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De lente in Bos Voordaan
door Sylvia van der Laan
Zaterdag 27 maart werd een gemeenschappelijke actie ondernomen door wethouder ArieJan Ditewig, gemeenteambtenaren (afd. Groen) Bloeming en van den Brink, een groep
Groenekanners uit verschillende organisaties zoals Brigida, Dorpsraad, Groenekans
Landschap en diverse burgers om de natuur in Groenekan verder te versterken.
Begonnen werd met het inplanten van forse pollen sneeuwklokjes langs het recent herstelde
voetpad in het bosje van de Grothelaan. Dit als een afsluiting van de
onderhoudswerkzaamheden in Bos Voordaan van najaar 2009 en voorjaar 2010.
Bos Voordaan is in 1774 aangelegd in de Engelse landschapsstijl met rechte lanen en hoge
beuken. In historische zin is Bos Voordaan een ‘onderdoorkijkbos’ en heeft het vooral een
recreatieve functie. In 2009 is er een beheerplan voor Bos Voordaan opgesteld en in
samenwerking met Stichting Brigida en het Groenekans Landschap is er veel gebeurd het
afgelopen jaar. Er zijn bomen en opslag verwijderd, nieuwe planten aangebracht, sloten
open gemaakt en paden opgeknapt.
Dorpsbos
In dit dorpsbos worden in het voorjaar, als de zon nog niet wordt tegengehouden door het
bladerdak, sneeuwklokjes geplant. Aan wethouder Ditewig was de eer om het eerste
sneeuwklokje te planten. Later werd hij daarbij geassisteerd door de ambtenaren van de
groenvoorziening en vertegenwoordigers van de Groenekanse organisaties. Ook
wijkcontactambtenaar Miranda de Freitas liet zich niet onbetuigd.
Hoogstam
Na het planten toog het gezelschap naar de hoogstamboomgaard van Rob de Vos aan de
Groenekanseweg. Daar werd eerst koffie gedronken en vervolgens werden er drie
vruchtbomen, een pruimenboom en twee appelbomen, geplant. De imkergroep uit
Groenekan heeft het initiatief genomen tot het planten van de fruitbomen in het kader van het
project ‘de bij en wij’. Dit project richt zich op de bijen die bedreigd worden door de
verdwijnziekte. Samen met het Groenekans Landschap heeft de imkerclub een inventarisatie
gemaakt voor bijvriendelijke planten, struiken en bomen. De drie vruchtbomen zorgen ervoor
dat de bijen meer voedsel krijgen en dus meer weerstand tegen de ziekte opbouwen. De
lente nodigt uit tot werken in de tuin en de aanschaf van planten. Wie wil weten welke
planten en bloemen aantrekkelijk zijn voor bijen, kan mailen naar debijenwij@gmail.com.
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Wijkambtenaar Miranda de Freitas en wethouder Arie-Jan Ditewig planten samen
sneeuwklokjes (foto Reyn Schuurman).
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Goedkeurend wordt de nieuwe fruitboom bekeken.

