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Avondwandeling
Op zaterdagavond 29 oktober aanstaande
organiseert Groentje weer een sfeervolle
avondwandeling in het kader van het
landelijke project ‘Nacht van de Nacht’. Dit
project vraagt aandacht voor een donkere
nacht. De vaak buitensporige verlichting heeft
namelijk een negatief effect op natuur en
milieu. Vorige keer liepen verspreid over heel
Nederland 40.000 mensen deze avond in het
donker.
Onder professionele begeleiding van Dick de
Graaf lopen we deze keer als groep bij het
landgoed IJsselvliedt. We hopen zo kennis te
maken met de natuur in een nachtelijke
sfeer. Ook willen we ervaren wat de invloed is
van verlichting op die natuur en op de
waarneembaarheid van de sterrenhemel.
Belangstelling om ook mee te wandelen?
Geef je dan op bij alida@bosma-otten.nl.

Natuurwerkdag Wezep
De Wezepse Heide is zaterdag 5 november
weer het toonbeeld van gezellige activiteit.

LandschappenNL organiseert dan de jaarlijkse
Natuurwerkdag op honderden locaties door
heel Nederland. Het is gezond, leuk en gezellig
om samen buiten aan het werk te gaan.

Groentje en Vitens doen ook weer mee en
hebben een werklocatie op de Wezepse heide.
De bedoeling is de heide in stand te houden
door opkomende vliegdennetjes weg te halen.
Je kunt meewerken van 9.15 tot 15.00 uur.
Ervaring is niet nodig, wel zin om de handen
uit de mouwen te steken. Zorg zelf voor
werkkleding en stevige schoenen. Groentje en
Vitens zorgen voor gereedschap, werkhandschoenen, koffie, thee en lunch met soep.
Dat dit werk veel effect heeft is duidelijk
zichtbaar. De foto van deze zomer laat het
verschil zien tussen de onbehandelde voorgrond en de achtergrond waar we vorig jaar
hebben gewerkt.
Het gezamenlijke resultaat en de gezelligheid
zijn goede redenen om je aan te melden.
Alle hulp is welkom!
Ga voor meer informatie en aanmelden
naar www.natuurwerkdag.nl. Ook te volgen
op Facebook en Twitter #natuurwerkdag.

Nieuwe snoeiacties in het
landschap
Op 29 oktober helpen we een deel van het
Klompenpad te onderhouden; door te snoeien
houden we het pad goed toegankelijk.
Na de natuurwerkdag op 5 november gaan we
op zaterdagochtend 19 november nog een
keer aan de slag op de Wezepse Heide.
Daarna zoeken we de boomgaard met
hoogstamfruit op bij landgoed ‘Morren’ op 17
december. In januari en februari 2017 hebben
we nog een stuk of vier snoeiochtenden,
bijvoorbeeld bij het boerderijmuseum ‘De
Bovenstreek’. Op 4 maart volgt dan een dag
waar we samen gaan werken met vrijwilligers
uit andere plaatsen in Gelderland; die dag is
deze keer dicht in de buurt, namelijk Elburg.
Onze werkgroep is gemixt: we zijn met 12
mannen en 4 vrouwen en de leeftijd varieert.
Allemaal vinden we het leuk om samen in de
buitenlucht actief te zijn. Aan het werk in de
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boomgaard of op de heide is er altijd wel tijd
voor een praatje tussendoor en tijdens de
koffiepauze is het erg gezellig.

De omheining en toegangshekken zijn weer
hersteld en de begroeiing is bijgewerkt. Deze
rustieke plek is nu weer voor het publiek
toegankelijk. De officiële opening vindt plaats
op dinsdagmiddag 18 oktober.
Het onderhoud en verder ontwikkelen van de
oude begraafplaats vraagt ook de komende
tijd nog inzet. Wil je ook meedoen met het
opknappen van dit historisch stukje Wezep?
Meld je dan aan via b.griede@lijbrandt.nl.

Composteren van tuinafval

Heb je belangstelling om mee te doen (je
hoeft er niet alle keren bij te zijn), mail dan
naar m.muller@upcmail.nl.
Fruitbomen snoeien leer je in de groep. In de
komende maanden zullen leden van de snoeigroep van Groentje weer hun kundigheid
aanwenden bij leuke snoeiklussen.

Renovatie oude begraafplaats
Tussen 1868 en 1924 zijn op de begraafplaats
aan de Oude Wapenveldseweg circa 2300
personen begraven. In de loop der jaren is de
belangstelling voor deze historische plaats
minder geworden.
De begraafplaats lag er daardoor wat
verwaarloosd bij. Reden voor de klankbordgroep Wezep om er wat aan te doen.
De klankbordgroep heeft samen met
omwonenden, de ‘Groene Welle’ uit Zwolle
en gemeente een plan uitgewerkt. Groentje
leverde tijdens de werkdagen gereedschap
en menskracht.

