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Zin om ons af en toe te helpen met lichte
onderhoudswerkzaamheden in bv. de
kruidentuin? Of wil je meer weten over onze
activiteiten en hoe je ons kunt helpen?
Stuur dan een mail naar info@ natuurpolders.nl

Stichting Natuurpolders onderhoudt en beheert een deel van de Hennipgaarde. Dit zijn de akkers, de
boomgaard, wilgengriend, bloemen- en kruidentuin en de paddenpoel. Ons doel is van de Hennipgaarde een
omgeving te maken die je elke keer weer verrast door wat er groeit en bloeit gedurende de seizoenen. We
streven naar het vergroten van de biodiversiteit, dus dat er meer soorten planten, insecten en kleine
zoogdieren zich gaan vestigen. Via dit informatiebord houden we je op de hoogte van wat we doen op de
Hennipgaarde. Op onze website vind je uitgebreide informatie over onze activiteiten op de Hennipgaarde.
De bloemen- en kruidentuin. In mei 2018 zijn we gestart met de aanleg van deze tuin. De eerste resultaten
zijn al zichtbaar, er groeit en bloeit veel. Dit jaar gaan we de tuin verder uitbreiden. Geniet van de kleuren en
de geuren. Kruiden knippen voor eigen gebruik mag. Het is echter niet de bedoeling dat u grote hoeveelheden
knipt, geef de planten de kans om te groeien.
De boomgaard. De fruitbomen hebben allemaal gebloeid, de eerste vruchten beginnen zich te vormen. Het
maaibeheer is gericht op het vergroten van de biodiversiteit. Het gras wordt in delen, op verschillende
momenten gemaaid.
Akker 1 is 18 april ingezaaid met blauwe korenbloem en gele ganzenbloem. Deze bloemen kwamen veel voor
in akkers toen er nog geen of weinig onkruidbestrijdingsmiddelen gebruikt werden in de landbouw. Ze horen
van juni tot oktober te bloeien. Wij hopen op voldoende regen, zodat ze zich goed kunnen ontwikkelen.
Akker 2 is 23 november 2018 ingezaaid met een biologische wintertarwe met hier tussendoor een
zaadmengsel met oude akkerkruiden. De oude akkerkruiden dreigen te verdwijnen uit Nederland. Met dit
project helpen wij mee aan de opbouw van een zadenbank zodat de soorten behouden blijven voor nu en de
generaties na ons.
Akker 3 is 9 april ingezaaid met Haver en Eenkoorn (een oud tarweras). De randen zijn ingezaaid met een
bloemenmengsel.

