Hout Onderhoud
voor insecten,
vogels en muizen
Groot
Sloterweg
Ter afscherming van het afvalpunt
bij de Slotense Osdorperweg zijn de
nieuwe Vrije Geer-beheerders een
houtwal begonnen met de aanleg
van een houtwal.

en diverse insecten en spinnen voelen zich hier ook thuis. Dat is van
belang, omdat zij aan de voet van
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scherpe boor gebeuren. Dan ontons mensen niet alleen leuk uit,
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maar is nuttig voor insecten. Doorbijen maken graag gebruik van die
dat er diverse houtsoorten gebruikt
holletjes met gladde ‘muren’. Dan
zijn (es, appel, plataan, populier,
wilg, kastanje), zal er op termijn
beschadigen hun vleugeltjes niet.
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Dat betekent dat de laatste fase van de
herbestrating (deel van de Speeltuin tot
aan de afsluitpaaltjes Sloterweg) pas na
de eerste week van september kan starten.
De herinrichting zal in november worden
afgerond.
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AGENDA

Donderdag
18 april
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26 juni
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Boerderij De Boterbloem wil in overleg Bingo in de molen