Groen-‘afval’ is een
waardevolle grondstof
voor je tuin. Dus
waarom laten afvoeren
als je het zelf kunt
composteren? Iedereen
met een tuin weet dat
er vrij veel tuinafval
vrijkomt waar je iets
mee moet.
Daarnaast produceert
een huishouding ook heel wat verteerbaar
materiaal. Al dit ‘groen’ is bruikbaar als
grondstof voor waardevol tuincompost. Wil je
meer weten over zelf composteren? Kijk dan
op de volgende website;
www.milieucentraal.nl/in-en-om-hethuis/tuinieren/tuinonderhoud/zelfcomposteren.
Via Groentje zijn een aantal Biocom-vaten
uitgeleend aan compoststeerders. Op dit
moment is er weer één vat beschikbaar.
Belangstelling? Neem dan even contact op
met alida@bosma-otten.nl. Wie het eerst
komt het eerst maalt.

Nieuw Doe-pad en belevingsbos
In 2010 ontwikkelden Utrechts Buitencentrum,
gemeente Oldebroek, Landal Greenparks en
Groentje een Doe-pad naast het bosgebied van
het Buitencentrum in ‘t Loo.
Het bosgebied is nu eigendom van het Buitencentrum en zal door haar onderhouden
worden. Het Doe-pad is voor iedereen
toegankelijk! Naast dit Doe-pad wordt op
initiatief van buurtbewoners ook een
Belevingsbos ontwikkeld. Het belevingsbos
krijgt een educatieve functie. Hier krijgen
kinderen de kans om meer te weten te komen
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Inmiddels zijn ook de andere twee panelen
geplaatst aan het einde van IJsselvliedtlaan en
aan de overzijde van de Zuiderzeestraatweg
(Vinkennest).

over wat er in het bos leeft en kunnen het zelf
ervaren. Dit gebied is nog in ontwikkeling en
daarom afgebakend en nog niet toegankelijk.

Onthulling nieuwe borden op
IJsselvliedt
Zaterdagochtend 21 mei onthulde Theo
Hartman het eerste informatiepaneel aan het
begin van de IJsselvliedtlaan. Theo heeft 35
jaar op IJsselvliedt gewerkt als beheerder. Op
de foto zien we de initiatiefnemers van deze
actie.

Excursie Kievitsbloemen
Op een mooie voorjaarsavond liepen
deelnemers mee met de excursie van Groentje
bij Wilsum in de uiterwaarden. Het weer was
fris, maar droog. De zon scheen en ging
stralend onder.
Dick van de Graaf nam de groep mee naar
een locatie waar duizenden kievitsbloemen
volop stonden te pronken tussen de
pinksterbloemen. Een sprookje van witte en
paarse bloemen. Iedereen genoot van de
mooie omgeving, de wolkenpartijen en van de
IJssel. Een prachtige avond!

Na afloop van de onthulling vond een
gezellige ‘nazit’ plaats bij de werkschuur van
IJsselvliedt met een hapje en drankje.
IJsselvliedt is een prachtig landgoed en heeft
veel te bieden. Maar bezoekers weten meestal
niet hoe het in elkaar zit, wat er allemaal te
zien is en kennen niet altijd de geschiedenis. Daarom heeft Natuur- en Milieuvereniging Groentje samen met beheerder
Johan Uitslag en Dick van de Graaf de
informatiepanelen ontwikkeld. Rabobank
Noord Veluwe en Groentje dragen daar
bovendien financieel aan bij, samen met de
stichting IJsselvliedt zelf.
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Verwondering in Waterloopbos
Het Voorsterbos bij Kraggenburg is een
bijzonder bos. Decennia lang hebben hier de
ingenieurs van het Waterloopkundig Laboratorium onderzoek gedaan met schaalmodellen
van geplande waterwerken.

Nu zijn die modellen van bijvoorbeeld de
havens van IJmuiden, Rotterdam en Libië en
de Deense Noordzeekust niet meer in gebruik.
Ze vormen nu de leefomgeving van libellen,
vissen, orchideeën en
waterplanten. Er
komen 80 soorten broedvogels voor en 400
soorten paddenstoelen en het heeft sinds
kort de status van Rijksmonument. Sinds
natuurmonumenten het beheer over het
gebied heeft wordt het veel bezocht.
Groentje organiseerde op zaterdag 17
september een excursie naar het Waterloopbos waaraan 19 personen deelnamen.

Na een korte inleiding en een kop koffie
wandelden zij met een gids tussen de overwoekerde schaalmodellen en kregen uitleg
over de internationale betekenis van wat hier
gebeurde.

