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Beste bewoner bij het Vlietpark
Een paar jaar geleden was er opeens een ‘kaalslag’ gaande in het park aan de Vlietstraat. In een paar
dagen haalden machines alle struiken en heel wat bomen uit de grond en bleef er een desolaat landschap
achter. U en andere Sleeuwijkers waren boos en ontstemd dat zo’n mooi park van de ene op de andere
dag was weggevaagd. Planten weg, vogels weg!
Omdat de vrijwilligers van Natuurinclusief Altena het ook erg jammer vonden maakten we een plan van
aanpak voor nieuwe aanplant. Over een aantal jaren hopen we zo weer een mooi park terug te krijgen
waar u en de voorbijgangers weer van kunnen genieten. Dat gaat stap voor stap. Tot nu toe hebben we te
maken gehad met een aantal kurkdroge zomers waardoor de struiken die zijn aangeplant het erg moeilijk
hadden om ‘aan te slaan’. Maar we zien vooruitgang en daar zijn we blij mee.

Leuke ontdekkingen
De eerste jaren van ons werk in het Vlietpark hebben we ons vooral gericht op het in leven houden van de
nieuw geplante struiken. We hebben ze wekelijks, waar nodig, water gegeven en vrijgehouden van het
oprukkende gras. Dat zal ook dit jaar weer nodig zijn. De Veldzuring en het Rietgras rukken al weer op en
dat proberen we te beteugelen om zo de bloeiende planten meer kans te geven.
Tijdens het onderhoud deden we afgelopen jaar een paar bijzondere waarnemingen. Zo weten we nu dat
de Dwergmuis gebruik maakt van het park en ook de Wespenspin. De Dwergmuis weeft van grashalmen
een kogelrond nestje in het hoge gras. Prachtig! De Wespenspin is goed te herkennen aan de tekening op
het lichaam en is de laatste jaren met een opmars bezig vanuit het zuiden van het land. Beide dieren zijn
zeker niet algemeen in Altena en dus het beschermen waard! Het Vlietpark toont nu al haar waarde.
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Onderhoud
Als de bloemen zijn uitgebloeid en het zaad is
gevallen wordt het gras gemaaid. Dat doet Kobus
Kolff voor ons. Daarna laten we het een aantal
dagen drogen en wordt het op hopen langs de weg
gelegd zodat de gemeente het kan ophalen. Door
het maaien en het weghalen van het gras hopen we
dat het grasland gaat verschralen en dat de
bloeiende planten meer kans krijgen. Voordat we
resultaat zien gaan er wel een aantal jaren voorbij.
Daarom zaaien we nu op kaalgemaakte plaatsen
al bloemenzaad van wilde planten om het proces te
versnellen. Hopelijk zien we dit jaar al veel meer
bloemen.

Hophof
De inrichting van het park is nog niet klaar. Ieder jaar proberen we het completer te maken. Zo zijn we nu
bezig met een hophof ter hoogte van de Notenlaan. Een kleine cirkel met hopplanten waar we na een paar
jaar hopbellen van kunnen oogsten. We hebben ons daarvoor aangesloten bij Hop van Altena. Dat is een
stichting die probeert de oude hopcultuur, zoals die vroeger in Altena bestond, terug te krijgen. Doel is om
in alle kernen van Altena een of meerdere hophofjes te realiseren. Van de oogst kan dan bier met hop van
Altena worden gebrouwen. De gemeente Altena ondersteunt dit leuke initiatief.
Op de website www.hopvanaltena.nl staat meer informatie.

Bijtelskil
We willen dit jaar ook meer aandacht gaan geven aan de strook tussen de knotwilgen en de Bijtelskil. Tot
voor kort groeide daar alleen Rietgras en brandnetels maar we willen het graag bloemrijker gaan maken.
Om te beginnen wordt binnenkort het talud van de oever enigszins flauwer gemaakt. Eenden, meerkoeten,
kikkers en andere watergebonden dieren kunnen dan gemakkelijker het water in en uit. Ook zal de
plantengroei dan diverser worden. Dus niet alleen hoog gras maar ook meer bloeiende planten.

We hopen u met deze nieuwsbrief een beetje bijgepraat te hebben
en wensen u veel plezier van het Vietpark.

Vriendelijke groeten van Roel, Hank, Kim, Els en Jan.
(Natuurinclusief Altena)
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