
1 
 

 

Nieuwsbrief april 2022 

Agenda 

Vrijdag 27 mei – Jaarvergadering in de Heemtuin 

Voorjaarswandeling vanaf de Turfvaart in Etten Leur 

Op zondag 3 april om 13.30 verzamelden 10 wandelaars zich om onder begeleiding van Jan Kiewit van het 
laarzenpad te genieten. Vooraf liet Jan nog een groene specht zien die was vergeten aan te kloppen 
voordat hij tegen een raam vloog. Daarna ging het bij schitterend weer door de Ettense beemden langs 
een lepelaar, kievieten, ganzen, reeën, hazen, zandbijen en ander fauna. Om de ontluikende flora niet te 
vergeten. Het drankje en de Apfelstrudel zorgden voor een gezellige afronding van een geslaagde middag.  
Ergens in juni proberen we een wandeling langs een aantal van de Flower Power akkers te organiseren. 
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Vrijdaggroep 

       

De stronkenschepper: dat gaat snel                                                         De omgewaaide borden staan weer 

 

Wat moeten we hier weer mee? 
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Maai Mei Niet Nederland 
Bijen eten geen gras, ze willen bloemen! In mei gaat het gras altijd lekker hard groeien, maar de 
meeste mensen houden van een keurig gazonnetje. Terwijl het gras juist aantrekkelijk is voor 
wilde bijen en vlinders als het wat langer is waardoor bloemen een kans krijgen om te 
groeien. Door je gras maar om de vier weken te maaien, kun je tot tien keer meer bijen 
aantrekken. 

 
Samen met particulieren, gemeenten en provincies zetten we Nederland in bloei door in mei niet 
te maaien. Doe jij ook mee? Het is heel eenvoudig: Maai Mei Niet! Als het gras dan begint te 
groeien zal je ook zien dat er bloemen opkomen. Op de website van Maai Mei Niet 
Nederland hebben we een mooi overzicht van planten en bloemen die je op je gazon tegen kunt 
komen. Daarnaast hebben we algemeen voorkomende bijen beschreven, wel zo leuk dat je gelijk 
kunt zien voor wie je dit doet! 

www.maaimeinietnederland.nl/maaimeiniet-voor-particulieren/ 

 
Maai Mei Niet Nederland is een initiatief van de Bijenstichting, Stichting Steenbreek en Flora van Nederland 


