OVERZICHT
VAN WERKZAAMHEDEN
SEIZOEN 2021-2022

Bomenarmoede ?
Werd er na het werkseizoen 2019-2020 nog melding gedaan van een dreigend tekort aan
scharreldennen, dit seizoen, 2021-2022, was er weer volop werk voorhanden. Oorzaak, het
seizoen 2020-2021 was door Corona vrijwel geheel verloren gegaan, én de zomer van 2021
verliep niet zo extreem warm en droog als de jaren daarvoor. Er was door het groeizame
weer in de zomer dus voldoende jonge en gevorderde aanwas beschikbaar.

INTRODUCTIEBIJEENKOMST.
De gebruikelijke introductiebijeenkomst bij de start van het seizoen heeft dit maal niet
plaats kunnen vinden. De Corona maatregelen m.b.t. de maximale groepsgrootte in
binnenruimten, maximaal 15 personen, lieten dit niet toe.
Regelmatig vond tussentijds overleg plaats tussen de
voorman met Rik Velhorst over de voortgang van de
werkzaamheden en bijvoorbeeld het ruimen, d.w.z. laten
versnipperen, van de gerooide dennen, berken en eik(jes).
Met Sjoerd Huijbregts werd regelmatig overlegd of het, met
inachtneming van de steeds veranderende Corona
maatregelen, nog verantwoord was de werkzaamheden
voort te zetten.
Een nachtzwaluw, aangetroffen bij een
voorverkenning van de Slenk.

WERKZAAMHEDEN.
Aangezien een groot deel van de beperkende maatregelen vanwege Corona eind augustus
waren ingetrokken, zo was sporten in groepen, in de buitenlucht weer toegestaan, was het
ook weer mogelijk de werkzaamheden van de Heidewerkgroep voort te zetten. Op een korte
onderbreking na, de kerst lockdown tussen half december en half januari, heeft de groep het
volledige seizoen kunnen doorwerken, én volop genoten van de frisse buitenlucht!
Gemiddeld waren 16 van de 22 actieve leden van de werkgroep per werkochtend aanwezig.
Gezamenlijk hebben zij ruim 570 uren besteed aan het openhouden van de heidevelden van
het Rozendaalse Veld.
Eén van de actieve leden heeft aan het begin, en één gedurende het seizoen de activiteiten
voor de Heidewerkgroep beëindigd. Daar staat tegenover dat aan het begin (1) en gedurende
(1) het seizoen weer twee ledenzijn toegetreden. Na de Heidewerkdag eind februari,
georganiseerd door de Geërfden van Velp, heeft zich ook nog een nieuw lid aangemeld dat
zich met ingang van het komende seizoen bij de groep zal aansluiten.
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DE WERKGEBIEDEN:
De volgende gebieden zijn aangepakt. Zie hiervoor de onderstaande overzicht op kaart,
gemaakt door Leo Derks.
A:
B:
C:
D:

Het gebied ten noorden van parkeerplaats P1, tussen P1 en P2.
Afronden van het opschonen van een zandverstuiving.
Zuidrand van de Slenk.
Jonge opslag verwijderen uit het terrein ten zuiden van het Rozendaalse veld.

…….. en het opschonen van de zogenaamde “Weitjes van Beekhuizen”.

Hieronder het grootste deel van de “werkers”
in gezelschap van Rik Velhorst en Sjoerd Huijbregts.
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GEBIED A

Het werkgebied A, gelegen tussen P1 en
P2, bestaat in feite uit 2 delen, hiernaast
aangegeven als ① en ②. De
werkzaamheden hieraan hebben bij
elkaar 3 werkochtenden in beslag
genomen.

Terrein ①was gevuld met dennen, eiken en beuken, in de categorieën “nu al niet meer zo heel
klein, tot behoorlijk fors.” Er stonden ook een aantal echt grote exemplaren. Deze zijn door Rik,
met zijn motorzaag, na het beëindigen van onze werkzaamheden, omgelegd. Zonder “onderhoud“
zou dit gebied op termijn worden overwoekerd door de almaar groter wordende bomen, waardoor
de daar aanwezige heideveldjes volledig uit het zicht zouden verdwijnen.

“De nu al niet meer
zo kleine dennen”.

Terrein ②, een zompige kom door
alle regen die gedurende de
zomermaanden was gevallen. Dit
terrein ligt achter een kleine
zandrug. Ook daar zijn de dennen
en berken al aardig door
geschoten. →
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Detail van gebied ① gezien vanaf
de weg tussen P1 en P2, tijdens
een inventarisatie voor het seizoen
2020-2021.

Hieronder het uitzicht door het
hele terrein heen, na schoonmaak,
vanuit ongeveer dezelfde positie.
Situatie maart 2022.

Tijdens de werkzaamheden, september 2021.

Zo ziet het er bij de kleine zandvlakte uit nadat
alles is opgeruimd, maart 2022.
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Ook het gebied achter de
zandrug ②, is weer
aardig
opgeknapt,
september 2021.

Onder een deel van de
“opbrengst”.

Zo ziet het er nu uit, maart 2022

Dit alles mede dankzij de gewaardeerde inzet van “grof” geschut, zie hierna.
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Foto´s Rik Velhorst

GEBIED B:
Het was daar, waar op 15 september 2020,
vanwege
Corona,
onze
laatste
werkzaamheden van het seizoen 2020 2021 plaatsvonden.
Dit gebied wordt gevormd door enkele
aaneengesloten kleine zandverstuivinkjes,
ingesloten door een aantal fietspaden.
(zie kaartje hiernaast).

Het was duidelijk zichtbaar dat de regen van afgelopen zomer de groei van het “kleine grut” in de
hand had gewerkt. Zo was er weer de nodige opslag van eikjes in de heideveldjes die vorig seizoen
waren geschoond, opgeschoten. Uiteraard is deze opslag opnieuw weggeknipt
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Een omgelegde dikke berk.

