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Bramen
Door Ems Post
Bij mij in de buurt is een
verkooppunt van heerlijke
goudgele Groenendaalhoning. De bijen uit de kast
die zich in Kinderboerderij
‘t Molentje bevindt, vliegen in het voorjaar af en aan
met de honing die zich in de bloemen van de bloeiers
in het bos bevindt. En aan de volle jampotten te
beoordelen zijn dat er heel wat.
De lokatie in de Kinderboerderij en de veilige glazen
wand voor de grote bijenkast is een prachtige kans om
de bijen straks als ze weer actief worden aan het werk
te zien. Het is dan een drukte van belang. Het blijft een
wonder; natuurbeleving en natuureducatie in één.
Eén van de bloeiers in het bos kennen we allemaal: de
braam. Braamstruiken werden in het bos geplant door
eerdere bosmedewerkers met de bedoeling de bospercelen te beschermen. Het zou de wandelaar op de
paden houden. Dat gebeurt ook inderdaad. Het is immers niet fijn de stekels van de bramen door je broek te
voelen steken. Maar andersom houdt de braam zich
niet aan de regels van het spel. Die groeit met 50 cm
aan elke tak per jaar het bosvak uit. Hij is gaan woekeren.
De vrijwilligers van MeerGroen werkten zo nu en dan

Foto’s: Vrienden Wandelbos Groenendaal.

aan dit probleem. De bosmedewerkers doen het er
naast hun volle schema ook nog bij. En dan niet zomaar
een beetje snoeien, dat blijkt niet te helpen. Je moet
het volgens het aloude gezegde ‘met wortel en tak’
verwijderen. En om de lange slierten geen kans te
geven alsnog te wortelen, moeten die tot korte stukken
geknipt worden.
De leden van de Vrienden van Wandelbos Groenendaal
zijn al gevraagd een dag mee te helpen met bramen
steken en wel op vrijdag 11 maart tijdens de NLDoetdag in Groenendaal. Doet u ook mee? Handschoenen,
schep en snoeischaar meenemen alstublieft.
Deze rubriek komt tot stand met medewerking van
Vereniging Vrienden Wandelbos Groenendaal.
www.wandelbosGroenendaal.nl,
info@wandelbosgroenendaal.nl.