Voortgang Plantsoen Wezep
Noord
In overleg met omwonenden, Groentje, de
imkervereniging en de gemeente zijn plannen
uitgewerkt voor de herinrichting van het
groengebied aan de Noordsingel / Turfhorst.
Dat heeft er toe geleid dat Groentje in 2014
tien nieuwe hoogstamfruitbomen heeft
geplant ter vervanging van bomen die er
slecht bij stonden. Vorig jaar zijn er op
Boomplantdag ook nog 10 kersenbomen
geplant door leerlingen van de basisschool ‘De
Uilenhorst’. In het voorjaar van 2015 is een
strook ingezaaid met een mengsel van wilde
bloemen. Dat ziet er mooi uit en is bovendien
nuttig voor bijen en andere insecten. Het
bloemenmengsel is grotendeels prima
opgekomen. Jammer is dat er naderhand veel
melde (melganzevoet) tussen de bloemen is
opgekomen. Dit jaar vóór de zomer hebben
enkele bewoners en leden van Groentje de
melde gedeeltelijk verwijderd; dat bleek
effectief.

Verrassend was dit jaar het perk waarin
zonnebloemen prachtig opkwamen! Ook
vogels waren hierin erg geïnteresseerd!
Groentje heeft inmiddels vormsnoei van de
fruitbomen uitgevoerd. Verder heeft de
gemeente een flink aantal andere bomen
geplant; de soorten zijn uitgezocht met de
imkersvereniging. In de komende jaren kan
dit groene hart aan de Noordsingel verder
uitgroeien tot een waardevol parkachtig
geheel waar veel mensen plezier aan beleven.
Groentje
hoopt
dat
steeds
meer
buurtbewoners hier aan mee gaan helpen. Het
komende jaar zal de gemeente dode bomen
vervangen door nieuwe bomen. Ook wordt er
weer een pad gemaaid om door de
groenstrook te kunnen wandelen.
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Hulp of advies bij snoeien?
Heb je advies of hulp nodig bij landschapsonderhoud? Groentje kan bijvoorbeeld
adviseren over snoei van fruitbomen en waar
nodig hulp bieden. Ook bij andere, bijzondere
klussen in het landschap kunnen wij assisteren
als men het zelf niet (meer) kan.
Normaal tuinonderhoud doen wij niet. Met
vragen kan je mailen naar
m.muller@upcmail.nl of bel 038 376 5586.

Komende activiteiten
• Op 18 oktober opening van de herstelde oude
begraafplaats aan de Wapenveldseweg.
• ‘NachtvandeNacht-wandeling’ op 29 oktober.
• Natuurwerkdag op 5 november.
• De populaire ‘snertwandeling’ vindt plaats
op woensdagmiddag 28 december.

Groene tips
• Kraanwater is een kwalitatief prima product en wordt duurzaam geproduceerd. Het is
gezond voor je lichaam en, zeker als je het in een herbruikbaar flesje meeneemt, beter
voor het milieu.
• De supermarkten liggen het hele jaar lang vol met tropisch fruit en groente. Dat maakt het
een stuk makkelijker om afwisselend te eten, maar het is niet goed voor het milieu. Over
het algemeen geldt dat lokaal geproduceerd voedsel veel beter voor het milieu is, want er
is minder CO2 uitstoot veroorzaakt door transport.
• De tijd van het massaal bladblazen is weer aangebroken. Maar is het opruimen van
alle bladeren wel nodig? Herfstbladeren voor je deur zijn inderdaad lastig en teveel blad
op een grasveld kan dat verstikken. Blad op de borderplanten biedt juist bescherming
tegen de vorst. Ook is verterend blad goed voor de bodemstructuur en voor het
bodemleven.
• Jaarlijks gooien we per persoon gemiddeld 135 kg voedsel weg! Dat is erg veel en kan
gemakkelijk minder worden. Bekijk wat je nog in huis hebt vóór je boodschappen doet en
gebruik maatschepjes bij het koken voor het afmeten van hoeveelheden. De datum ‘ten
minste houdbaar tot’ wil niet zeggen dat je het daarna niet meer kunt consumeren.
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Over Groentje
• Website: hulp gezocht !
Op onze website www.groentje-wezep.nl.
plaatsen wij onze actuele berichten, informatie
en ook fotoreportages van onze activiteiten.
Wij zijn op zoek naar iemand die de website
wil verzorgen en informatie geschikt wil maken
voor plaatsing. Heb je wat tijd en zin om mee
te helpen, laat het ons dan even weten.

• Nieuwsbrief liefst digitaal
Groentje wil nieuwsberichten het liefst via
email sturen. Dat bespaart tijd en kosten. Heb
je deze nieuwsbrief niet via email gekregen?
Geef dan je emailadres door aan
m.muller@upcmail.nl.

• Bestuur en taakverdeling
Alida Bosma; vicevoorzitter, wandelingen,
Nacht van de Nacht, zwerfvuil, publiciteit,
foto’s
Cor Harmsen; landschapsonderhoud,
Biocom/ compostering
Mariëtte van der Kamp; secretariaat,
algemene zaken, zwerfvuil, boomplantdag
Marten Muller; penningmeester, organisatie
werkdagen,
Frans Verstraten; nieuwsbrieven

• Bankrekening
Voor contributie (€ 10/jaar) en donaties:
NL 66 RABO 0370 2850 18 t.n.v. M+N
vereniging Groentje, Wezep.
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