
Jaarverslag	  	  2015	  van	  de	  werkgroep	  Wolterholten	  door	  Ernst	  Kleis	  

Medewerkers	  van	  de	  gemeente	  hebben	  ervoor	  gezorgd	  dat	  de	  enorme	  hoop	  tuinafval,	  die	  vorig	  jaar	  
was	  ontstaan,	  is	  afgevoerd.	  Hierdoor	  is	  er	  ruimte	  gekomen	  voor	  een	  nieuwe	  hoop	  die	  in	  de	  loop	  van	  
2015	  ook	  al	  weer	  flink	  is	  gegroeid.	  Zij	  hebben	  de	  meidoornheg	  twee	  keer	  gesnoeid.	  De	  prullenbak	  is	  
wekelijks	  geleegd.	  Men	  is	  niet	  toegekomen	  aan	  het	  snoeien	  van	  de	  leilinden.	  Dit	  moest	  eigenlijk	  wel	  	  
want	  het	  zou	  om	  de	  twee	  jaar	  worden	  gedaan.	  Van	  enkele	  tamelijk	  dunne	  zijtakken	  van	  die	  bomen	  
heb	  ik	  de	  zware	  takkenlast	  moeten	  wegsnoeien	  omdat	  ze	  eronder	  dreigden	  te	  bezwijken.	   
Van	  de	  mensen	  die	  hier	  bier	  drinken	  weten	  er	  nog	  maar	  weinig	  dat	  er	  een	  prullenbak	  staat	  waar	  het	  
lege	  blikje	  in	  hoort.	  Vele	  Hentallen	  hebben	  we	  er	  moeten	  oprapen.	  Wat	  echter	  nog	  veel	  erger	  is:	  er	  is	  
een	  10	  liter	  tank	  vol	  afgewerkte	  olie	  gedumpt.	  Door	  lekkage	  zou	  ernsHge	  milieuverontreiniging	  
kunnen	  ontstaan.	  Het	  messing	  hangslot	  van	  de	  afsluitboom	  is	  weggehaald	  en	  die	  boom	  heeK	  Hjdens	  
onze	  vakanHe	  tegen	  de	  grond	  gelegen.	   
	  Gerard	  Galema	  heeK	  ook	  dit	  jaar	  weer	  belangeloos	  het	  schoffelwerk	  rondom	  de	  stenen	  gedaan.	  Na	  
augustus	  kon	  hij	  het	  niet	  meer	  doen	  in	  verband	  met	  een	  knieoperaHe.	  In	  de	  leemkuil	  staat	  nog	  steeds	  
een	  diepe	  plas	  water.	  Door	  storm	  is	  hiernaast	  een	  grote	  boom	  omgewaaid.	  René	  heeK	  geholpen	  bij	  
het	  weghalen	  van	  deze	  boom.	  We	  hebben	  de	  stobbe	  en	  een	  deel	  van	  de	  stam	  laten	  liggen	  in	  de	  
verwachHng	  dat	  er	  fraaie	  zwammen	  op	  zullen	  gaan	  groeien.	  Geertje	  heeK	  ondanks	  haar	  handicap	  
kans	  gezien	  alle	  stenen	  mooi	  schoon	  te	  maken.	  Het	  gras	  is	  natuurlijk	  weer	  een	  aantal	  keren	  gemaaid.	  
Na	  de	  vakanHe	  bleek	  het	  zo	  hard	  te	  zijn	  gegroeid	  dat	  delen	  van	  het	  veld	  met	  de	  zeis	  moesten	  worden	  
gemaaid	  omdat	  de	  maaimachine	  daar	  vast	  liep.	  In	  de	  tuin	  was	  een	  blauwe	  lis	  sterk	  uitgestoeld.	  We	  
wilden	  die	  splitsen	  in	  een	  aantal	  pollen	  omdat	  de	  tuin	  tussen	  heg	  en	  linden	  van	  meer	  vaste	  planten	  
moet	  worden	  voorzien.	  Helaas	  is	  meer	  dan	  de	  helK	  gestolen	  en	  het	  restant	  heeK	  schade	  
ondervonden	  aan	  het	  wortelgestel.	  We	  waren	  bang	  dat	  door	  de	  grote	  schoonmaak	  van	  de	  vijver	  het	  
aantal	  gele	  lissen	  achteruit	  zou	  zijn	  gegaan.	  Het	  was	  fijn	  om	  dit	  voorjaar	  te	  constateren	  dat	  het	  
tegendeel	  het	  geval	  is.	  Vorig	  jaar	  is	  de	  heemtuin	  in	  de	  zomer	  bezocht	  door	  de	  plantenwerkgroep.	  Ik	  
hoorde	  later	  dat	  men	  teleurgesteld	  was	  doordat	  er	  toen	  zo	  weinig	  bloemen	  te	  zien	  waren.	  Naar	  
aanleiding	  daarvan	  heb	  ik	  een	  deel	  van	  de	  tuin	  omgespit	  en	  er	  gladiolenbollen	  gepoot	  en	  bloemen	  
gezaaid.	  Bij	  het	  grote	  bord	  heb	  ik	  ook	  een	  stuk	  van	  de	  heemtuin	  ondiep	  gespit	  en	  er	  een	  voor	  
insecten	  aantrekkelijk	  bloemenmengsel	  gezaaid.	  De	  laag	  teelaarde	  op	  het	  leem	  is	  hier	  erg	  dun.	  Het	  is	  
jammer	  dat	  er	  door	  droogte	  maar	  weinig	  van	  is	  opgekomen.	  Het	  is	  niet	  te	  doen	  om	  er	  vaak	  genoeg	  
heen	  te	  gaan	  om	  water	  te	  geven.	  Het	  moet	  maar	  worden	  overgedaan.	  Niet	  al	  het	  verzeTe	  werk	  hoeK	  
hier	  te	  worden	  genoemd.	  Daarom	  tensloTe:	  een	  deel	  van	  de	  heemtuin	  heb	  ik	  al	  met	  de	  zeis	  gemaaid.	  
René	  vertelde	  dat	  de	  plantenwerkgroep	  de	  rest	  weer	  eens	  zal	  doen.	  


