Heemtuinnieuws 18 december 2021
Ook in de herfst is een wandeling door de heemtuin meer dan de
moeite waard. De bomen vertonen prachtige herfstkleuren en er
zijn volop paddenstoelen te vinden. Toch zorgt de herfst ook voor
de nodige werkzaamheden.
Die prachtig gekleurde herfstbladeren vallen natuurlijk na verloop
van tijd op de grond. Tijdens de werkdag in november is er vooral
gemaaid en heel veel blad geruimd. De paden zijn nu tijdelijk weer
goed begaanbaar. Nog lang niet alle bladeren zijn gevallen en dus
zal er ook tijdens de werkdag in december blad geruimd moeten
worden.
Het maaien van het bloemrijke hooiland bleek overigens meer werk te zijn dan we hadden voorzien. Ook
die klus moet daarom nog afgemaakt worden.
Op de maandagochtenden is begonnen met het onderhoud van het griend. Het is vrij
gemaakt van ongewenste begroeiingen en het is ook al voor een deel gesnoeid. De
laatste jaren was het griendonderhoud er een beetje bij ingeschoten. Sommige wilgen
zijn te ver uitgegroeid en hebben andere wilgen verdrongen. Dat willen we de komende
tijd gaan herstellen.
Er zijn twee soorten grienden. Snijgrienden en hakgrienden. Bij beide soorten worden de
twijgen of takken periodiek geoogst om er allerlei gebruiksvoorwerpen van te maken.
Bij snijgrienden staan de wilgen dicht bij elkaar zodat ze lange rechte, dunne twijgen
vormen zonder zijtakken. Die twijgen worden ieder jaar geoogst en daarna gebruikt voor
het vlechten van bijvoorbeeld manden. Het onderhoud van snijgrienden is intensief
omdat de grienden na het snijden van de twijgen vrij gehouden moeten worden van onkruiden die de
gesnoeide wilgen zouden kunnen overwoekeren.
Bij hakgrienden worden de takken niet ieder jaar geoogst maar meestal om de twee of drie jaar. De
wilgen staan ook verder uit elkaar zodat ze meer ruimte hebben om uit te groeien. De takken die
geoogst worden zijn dikker en langer dan bij snijgrienden. Ze worden dan ook gebruikt voor andere
doeleinden zoals het maken van zinkstukken, afrasteringen en beschoeiingen.
In de heemtuin hebben we gekozen voor hakgriend. Om de twee of
drie jaar worden de takken afgezaagd. Bij de aanleg van het griend
hebben we stekken van 26 verschillende wilgen-variëteiten geplant.
Dat zijn kruisingen of selecties van wilde wilgensoorten die door hun
gunstige eigenschappen door de griendwerkers werden gebruikt om te
vermeerderen en in hun grienden aan te planten. De namen die de
griendwerkers aan hun variëteit hebben gegeven zijn te vinden
op de bordjes in de heemtuin.
Tijdens de onderhoudswerkzaamheden bleken enkele
wilgen-variëteiten verdwenen of er staat nog maar een
enkele kwijnende plant. Na de snoeiwerkzaamheden gaan we proberen om de
kwijnende planten te vermeerderen en de ontbrekende variëteiten weer aan te vullen.
De volgende werkzaterdag is op 18 december. We beginnen weer om 9:00 uur
met koffie in De Stal.
We beginnen zoals altijd om 9:00 uur met koffie in De Stal.
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