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Jaarverslag werkgroep Vlindertuin 2016
Leden:
Nico Ettema, Rineke Reijnierse, Marie-Elise Koenders
De doelen van 2016 waren:
- Vlindertuin onderhouden
- Kennis van planten vergroten
- Logboek vlinderwaarnemingen bij houden
- Op website waarnemingen met foto publiceren
- Opkweken van vlinderplanten
Het onderhoud van de vlindertuin is goed gelukt. Er zijn enkele keren afspraken gemaakt om samen het
onderhoud te verrichten en daarnaast is er ook afzonderlijk in de tuin gewerkt.
In het voorjaar is er een pluktuin opgezet. Hiervoor zijn in de kas verschillende éénjarigen gezaaid en zijn er
vaste planten gepoot in het voorste deel van de Eetbare tuin. Niet alle zaadgoed is even goed opgekomen,
maar er was voldoende om de pluktuin te vullen. Er zijn ook dahlia`s gepoot; deze zullen komend seizoen
aangevuld worden met geschonken knollen.
De pluktuin zag er zeer kleurig en fraai uit. De boeketjes die door Marie-Elise en Rineke zijn gemaakt waren
zeer gevarieerd en kleurig. Ze werden gretig afgenomen door de leden.
Het voortuintje van het Gilde, dat vorig jaar was aangelegd, is dit jaar goed aangeslagen en onderhouden.
Op de website zijn fraaie foto`s van de vlindertuin geplaatst.
Het bijenhotel bij de vlindertuin hebben een aantal solitaire bijtjes gaatjes bezet, maar het aantal blijft
beperkt.
De bijenkas is goed bevolkt geweest en er werd goed gevlogen. In juli was er een vlucht van de bijen, een grote
tros bijen in een perzikboom bij de vijver, die door de imker Chris Hoefnagels is opgehaald.
Het aantal vlinders was evenals vorig jaar beperkt, maar dat was ook een landelijke trend. In het tweede deel
van de zomer kwamen er meer soorten, maar geen bijzondere soorten.
Het voornemen om een plattegrond te maken met daarop aangegeven de soorten vlinderplanten is ook in
2016 nog niet uitgevoerd.
In het bosplantsoen naast de vijver zijn de bramen gesnoeid en zijn meerdere soorten bolletjes en bosplanten
zoals daslook, boshyacint, enkele varens, judaspenning etc. Het doel is om de biodiversiteit in D`n Hof te
vergroten.
De wens bestaat om meer bolletjes aan te planten in de vlindertuin.
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