Bij het opstellen van het vergroeningsplan voor de wedstrijd “Groenste sportclub van Overijssel”
hebben we zitten kijken naar: wat kunnen we groener maken op het sportcomplex?
En wat zijn “groene dingen”?
Te beginnen: bij de oprit. Die hadden we in eerste instantie al een stuk smaller gemaakt: er zijn nogal
wat klinkers verdwenen en groene zaken voor terug gekomen…
Maar nu hebben we ook de oprit zelf aangepakt en groener gemaakt.
Het resultaat is dat er 2 stroken voor het plaatsen van fietsen zijn gemaakt met daar tussenin een
strook met “open” klinkers. Tussen deze open klinkers zal steeds meer groen gaan groeien…

Eerst zijn de zijstroken gelegd en
daarna is het middenpad opnieuw
aangelegd.

Het middenpad is ingezaaid met
geschikte soorten voor het groener
maken van de oprit.

En het middenpad wordt al steeds
groener…...

De overige groene zaken op het terrein zijn natuurlijk niet stil blijven staan.
Vooral door de vele regen die er gevallen is, hebben we alle nieuwe zaken niet eens veel hoeven te
besproeien.
Voor ons een gelukje….

Maar de bomen en struiken hebben wel hun best gedaan.
Er zijn de nodige vruchten gegroeid aan de struiken…..

Maar ook aan de bomen….
Waar het mee begon hieronder -------------------------- en wat het heeft opgeleverd!

En de wilgentakken die we hadden gebruikt om de iglo’s te bouwen hebben ook heel erg hun best
gedaan:

Er kan nu al volop in gespeeld worden door de jongere jeugd!

In de takkenril hebben de mussen al
volop gespeeld: of er nestjes zijn
uitgekomen weten we niet zeker,
maar er was veel bezoek

Het bezoek van de vogels willen we
volgend voorjaar verder
ondersteunen met de nodige
nestkastjes

Over bezoek gesproken:
Er is ook een begin gemaakt met een plek voor een heleboel bezoekers.
En dan moet je denken aan duizenden!

De eerste start met een bijenkast!
Er zullen vast mensen zijn die zeggen: is
een bijenkast verantwoord in zo’n
omgeving?
Maar we doen het in overleg met de
imker op zo’n manier, dat er van hinder
of overlast geen sprake zal zijn.
En het voegt wel het nodige toe aan ons
groene gezicht.
Op deze manier kunnen de bijen wennen
aan hun plekje en volgend voorjaar wordt
het definitief ingericht.

En dat definitief inrichten heeft alles te
maken met onze buren: die hebben een
volgende stap gezet

Zoals het reclamebord aangeeft wordt
er straks gebouwd aan de voorkant van
het complex.
En dat is het moment dat we samen
met de buren aan de slag kunnen om
de volgende stap te realiseren!!!

Dus: we gaan verder, want de wadi
(samen met onze buren) en de
kikkerpoel staan er aan te komen….

Hou ons in de gaten!

