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Ken uw tuin: de grote kattenstaart,
een liefhebber van overmatige stikstof
Door Bart Jonker
Heemstede/Bloemendaal – Gehaat
of bejubeld? Dat kun je misschien
zeggen van de grote of gewone
kattenstaart (Lythrum salicaria), een
vaste wilde plant die met al haar
weelderigheid in bloei een fraai
gezicht is.
En nog een prettige bijkomstigheid:
wist u dat de kattenstaart een van de
weinige bijzondere planten is die
overmatige bemesting aankan en
heel veel stikstof opneemt?
Misschien de oplossing voor het
stikstofprobleem?

Weinig eisen
Niet helemaal, want de kattenstaart
kan een hardnekkige onkruidsoort
zijn. Ondanks dat deze plant zich
graag op nattere, drassige plekken
aan bijvoorbeeld de waterkant het
meest thuisvoelt, gedijt die ook op
drogere grond in de tuin.
Of de bodem nu voedselrijk is of niet:
de kattenstaart stelt niet zoveel
eisen. En omdat die zo weinig eisen
stelt, kan de plant daarom snel talrijk
zijn en zodoende een plaag vormen,
ieder jaar weer. Vooral in NoordAmerika is dit het geval. Oorspronkelijk komt de kattenstaart uit Europa
en Azië. De kattenstaart behoort tot

de Lythrumfamilie, waarvan wereldwijd 500 soorten voorkomen. In
Nederland is de kattenstaart de
enige vertegenwoordiger van deze
familie.
De plant wordt ook vrij hoog, tot wel
1 meter 20. De bloeitijd loopt van
juni tot en met september. De prachtige paarsroze kaarsvormige
bloemen bevatten aantrekkelijke
nectar voor bijen en hommels,
alsmede voor de grote vuurvlinder.
Als waardplant zet het vrouwtje van
het boomblauwtje haar eitjes af. De
plant bevat een hoog gehalte aan
tannine, dat vroeger werd gebruikt in
de leerlooierij.

De grote of gewone kattenstaart (Lythrum salicaria). Foto: Bigstock.

Ontdek natuurschatten tijdens
Beleefweek Z-Kennemerland

KEN UW BOS

Zuid-Kennemerland - Nationaal
Park Zuid-Kennemerland organiseert
in herfstvakantie van 16 t/m 24
oktober voor de tweede keer de
Beleefweek. Een week vol kleinschalige buitenactiviteiten die samen met
de ondernemers onder de vlag van
het Nationaal Park worden georganiseerd. Voor de actieve wandelaar,
maar ook voor culinaire genieters en
gezinnen met kinderen.

Mini-ezel Duncan (2019).

Duncan met kinderboerderij-beheerder Ingrid Schenk.

Feest bij de buren
Door Leo van Os
Je hebt dat zelf ook
wel eens, dat je buren
een bijzondere
gebeurtenis beleven,
zoals een speciale
verjaardag. Dat overkomt deze maand
Wandelbos Groenendaal. Onze buren,
Kinderboerderij ’t
Molentje, vieren namelijk hun 70e verjaardag.
In 1951 werd op de 2,5 hectare van de kinderboerderij
de eerste stal gebouwd om dieren te herbergen en
daarmee was ’t Molentje de eerste officiële kinderboerderij in Nederland! Die viert nu haar 70e verjaardag,
best een reden voor een feest dus. En als goede buur
neem je dan een cadeautje mee voor de jarige.
Om te voorkomen dat je iets schenkt waar het feestvarken niet bepaald op zit te wachten, vroeg het
bestuur van de vereniging Vrienden Wandelbos Groenendaal aan de mensen van ‘t Molentje waar ze de
kinderboerderij een plezier mee kunnen doen. En dat is
met Duncan.
Duncan, zult u zeggen, wie is dat? Duncan is een 2 jaar
oude mini-ezel, die een nieuw tehuis zoekt omdat de
boerderijcamping in Oudehaske waar hij woont ermee
ophoudt. ’t Molentje heeft al dwergezel, Doortje, maar
die mist haar onlangs overleden vriendje Timo enorm.
Kwam dat even mooi uit; Duncan verhuist van Oudehaske naar Heemstede! Alleen moesten nog wel ‘even’
de centen – zeg maar euro’s – voor het aankoopbedrag
gevonden worden. Bingo! Dat was natuurlijk het ideale

Duncan ontmoet dwergezelin Doortje. Foto’s: Vrienden
Wandelbos Groenendaal.

