Wijkpanel Heechterp-Schieringen
Bloempluktuin en Fruitpluktuin, beschrijving, activiteiten
Tussen de wijken Heechterp en Schieringen liggen 2 groenvoorzieningen die het Wijkpanel heeft
aangelegd: bloempluktuin (BPT) en fruitpluktuin (FPT).

1. fruitpluktuin

De fruitpluktuin werd in 2015 aangelegd door het Nordwincollege, maar deze tuin werd in 2018
omgebouwd tot de school van ROC-Friese Poort. Naast die plek heeft de gemeente een nieuwe
locatie aan ons toegewezen, waar nu een fruitpluktuin staat die in de zomer bezocht wordt door de
bewoners, vooral ouders met kinderen.

Er staan wat hoogstam-appelbomen van oud-nederlandse rassen en verder klein fruit zoals braam.
Framboos, zwarte bes, aalbes en druif.

Activiteiten.
Februari: snoeien van de fruitbomen en de bessenstruiken. Jonge fruittakken enten op laagstamonderstam. Snoeien olv David Macdonald, hoogstambrigade Friesland. Enten door ons zelf
April: grote schoonmaak, opbinden van de bessenstruiken, zo nodig met hulp van hoveniersbedrijf.
Nieuwe planten kopen en inplanten, palen en geleidende draad zetten
Mei-october: 2x in de week (maandagochtend, donderdagochtend) schoffelen, schoonmaken, gras
maaien, graskanten afsteken. Vogelnetten zetten tegen de kraaien. We hebben nu een zitmaaier en
een graskanten-afsteekmachine.
November-december: druiven snoeien, bessenstruiken snoeien en opbinden.
Speciale acties 2021:
-

een draad spannen en roofvogel-vlieger monteren tegen de kraaien.
Meer fotos, blogjes en verslagjes op de facebook-pagina van het Wijkpanel. Doel: vrijwilligers
voor het onderhoud werven.
Open dag (middag), uitnodigingen naar andere tuinen in Leeuwarden en naar gemeentelijke
politiek en ambtenaren.

1. bloempluktuin
Een paar jaar geleden hebben we op de plek van de “Wilgenstraatflat” een bloempluktuin ingericht.
De bestemming is niet veranderd, het blijft een bouwlocatie en waarschijnlijk worden hier in 2022 of
2023 nieuwe woningen gebouwd.

IN 2020 was de bloempluktuin een groot succes, veel mensen namen foto’s, selfies, een bos
bloemen.

Activiteiten.
November-december: bijplanten van bloembollen (kleurige tulpen en narcissen). Eventueel extra
wild bloemenmengsel bijzaaien.
April-oktober: distels en brandnetels uitsteken, paden maaien.
September-oktober: het terrein laten maaien, maaisel afvoeren

Extra: meer publiciteit via facebook, samen met de aandacht voor de fruitpluktuin.
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