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Beste bewoners, 
 
Het zal de wandelaars onder ons niet zijn ontgaan. Deze week is een begin gemaakt met de 
verbetering van de wandelpaden langs de Lepelaar en de Reiger.  
Het betreft een project waarin als proef een aantal door de gemeente aangewezen delen 
van de paden wordt aangepakt. Deze delen verkeren in slechte staat en zijn na regenval 
niet meer begaanbaar. 
 
De geselecteerde delen van de wandelpaden worden voorzien van een duurzame en 
stevige leemlaag. Tevens is gekozen voor een beter zichtbare gele kleur zodat de paden 
ook in het donker beter zichtbaar zijn. 
 
De volgende vier delen worden deze week aangepakt:  

- Langs de Lepelaar bij de boothelling 
- Langs de Reiger van het begin tot Stern 
- Langs de Reiger tussen Wulp en Plevier 
- Langs de Reiger tussen Merel en Lijster 

 
Wij vinden het belangrijk dat de bewoners die veel van de paden gebruik maken tevreden 
zijn over het resultaat. Daarom wil ik jullie vragen om de ervaringen, zowel positief als 
negatief, naar ons toe te zenden. Wij zullen de ontvangen reacties meenemen naar de 
evaluatie met de gemeente. 
 
Laat ons weten of jullie wel of niet tevreden zijn. Blijven de schoenen droog en schoon? Is 
het mogelijk om met z’n tweeën naast elkaar over het pad te lopen? Wat vinden jullie van de 
gele kleur? Reacties kunnen worden gezonden naar secretariaat.bgo@gmail.com 
 
Jaap Steenhuis, secretaris 
Bewonersvereniging Rijk der Duizend Eilanden  



 
 
Bewoner Danny Disma wil ons graag laten weten wat we met al die mooie bladeren in onze 
tuinen kunnen doen. 
 
DIE LASTIGE HERFSTBLADEREN 
 

  
 
Prachtig, herfst met al die mooie kleuren in de natuur, maar wat een crime, al die gevallen 
bladeren op je pad, je terras en in je gras. Weg ermee! 
 
Allerlei mensen zijn druk in de weer met bladblazers, harken en bezems om de bladeren op 
een hoop te krijgen, maar wat dan? Wat doe je met die hoop bladeren? 
Doe je ze in de vuilnisbak of blaas je ze in de sloot? ZONDE. 
 

  
 
Een week nadat dit pad geveegd was lagen er alweer bladeren. En kijk nu eens, als je het blad 
wegschuift, zie je dat er in één week tijd prachtige zwarte aarde (humus) is ontstaan. Waarom 
zou je deze humus niet gebruiken voor je tuin? 
 
Hark of blaas de bladeren van je pad, terras of gras en strooi ze uit onder de bomen en 
struiken en over je borders met als resultaat: 

- Voeding voor de planten 
- Bescherming van de planten tegen de vorst 
- Een leefmilieu voor allerlei insecten 
- Voeding voor allerlei insecten en daarmee voor allerlei vogels en zoogdieren 
- Een winterslaapplaats voor egels en andere dieren  

 
WERKT U OOK MEE? 
 


