit de hand gelopen) hobby, of
eigenlijk passie.
Nu er in onze tuin en de ecologische strook even niets hoeft te
worden gedaan is er voor de projectgroep de gelegenheid om
het eerste jaar samen te evalueren: wat ging er goed, wat kan
anders. We doen dit tijdens een lunch in de kantine. Voor die
gelegenheid bakte ondergetekende (Heel Holland Bakt werkt
aanstekelijk) hartige taarten en iets zoets als toetje. Ook Leny liet
zich niet onbetuigd en maakte heerlijke muffins voor ons. Terwijl
ieder zich te goed deed aan al het lekkers, werd er over van alles
en nog wat gepraat, niet uitsluitend over het project overigens.
Er werd veel gelachen. Het is leuk om te ervaren dat je elkaar
beter leert kennen door samen aan een project te werken. Dat je
hierbij van elkaar kunt leren is waardevol. Al met al was het een
gezellige en geslaagde afsluiting van samen een eerste seizoen
met de ecologische strook bezig te zijn.
Op deze plek wil ik graag mijn waardering uitspreken voor de inzet van de projectleden.
Zij hebben allen twee tuinen, die heel veel werk (en plezier) geven. Desondanks zijn zij bereid daarnaast tijd
vrij te maken voor het project. Zonder hen is de uitvoering ervan niet mogelijk. Daarom (in alfabetische
volgorde en de dames eerst): Carla, Johanna, Leny, Pieter en Rob, fijn dat jullie je willen inzetten om samen
vorm te geven aan “onze” Bosrand. Maar ook Hanne, Marianne en Wouter wil ik noemen. Doordat ook
jullie de strook regelmatig van water voorzagen tijdens de droogte, hebben de planten het gered.
Samen maken wij een stukje van de algemene ruimte aantrekkelijk voor (wilde)bijen, vlinders, zweefvliegen
en nog veel meer insecten, die op hun beurt weer bepaalde vogels lokken.
Na gedane arbeid is het goed rusten.
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