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MAAIEN, HAKSELEN EN
SNOEIEN
Gras maaien, snoeien en hakselen: het
is gewoon soms nodig. We snappen
dat sommige leden dat geluid niet leuk
vinden, maar het moet toch gebeuren.
We hopen op een beetje begrip, het
kan niet altijd op een moment van jouw
keuze gebeuren. Dat geldt ook voor het
hakselen van takken. Machines maken
lawaai, maar we zijn blij dat we ze hebben om het park mooi te onderhouden.
Dat geldt zeker ook voor onze vrijwilligers die deze machines bedienen.

BAMBOE GEDOE: VERBOD OF INPERKEN?
Bezint eer ge begint. Een polletje bamboe halen bij het tuincentrum lijkt misschien leuk, maar later kan je de poppen aan het dansen hebben. Ondanks
de adviezen van de groencommissie en het bestuur zijn er nog steeds of
weer tuinen met woekerend bamboe. Tijdens de laatste ledenraadpleging
werd de vraag voorgelegd of de vereniging hier sancties voor moet opstellen
of niet? We willen dat liever niet doen, daarom herhalen we nog een keer de
afspraken die gelden voor bamboe.
Een aantal jaren geleden is aan de leden dringend verzocht om de op hun
tuin aanwezige bamboe met wortel en al uit te roeien en als dat niet mogelijk
was deze in te dammen met een wortelbegrenzer of als dat ook niet mogelijk
was, scheuten af te steken of regelmatig te knippen. De meeste leden hebben aan dit advies gehoor gegeven en veel bamboeclusters zijn verdwenen,
ingedamd of worden onder controle gehouden. Dat willen we graag zo
houden.

Regels voor bamboe op Ons Buiten
We willen de bestaande regels nog een keer onder de aandacht brengen.
Woekerende bamboe soorten voorzien moeten worden van geschikte wortelbegrenzer (diepte afhankelijk van soort en plantplek). Bij nieuwe aanplant
is dat een verplichting. Bij bestaande bamboe pollen zal een begrenzer in
de richting van de tuingrenzen (paden en buren) nodig zijn. Deze begrenzer
moet je ongeveer 5 cm boven het maaiveld uit laten steken. Als er dan een
bamboe scheut ontsnapt, kun je hem makkelijk afsteken en uitgraven.
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GROENE KABOUTER AAN JE
DEUR GEVONDEN?

De woekerende soorten (o.a. Phyllostachisch en Pseudosassa ) zullen altijd
uitlopers vormen. Kies daarom liever voor polvormende bamboes.

Wie het eerst komt, die het eerst
maalt: er staan zes heerlijke kabouterbiertjes (La Chouffe) te wachten
op zes groene kabouters in de winkel!
Op is op.

Waarom woekert bamboe zo? Een bamboeplant heeft veel bladoppervlak en
is daardoor continu dorstig. Staat een bamboe op droge (zand) grond of onder bomen dan vormt hij diepere en langere wortels. En hoe donkerder het
grondoppervlak is tgv schaduw, des te meer gaan nieuwe scheuten op zoek
naar licht. Sommige kleinere dwergbamboes zijn hierdoor notoire woekeraars. Bamboescheuten zijn zo sterk dat ze folievijvers makkelijk lek prikken.

HAKSELEN
Alle houtige afval wordt op OB verhakseld. Dat scheelt veel volume, en
daarmee veel kosten in het afvoeren
van tuinafval. En het haksel kunnen
we goed zelf gebruiken, bij voorbeeld om paden te verharden. Er is
begin dit jaar naast de winkel een
nieuwe silo gemaakt, die speciaal
bedoeld is voor het snoeihout. Je kan
daar vanaf nu je snoeihout neerleggen, dus niet meer bij de opslagplaats van de gasbussen!
De hakselaar wordt door een aantal
vrijwilligers bediend. Hakselen is
zwaar werk, maar je kan het een stuk
makkelijker maken als je je aan een
paar simpele regels houdt:
- alle houtige materiaal dat langer is
dan 1 meter is geschikt om te verhakselen. Loof of naalden er aan is geen
bezwaar;
- leg de takken met dit dikke eind
naar voren, in de lengterichting aan
de rechterkant van de silo. We kunnen dan de linkerkant voor de snippers gebruiken;
Wat niet bij het snoeihout maar bij
het restafval moet:
- korte twijgjes
- afval van zieke planten
- stekelstruiken, pijnlijk bij versnipperen en het gebruik van de snippers.
Vooral geen meidoorn, sleedoorn en
vuurdoorn!

Voorkeur voor soorten bamboe
De Fargesia soorten behoren tot de polvormende groep. Deze bamboes hebben vrij dunne halmen en fijn blad. Omdat de plant in omvang beperkt blijft
en oppervlakkig wortelt, zijn Fargesia-bamboes geschikt voor onze tuinen.
Enkele bruikbare cultivars voor ons park zijn: Jiuzhaizou en Rufa. Echter na
een aantal jaren worden deze pollen misschien ook wat te groot of te breed
in omvang. Bamboeplanten zijn uitstekend in hoogte te snoeien en uit te
dunnen. Dit beperkt ook enigszins de uitbreidingsdrang. Zonder onderhoud
kunnen deze bijzondere planten namelijk een niet meer te beheersen probleem gaan opleveren. Wie nog meer details over de verzorging wil weten:
de Groencommissie heeft een uitgebreid plant- en verzorgingsadvies.

GA VOOR GROEN IN PLAATS VOOR GAAS
Het bestuur heeft meerdere malen opgeroepen tot het verwijderen van gaas
als afscheiding tussen de tuinen en daarvoor heggen te gebruiken. Dit omdat
er dieren in vast kunnen blijven zitten. Tijdens de ledenraadpleging is gepeild
onder de leden of er voorstanders waren voor een verplichting om het gaas
te verwijderen, maar dat willen de leden niet. Veel leden zien op tegen de inspanning die het weghalen van het gaas vergt. De groencommissie wil leden
die het gaas willen verwijderen en daarbij hulp nodig hebben gaan helpen.
Stuur een mail naar han.vandobben@wur.nl om te laten weten dat je gebruik
wilt maken van hulp bij het verwijderen van gaas. Dan gaan we kijken of we
dit op een zaterdag kunnen organiseren.
Ga je het zelf doen met de buren, zorg er dan voor dat de aanduidingspaaltjes van de perceelgrenzen aan de voor- en achterzijde van de tuinen blijven
staan. Het wordt anders onmogelijk om de perceelgrens te bepalen.

