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Hoewel de 'Bosrand', de ecologisch beheerde strook aan de 
achterzijde van ons complex, ook dit jaar regelmatig door leden van 
de projectgroep is onderhouden, blijkt bij de laatste inspectie dat 
na de periode van regen en redelijke temperaturen de aanplant in 
de verdrukking is gekomen door al te enthousiast gegroeid groen. 
De hoogste tijd om in te grijpen. 
 
Leden van de projectgroep zijn niet in de gelegenheid om op korte 
termijn naar de tuin te komen. Tijdens de laatste werkbeurt 
hebben anderen daarom de 'Bosrand' onder handen genomen. 
Ieder krijgt een stuk toegewezen. Er wordt kort uitgelegd wat 
verwijderd of teruggefloten moet worden en wat mag blijven staan. 
 
De enthousiast tevoorschijn gehaalde schoffel wordt in de ban 
gedaan. Om de grond zo min mogelijk te verstoren moet er gewied 
worden. Weelderig gegroeid ongewenst groen moet met wortel en 
al uit de grond worden getrokken. 
 
Energiek gaat iedereen aan de slag. Ook wordt een strook langs de 
sloot en achter het hek schoongemaakt. Het resultaat mag er zijn. 
De strook ziet er na anderhalf uur weer opgeruimd uit. 
Goed is nu te zien wat er is aangeplant en hoe deze zich in het 
afgelopen jaar heeft  ontwikkeld. 
De naamkaartjes, die de plekken markeren waar vorig jaar 
lentebollen zijn gepoot, zijn weer zichtbaar. Hier en daar staan 
paddenstoelen. 
 
Bloeiende herfstasters zorgen ervoor dat er voor insecten nog 
voedsel te halen is. 
Het is de bedoeling dat de nu nog kale grond aan het eind van de 
strook en langs de sloot wordt ingezaaid met een zadenmix van 
planten die bijen, hommels en vlinders aantrekken. De plekken 
liggen in de halfschaduw. Het is afwachten of de zaden zullen 
aanslaan. 
 
Als de weergoden ons gunstig gezind zijn, zal over een paar weken 
het lang geplande insectenhotel worden neergezet. 
De strook wordt steeds aantrekkelijker, voor insecten, kleine dieren 
en voor passanten. 
 
Het is leuk dat naast de projectgroep andere leden een bijdrage 
leveren aan de ecologische strook. Zo wordt de 'Bosrand' van ons 
allemaal! 
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