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Leerlingen openbare
basisschool Wilpse Dijk
planten meidoornhaag.
door SusanPenninkhof
TWELLO-Op uitnodiging van de
Stichting Natuur Anders en Landschapsbeheer Gelderland hebben
22 kinderen van de openbare basisschool Wilpse Dijk bij de Hof van
1Wello een meidoornhaag geplant
rond de middeleeuwse Win in wording.
Bij de Hofvan 1Wello worden drie
thematuinen aa,ngelegd; met de
middeleeuwse tuin is gisteren een
eerste begin gemaakt.
Peter Heijke van de Stichting Natuur Anders legt uit hoe de middeleeuwse tuin wordt opgebouwd.

"De buitenste omheining bestaat
uit meidoorns. Daarbinnen komt
een haag die bestaat uit wilgentakken en hazelaars. De hazelaarsvormen de staanders en de wilgentakken worden hiertussen gevlochten. Tussen deze beide hagen ontstaat hierdoor een pad dat rondom de tuin loopt. De deur naar de
tuin wordt aangegeven door twee
knotwilgen."
Naast de middeleeuwse tuin komen er ook een Romeinse en een
Stenentijdperktuin.
De Hof van 1\vello wil hiermee
haar bezoekers laten kennismaken
met groenten, vruchten en hagen
die uit de hedendaagse natuur en
cultuur zijn verdwenen. "De meidoornhaag is door de jaren heen
vervangen door prikkeldraad en

.
In

mensen hebben tegenwoordig ook
geen snoeihout meer nodig voor
de kachel", legt Peter Heijke uit.
Wanneer de aanleg van de tuinen
is voltooid, zal een wandeling over
het blote-voeten-pad de bezoeker
langs de driethematuinen leiden.
Peter Heijke vertelt verder dat de
'Meidoornhagen

zijn in de

loop van de tijd vervangen
door prikkeldraad'
Stichting Natuur Anders nu drie
jaar bezig is bij de Hofvan 1\vello.
Er worden. streekgroenten verbouwd, die vervolgens in de landwinkel worden verkocht. Verder
zijn er tuinen en een boomgaard

en er is ook een wijngaard aangelegd. Ondertussen hebben al zo'n
dertig. vogels dit stukje natuur in
1\vello gevonden. Er zijn onder
meer fazanten, putters, patrijzen
en roofvogels als buizerds en sperwers gesignaleerd.
De leerlingen van de school aan
de Wilpse Dijk, gewapend met
een spade en handschoenen, zijn,
enthousiast aan het graven. Eén
van de jongens vertelt dat hij thuis
ook vaak in de tuin helpt.
1\vee andere jongens zijn zó enthousiast aan het graven, dat ze de
jas er maar bij uit hebben getrokken. En dat terwijl er een koude
wind over de nu nog kale vlakte
waait.
Eén van de leerlingen roept nog:
"Alles is beter dan school."