De Beleefweek
Het Nationaal Park telt ruim 50
ondernemers die de IVN-cursus Gastheer van het Landschap hebben
gevolgd en zich gastheer van Nationaal Park Zuid-Kennemerland mogen
noemen. Deze gastheren en gastvrouwen kunnen bezoekers de
mooiste plekjes wijzen en bijzondere
verhalen over het gebied vertellen.
Tijdens de Beleefweek organiseren zij
samen met het Nationaal Park bijzondere activiteiten voor iedereen. Denk
aan een beklimming van de Brederode berg, een wandeling langs het
oude vissersvrouwen pad met de
boswachter, yoga in het zand, culinaire excursies en theater en cultuur.
Ontdek de verborgen natuurschatten
Dit jaar is het thema van de Beleefweek: Ontdek de verborgen natuurschatten van Nationaal Park ZuidKennemerland. Het doel van de
Beleefweek is om samen met de
gastheren bezoekers te laten ervaren
wat Nationaal Park Zuid-Kennemerland zo bijzonder maakt. Er is genoeg
te ontdekken in en ook rondom het
park.
Meerdaagse wandeltocht
Er worden dit jaar veel nieuwe activi-

verjaardagscadeau dat de Vrienden van Wandelbos
Groenendaal aan hun buren willen schenken.
Op woensdag 15 september was het zover; Duncan
werd in Friesland opgehaald door bestuurslid Marijke
Popping-de Groot en beheerder Ingrid Schenk en veilig
naar Heemstede gebracht. De aankomst werd gevierd
door de nieuwe aanwinst kennis te laten maken met de
eenzame Doortje. Wel even wennen uiteraard, maar dat
zal vast razendsnel gaan. Als je benieuwd bent naar de
jongste aanwinst, ga Duncan dan bekijken op de
kinderboerderij.
Deze rubriek komt tot stand met medewerking van
Vereniging Vrienden Wandelbos Groenendaal.
info@wandelbosgroenendaal.nl.
www.wandelbosGroenendaal.nl.

Foto: Lianne Raap.

teiten georganiseerd waaronder de
meerdaagse wandeling door
verschillende deelgebieden van het
Nationaal Park. Gastheren met een
verblijfsaccommodatie werken
hierbij nauw samen met gastheren
met een horecagelegenheid en IVN
vrijwilligers. Samen hebben ze een
gevarieerde wandelroute ontwikkeld
van drie dagen. De wandelafstand is
15 – 20 km per dag en men loopt de
route volgens een routebeschrijving
met informatie over het Nationaal
Park, de omgeving en de geschiedenis. De tocht kan ook ingekort
worden naar een dag.
Kijk voor het complete activiteitenoverzicht op de website:
www.np-zuidkennemerland.nl/
beleefweek.
Nationaal Park
Zuid-Kennemerland
Nationaal Park Zuid-Kennemerland is
een van de 21 Nationale Parken die
Nederland rijk is. Het Nationaal Park
is in 1995 ontstaan uit een samenwerkingsverband van de terreinbeheerders Natuurmonumenten,
Staatsbosbeheer, PWN, particuliere
eigenaren, IVN Natuureducatie, de
omliggende gemeenten Zandvoort,
Haarlem, Bloemendaal en Velsen en
de provincie Noord-Holland.
Dit samenwerkingsverband richt zich
op de bescherming en natuurontwikkeling van dit bijzondere duingebied
en cultuurhistorisch erfgoed. Daarnaast wil het Nationaal Park dat
omwonenden en bezoekers de
natuur en cultuurhistorie kunnen
beleven en meer leren over alles wat
er in het gebied leeft.

