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Coördinator: Nico Ettema
Leden: Rineke Reijnierse, Marie-Elise Koenders
Onze doelen voor 2016 en voor de iets langere termijn:
-

Vergroten biodiversiteit op D`n Hof
Kennis van planten vergroten
Logboek vlinderwaarnemingen bij houden
Op website waarnemingen met foto publiceren
Opkweken van vlinderplanten voor leden
Opzetten van border met snijbloemen voor het maken van boeketten

De doelen passen binnen de kaders van d’n Hof omdat:
- Biodiversiteit vergroot wordt
- Het aanzien van D`n Hof(entree) verbeterd wordt
- Onderlinge betrokkenheid versterkt wordt
- Het nut van vlinders en bijen onder de aandacht wordt gebracht
Zo denken we onze doelen te kunnen bereiken: (één voor één uitwerken)
- Vergroten van plantenassortiment door planten van bollen en vlinder- en bijenplanten
- Onderhouden van de tuin: snoeien, pollen scheuren, border herschikken, onkruid bestrijden, zaaien
- Kweken van planten voor medeleden
- Aanleg van snijbloemenborder om boeketjes voor de leden te kunnen maken
- Meer bolletjes aanplanten
- Uitbreiden werkgroep met belangstellenden
Dit gaan we concreet doen:
op korte termijn:
- Snoeien en dood materiaal verwijderen
- Onkruid wieden
- Bollen planten ook in bosplantsoen
- Planten vermeerderen voor leden (scheuren van vaste planten)
- Lijst met snijbloemen mailen naar de leden met het verzoek te kijken in hun tuin voor stekjes
- Leden vragen of ze planten in hun eigen tuin hebben voor de snijbloemenborder
op iets langere termijn:
- Tuin bijhouden
- Op verzoek van de communicatiewerkgroep: foto`s van planten en insecten op website te zetten met
toelichting om de kennis ervan te verbreden.
Dit hebben we daarbij nodig: (materiaal, geld, hulp van..,of…?)
- Klein budget om bolletjes aan te schaffen.
principe willen we snijbloemenborder via de leden zien te realiseren.
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