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Kronenburgerpark
Communicatie en informatie
Hebt u onze nieuwe website al gezien? Zoals
in de vorige Mariken aangekondigd, is onze
totaal vernieuwde website sinds een maand
in de lucht! Op www.kronenburgerpark.nl
vindt u onder het kopje Dieren informatie
over de Stichting Vrienden Kronenburgerpark
en het wel en wee rond de dieren. Er staat ook
actuele informatie op de site mét foto’s. Als u
een opmerking heeft, kunt u via een formulier contact leggen. Sommige geïnteresseerden hebben hier al gebruik van gemaakt en
wij zijn daar blij mee. Via Twitter en Facebook
kunt u ook communiceren. Dan komt binnenkort ook de folder weer uit. En deze rubriek
in de Mariken prikkelt u hopelijk om gebruik
te maken van deze communicatiemiddelen,
maar bovenal om het park te bezoeken en te
genieten van de dieren.

Gedurende de zomermaanden lopen er weer
gastdieren in de weide. Dit jaar een toom
Brahmakippen, drie hennen en een haan.
De Brahma is een statige, forse kip met opvallend veel veren op de voeten. Een grote
tegenstelling met onze Cochin-krieltjes, die
meer op een bolletje veertjes op pootjes lijken. Ook twee reuzen konijnen zijn deze zomer te gast. Zij voelen zich wonderwel thuis
in het park en bezoekers genieten zichtbaar
van deze konijnen met enorme oren.
Er is een reden om deze zomer niet voor nog
meer grazers te kiezen. Dit jaar willen we gebruiken om te onderzoeken hoe het gesteld is
met de weide en die te verbeteren. Hiertoe is
al iemand uitgenodigd van bodem- en weidebeheer. Naargelang het advies dat we krijgen,
zullen we deze zomer de weide gaan verbeteren. Dit alles om onze dieren zo gezond

mogelijk te voeden. Over gezonde voeding is
informatie te lezen in het park. Van ongezond
voedsel kunnen de dieren ziek worden of te
dik. Een dringend verzoek dus om de adviezen op te volgen als u de dieren wilt voeren.
Iedere dag zijn gedurende een paar uur dierenverzorgers aanwezig. Zij zijn altijd bereid
om bezoekers te woord te staan.
En hebt u het insectenhotel al gezien? Het
staat tegen de Jacobstoren aan. Hopelijk
wordt het binnenkort bevolkt door hommels,
wespen, zweefvliegen, solitaire bijen enzovoort. In de lente en zomer dient het hotel als
nestplaats en in de winter kan er overwinterd
worden. Met name bijen zijn belangrijk voor
de bestuiving van planten. Zo kan op natuurlijke wijze de weide gezond blijven.
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