
 

 

 

 

 

 

 

 

 

OVERZICHT VAN WERKZAAMHEDEN 
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BOMEN TEKORT? 

Voor zover ondergetekende kan nagaan 
deed zich dit seizoen, voor het eerst in het 
15 jarig bestaan van de Heidewerkgroep 
Rozendaalse Veld, een bomentekort voor. 
Een tekort aan “scharrel- dennen/bomen” 
om precies te zijn: dat zijn van die 
dennen/bomen die wortelschieten op 
plaatsen waar dat ongewenst is. Afgezien 
van de dennensterfte veroorzaakt door 
twee achtereenvolgende droge zomers, 
heeft dit mogelijke tekort zeker ook te 
maken met de groei van het ledenaantal 
van de werkgroep de afgelopen jaren.  
Op dit moment telt de groep 25 actieve 
leden, waarvan er gemiddeld per 
werkochtend, dit jaar 14, 18 aanwezig 
waren. In totaal resulteerde dit in 774 
werkuren tegenover 690, eveneens in 14 
ochtenden, in het seizoen 2018-2019. 
 

INTRODUCTIEBIJEENKOMST. 

Zoals te doen gebruikelijk begon ook dit seizoen met een gezamenlijke bijeenkomst in het 
“Bezoekerscentrum Veluwezoom” van Natuurmonumenten op 8 augustus. Tijdens deze 
bijeenkomst werd de beheers visie t.a.v. het Rozendaalse Veld toegelicht door de opsteller 
Nienke Moll en op onderdelen besproken. Daarnaast werden de voorgestelde werklocaties 
voor dit seizoen doorgenomen. Na de gezamenlijke lunch vertrokken we naar het 
Rozendaalse Veld voor een verkenning van de die morgen besproken werkgebieden. 

 

WERKZAAMHEDEN.  

Hoewel het weer dit seizoen beduidend minder stralend was dan het jaar ervoor kwamen 
we ook dit seizoen weer tot 14 werkzame dagen. Dit leidde tot de al genoemde 774 
werkuren. De jaarlijkse werkzaamheden op de weitjes langs de Beekhuizense weg zijn dit 
jaar, vanwege een door de droogte veroorzaakte gebrekkige groei van het gras, komen te 
vervallen. Op de jaarlijkse heidewerkdag, de laatste zaterdag van februari, waren 8 leden van 
de werkgroep present. 
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De volgende gebieden zijn aangepakt. Zie hiervoor de onderstaande kaart gemaakt door Leo 
Derks. 

A. Twee kleine zandverstuivinkjes 
B. Noord - westelijke deel van het hondenlosloopgebied 
C. Zuid - oostelijke deel van het hondenlosloopgebied 
D. Noordrand van het Rozendaalse Veld 

 

De twee kleine zandverstuivinkjes (A) 

Om het tweetal “voormalige“ zandverstuivinkjes weer in optimale staat terug te brengen 
werd de aanwezige dennenopslag verwijderd en het valhout opgeruimd. Een deel van het 
valhout is gebruikt om bestaande broedhopen 
te herstellen, een enkele nieuwe is er van 
aangelegd. Hopelijk kunnen de amfibieën daar 
hun voordeel mee kunnen doen. 

Na het opruimen kom je soms fraaie stukjes 
natuur tegen. 
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Voor en na “behandeling” 

 

 

Noord - westelijke deel van het hondenlosloopgebied (B) 

Een uitgestrekte locatie, met grote aantallen grote, tot zeer forse bomen. E.e.a. duidt erop 
dat dit gebied jarenlang geen “bezoek” van de Heidewerkgroep heeft gehad. Bert Hermsen 
en zijn paard zorgden ervoor dat de dennen die niet handmatig weg te slepen waren naar de 
paden werden getransporteerd. Hier zal t.z.t. de versnipperaar langskomen om ze verder te 
verwerken. Rik Velhorst heeft, samen met Bert, met de motorzaag de grootste, dikste 
exemplaren omgelegd. Dit alles heeft ertoe geleid dat een groot aantal kleine en grote 
heideveldjes weer zichtbaar zijn geworden. Benieuwd hoe dit er deze zomer uit komt te zien. 
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Forse bomen 

 

 

 

 

 

Bert Hermsen en zijn 
trouwe viervoeter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heideveldjes 
worden weer 
zichtbaar. 
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Zuid- oostelijke deel van het hondenlosloopgebied (C) 

Dit is een gebied waaraan op diverse plaatsen de afgelopen jaren al was gewerkt, maar waar 
nu de laatste puntjes, zeg maar punt, op de I zijn gezet. Naast dennen zijn, m.n. in het gebied 
langs de zuidelijk bosrand, een fors aantal berken gesneuveld. Ook hier zijn tot nu toe 
verscholen heideveldjes weer een stuk beter zichtbaar. Als afsluiting van de werkzaamheden 
op deze locatie, is een rondgang door dit hele gebied gemaakt om de afgezaagde bomen op 
voor de versnipperaar toegankelijke plekken te leggen. 

 

 

De traditionele 
nieuwjaarsreceptie  
te velde. 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
Behalve dennen vielen er ook berken. 
 
 
 
 
 
 

 

 

Klaarleggen voor de versnipperaar.  
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Noordrand van het Rozendaalse Veld (D) 
 
Het gebied ten noorden van de Koningsweg is de afgelopen jaren in het kader van de 
Programmatische Aanpak Stikstof (P.A.S.) aangepakt, d.w.z. van scharreldennen, in veel 
gevallen scharrelbomen, ontdaan. Aan de randen echter, langs de paden, was nog het 
nodige aan dennen in een behapbaar formaat blijven staan. Ook deze liggen inmiddels, ter 
versnippering op keurige stapels naast de paden. 
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Gereedschappen 
 
Dit jaar is een grote takkenschaar zoek geraakt. Een zoekactie van een aantal leden van de 
groep op locatie heeft helaas niet tot resultaat geleid. Daar staat tegenover dat tijdens de 
werkzaamheden op locatie B een jaren geleden verloren beugelzaag is teruggevonden. Na 
vervanging van het zaagblad is deze weer in gebruik genomen. 

Lyme 
 
Evenals voorgaande jaren zijn ook dit jaar de leden van de werkgroep die dit wensten 
getest op infectie met de Borrelia-bacterie. Infectie met deze bacterie wordt veroorzaakt 
door de beet van een teek, als de teek hiermee besmet is. Besmetting leidt tot de ziekte van 
Lyme.  
 

Met voldoening kan de heidewerkgroep terugkijken op de dit jaar behaalde resultaten. Het 
toegenomen aantal actieve leden maakte dat er dit jaar, als altijd in een uitstekende sfeer,  
enorm veel werk verzet. Er is zoveel werk verzet dat de vraag rijst of er het komend seizoen 
wel voldoende werklocaties beschikbaar zullen zijn. In overleg met Rik Velhorst zal de 
komende maanden worden geïnventariseerd waar en hoe de heidewerkgroep ook het 
komend seizoen weer zijn bijdrage kan leveren aan het in stand houden van de het 
Rozendaalse Veld.  

 

Velp, 31-03-2020 

Hans Goedemans 
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