De totstandkoming van het Ecolint

Hoe zag de Boerenwetering (zo heet de grote afwateringssloot die onder de spoordijk heen loopt) er
tot vijf jaar geleden uit ? Het was een keurig rechte wallenkant waar af en toe een buxus struik op te
zien was, maar verder niet.
Robert Schmidt en ik ( Jettie van der Elsken ) zijn meer dan vijf jaar geleden met een plan van start
gegaan om deze oevers, die een belangrijk onderdeel vormen van het Ecolint, om te toveren in
oevers, waar plas- en drasbermen in zitten en planten in staan die hun oorsprong hebben in
Nederland.
Van het bestuur kregen we de mogelijkheid om een cursus te volgens hoe we dit plan moesten
verwezenlijken. We hebben met behulp van het NME ( Natuur en Milieu Educatie centrum ) een heel
boekwerk gemaakt en hierin subsidie gevraagd aan het Waternet en Landschap Noord Holland.
Van beiden hebben we de subsidie gekregen en konden we de oevers laten afgraven zoals wij het
hadden voorgesteld . Onze commissie bestond toen uit Nienke Sikkema, Ans Rijsmus , Robert en ik.
Met veel enthousiasme zijn we aan de slag gegaan, oevers werden afgegraven en van plas,- en
drasbermen voorzien en de vegetatie werd verwijderd.
Het was een warme zomer toen we met behulp van twintig vrijwilligers de kleine plantjes (wel 1300
stuks !) in de grond konden zetten en we hebben vaak met gieters water 's avonds moeten lopen om
de planten goed te kunnen laten aanslaan.
Maar nu zij we vijf jaar verder en beginnen de oevers er goed uit te zien en krijgen we gelukkig ook
vele complimenten. De planten die zich thuis voelen, beginnen uit te dijen. Maar niet alleen de
planten voelen zich hier thuis. De ringslang is weer terug, we hebben groene kikkers in de poeltjes
gesignaleerd en de ijsvogel laat zich ook weer zien !
Onze werkgroep bestaat nu uit 6 à 7 vrijwilligers die van het bestuur in plaats van de werkbeurt voor
het algemeen groen, hun uren in kunnen zetten in hun vaste stuk aan het Ecolint. We werken elke 1e
zaterdag van de maand met elkaar en als iemand die dag niet kan, laat hij/zij het aan mij weten en
geeft dan door wanneer het stukje wel onderhouden is.
Helaas hebben dit jaar te weinig menskracht en een deel kunnen we nu niet bijhouden zoals we
zouden willen. We doen daarom een oproep aan u om zich in te zetten, er zijn tenminste nog twee
mensen nodig om ons bij te staan.
Voor ons tuinpark zijn deze activiteiten een belangrijk onderdeel om het stippenplan in het kader van
Natuurlijk Tuinieren te verwezenlijken en onze bijdrage te leveren aan een mooi tuinpark, die het
predikaat "Tuinreservaat" verdient.
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