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Het weer werkte weer eens mee zodat we op 
de eerste werkmiddag van deze maand 
konden werken. Rein, Ruud, Ankie, Marianne 
(in het najaar komt ze ons altijd helpen) en 
Joop hebben het maaisel op de heideheuvel 
opgeruimd. 
Ondertussen is Peter verder gegaan met 
maaien bij de vijver. Omdat het droog was 
kon dat nu gedaan worden. Het is daar nogal 
eens erg drassig. Ook het gedeelte naast het 
pad dat we vorig jaar niet hadden gemaaid 
om het te laten verruigen is nu ook gemaaid. 
Dat verruigen gaf niet het resultaat dat we 
voor ogen hadden. Er waren wel 

spontaan jonge boompjes gaan groeien die 
na 2 jaar al een stammetje van 2 cm hadden 
en 3 meter hoog waren. Ook bij de vijver is 
een begin gemaakt met het maaisel opruimen.  

Langs de Zuiderplas waar al eerder een boom 
was om geknaagd door Bevers zijn ze nu 
aan de volgende begonnen. Die ligt over een 
week beslist om. Tineke gaat proberen met 
een wildcamera aan de slag om ze te spotten.

De boom waar een Bever mee bezig was 
staat er na een week nog, hij of zij heeft 
blijkbaar een lekkerder boom gevonden. 
Tineke had de wildcamera een nacht 
geplaatst, maar het resultaat was een los-
lopende hond en een kat. 

Rein, Marianne, Rob en Joop  zijn verder 
gegaan met het maaisel rond de vijver 
opruimen en dat is altijd nogal wat omdat het PANTERAMANIET
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daar vanwege de vochtige bodem flink wil 
groeien. Het is bijna helemaal klaar. 

Peter heeft de bloemenweide rond de Eik nog 
een keer gemaaid. Dat had hij in augustus al 
gedaan maar het was weer goed opgekomen. 
Nico is graag met hout bezig zodoende had 
hij thuis een paar nieuwe nestkastjes 
gemaakt. Dat was nodig omdat er zo nu en 

dan eentje onherstelbaar versleten is. Hij is 
met Sjef weer verder gegaan met het 
nakijken en schoonmaken van de nestkasten. 
Ruud houdt altijd trouw het gebied rond de 
container schoon. Daar staan een paar 
Eikenbomen en die laten nu volop hun 
vruchten vallen, daarvan heeft Ruud er al 
kilo’s opgeruimd. 
 

Op de derde werkmiddag was iedereen aan-
wezig bovendien trakteerden Jan en Tryntsje 
vanwege hun verjaardag, dubbel extra 
lekkers dus tijdens de pauze. Het gemaaide 
gras dat was blijven liggen bij de vijver is 
deze middag helemaal opgeruimd. Ook het 
gemaaide gras op de bloemenweide is nu 
helemaal afgevoerd. We zijn dus mooi op tijd 
voor het blad gaat vallen, dat werkt makke-
lijker omdat je rijf dan niet in het lange gras 
blijft haken. We hadden zelfs tijd over om nog 
wat Braam te verwijderen op plekken waar 
we nieuwe struiken willen gaan planten. 

Tineke heeft een bijzondere plek ontdekt 
waar op wel 10 vierkante meter bruine pad-
denstoelen groeien. Het is net voorbij de 
vijver bij de verwijderde grote Berk. Ruud is 
druk bezig geweest voedersilo’s op te han-
gen, we hebben ook wat duurdere en grotere 
hangen. Die heeft hij wat hoger gehangen om 
niemand in de verleiding te brengen die in 
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te pikken. Hopelijk gaan we daarmee vogels 
verleiden om in ons park te overwinteren. Dat 
kunnen ze trouwens mooi in de nestkastjes 
die Nico en Sjef hebben nagekeken. Er zijn er 
ook een paar nieuwe bij gekomen dus  plaats 
genoeg. Verspreid in het park hangen er nu 
ongeveer 30.    

De laatste werkmiddag van deze maand heb-
ben we ons beziggehouden met het opruimen 
van het gevallen blad op het hoofdpad. Dat 
ging gemakkelijk omdat het blad mooi droog 
was en ook omdat het nog niet vastgelopen 
was. 
Ruud is verder gegaan met het ophangen van 
voedersilo’s op verschillende plaatsen. Het is 
altijd ook een kunst om te onthouden waar ze 
allemaal precies hangen om bij te vullen. Al 
een tijdje stond er een nieuwe Vleermuizen 
kast in de container dus werd het tijd om die 
eens op te hangen. Nico heeft een mooi plek-
je gevonden en hopelijk gaat er eentje tijde-
lijk in wonen. 

Tineke wilde op een bepaalde beschutte 
plaats iets hebben waar ze afgeschermd 
vogels kan fotograferen. Nico heeft een 
plaat gemaakt met een gat erin waar Tineke 
de fotolens door kan steken. Aan de buiten-
kant is de plaat bekleed met gaas en daar 

tussen gedroogd gras zodat de plaat niet 
opvalt. Het is een mooi geheel geworden en 
nu maar hopen dat het niet wordt ontdekt 
door vandalen die het kapot gaan maken. In 
de buurt daarvan zijn ook voedersilo’s opge-
hangen om vogels te lokken. Hopelijk zie u in 
een volgend verslag het resultaat van deze 
actie.    
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