Beste bewoner, maak het Julianapark nog mooier.
Op zaterdag ochtend 16 december 2017 vanaf 9.30 uur willen we u vragen om samen duizenden
bloembollen te planten in het Julianapark. We staan bij de ingang van het park klaar (locatie
Nieuwe Wal, ter hoogte ingang brandweer) om stinsenbloembollen uit te delen, die uzelf langs de
vernieuwde paden kunt planten.
We vinden het Julianapark mooi, maar vinden dat het nog mooier kan. Een park met een kleurrijke
bodembedekking in het voorjaar ziet er schitterend uit. Het nodigt uit om nog vaker een
wandeling te maken. En zeker volgend voorjaar als u kunt zien hoe uw zelf geplante bollen het
park verfraaien.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Stinsenplant
Stinsenplanten zijn in de regel voorjaarsbloeiers met opvallende bloemen. Deze planten zijn lang
geleden van buiten Nederland aangevoerd en aangeplant om te verwilderen en hebben weten stand
te houden. Sommige soorten, zoals de vingerhelmbloem, komen van nature wel in Nederland voor.
Door de aanplant buiten hun natuurlijke verspreidingsgebied kunnen ze als regionale stinsenplanten
beschouwd worden. Een andere categorie, de Nederlandse stinsenplanten, komt van nature niet in
Nederland voor, maar het areaal ligt meestal niet ver buiten de grenzen. Voorbeelden hiervan zijn
de holwortel en de winterakoniet. Deze soorten verwilderen gemakkelijk in het stinsenmilieu. De
laatste categorie zijn de exotische stinsenplanten. Een voorbeeld hiervan is de keizerskroon (Fritillaria
imperialis), die oorspronkelijk uit Azië komt. Deze plant handhaaft zich wel in het stinsenmilieu, maar
verspreidt zich niet verder.

Hoe gaan we (of eigenlijk u) dat doen?
Wij staan klaar met pakketjes bloembollen. Die geven we aan u mee. U kunt die zelf gaan
planten. De plantdiepte is ongeveer even diep als de bol zelf. Dus kleine bollen kunnen a.h.w.
in geharkt worden, de iets grotere iets dieper. U kunt dat met de hand doen
(werkhandschoenen mee) of u kunt eenvoudig gereedschap meenemen (hark, schepje, o.i.d.).
Om te voorkomen dat er op dezelfde plaats wordt geplant krijgt u ook wat strooizand mee.
Dat maakt de plantplaats herkenbaar.

Praethuys ’t Slot, Van Beijerenstraat 89 , Venenlaankwartier, Hoorn
Als u na het ‘zware werk’ nog zin heeft om even na te praten en een kop koffie of thee te
drinken bent u ’s ochtend van 10.30 – 12.00 uur van harte welkom in Praethuys ’t Slot.
N.B. Bij hondenweer schuiven we het één week op dan wordt het 23 december.
Info website Praethuys ’t Slot: http://www.venenlaankwartier.nl/praethuys-t-slot/
Vriendelijke groet,
Jan Kollen, initiatiefnemer en bewoner van het Venenlaankwartier