Langs de looproute (zandpad) dat
uiteindelijk uitkomt bij het fietspad uit
Beekhuizen, zijn alle dennen en dunne
berkjes weggehaald. Ook zijn we de
tussenliggende
bosperceeltjes
(groen)
ingetrokken en hebben de dunne, en wat
dikkere berken en eiken omgelegd. Deels
zijn die in het bos achtergelaten of vanaf de
bosrand het bos ingesleept.

… weg zijn hier de jonge berkjes.

Voor wie zijn ogen de kost geeft heeft zo’n ouwe
stronk een verrassing in petto.
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“Weitjes van Beekhuizen”
De weitjes van Beekhuizen
liggen naast het onlangs, na
een langdurige bouwperiode,
gereed gekomen “Boutique
Hotel
Beekhuizen”
(niet
verzonnen).

In dit drassige gebied, doorsneden door een beek, komen van nature reptielen en amfibieën
voor. Om deze biotoop in stand te houden is het noodzakelijk eens per jaar het gras te
maaien en dit op broedhopen te verzamelen. De broedhopen worden o.a. gebruikt door
slangen als schuilplaats en om zich voort te planten.
Door het vochtige weer, afgewisseld met warmere perioden waren het gras maar ook de
bramen (met dank aan voldoende stikstof) flink gegroeid. Het bijeen harken van al dit
maaisel en het vervolgens op de geslonken broedhopen aanbrengen was een stevige klus.
Gelukkig was er dit jaar, in tegenstelling tot het vorige seizoen, voldoende gereedschap
voorhanden om de klus te klaren.
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”voldoende”
gereedschap!
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Het bramenweitje, vlak naast het hotel was ook een flinke opgave.

Inmiddels is er al een
flinke broedhoop ontstaan !

Als je maar flink
door harkt dan heb
je uiteindelijk ook
wat;
een flinke
broedhoop!
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GEBIED C, “DE SLENK”

Maar liefst 6 werkochtenden zijn
we aan het werk geweest om het
gebied vóór de slenk, gezien
vanaf de Ringallee,
op te
schonen.
Talloze stapels dennen zoals
hiernaast te zien zijn , heeft deze
exercitie opgeleverd.

Wie echter oog heeft voor meer dan bomen alleen ziet nog veel meer tevoorschijn komen zoals:
Rode bosbes

Kopjesbekermos
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Nadat Rik Velhorst had verteld dat hij bij de Slenk rood wild had gespot ontdekten wij bij
onze werkzaamheden daarvan de nodige sporen zoals uitwerpselen, voetsporen en
looproutes. Dit leidde ertoe dat we op een tweetal min of meer aaneen gesloten plaatsen,
tegen de rand van de slenk aan, de dennen hebben laten staan. Zo is hier een rust- en
schuilgebied voor het wild ontstaan. Zie voor de locatie de kaart hieronder.
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Kaart van het werkgebied bij de Slenk,
gemaakt door Leo Derks.

Hieronder een aantal van de
aangetroffen wildsporen.

Een “schuurboompje”

Een loopspoor

Nagegaan wordt door
onze lokale Boa of dit,
tijdens ons werk
gevonden “bosje” draad,
stropers “gereedschap”
is.
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Op de achtergrond, beide rust- en
schuilgebieden.
←1

2↓

Het is behoorlijk aanpoten, ………..

……….. maar dan smaakt de koffie des te
beter.
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... en is de “opbrengst” er dan ook naar!

En als op die laatste dag de ook laatste
“grote jongen” is gesneuveld ….……

(foto’s Leo Derks)

…….. is het genieten van het nieuwe uitzicht.
Hier in de richting van de Ringallee.
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De vele stapels door de heidewerkgroep gevelde bomen zijn, na afloop van onze werkzaamheden
door het paard met zijn begeleider tot een tweetal teruggebracht (zie kaartje nrs. 1 & 2). Vervolgens
heeft de versnipperaar zijn rondje gedaan. Zoals de nagelaten sporenduidelijk laten zien.
Nu “de troep” is opgeruimd is de winst, onderstaand uitzicht richting de brandtoren.

GEBIED D
Dit gebied ligt even ten zuiden van het Rozendaalse Zand. Het ging voornamelijk om het
verwijderen van opkomende dennetjes in heidevelden. Om verdere uitgroei te voorkomen zijn
deze nu al afgeknipt, zodat de hei zichtbaar blijft. Dennetjes van deze grootte kunnen ter plekke
worden achtergelaten omdat ze niet of nauwelijks zichtbaar zijn. De wat grotere exemplaren zijn
gekortwiekt.
In het gebied, aangegeven met een paarse asterix, zijn de nodige, wat grotere dennen gerooid.
Deze zijn ter plekke op stapels achtergelaten. Dit gebied is nogal geaccidenteerd, zandwallen met
tussenliggende laagtes, de bomen zijn er niet of nauwelijks zichtbaar.
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Aan dit gebied hebben we twee ochtenden besteed. De eerste daarvan was die op 18 januari. De
z.g. kerst lockdown was voor werkzaamheden van groepen in de buitenlucht zojuist weer
opgeheven. Het was een mooie gelegenheid om een oude traditie, het nieuwjaar te velde inluiden,
weer in ere te herstellen.

Het nieuwe
jaar wordt
“te velde”
ingeluid.

Het was een fris en
heiig dagje.

15

Ook de tweede werkochtend, op 1 maart, in dit gebied
begon fris. Het zou de laatste werkdag van dit seizoen
zijn.

Op zoek naar de laatste dennetjes dit seizoen.
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Lyme
Evenals voorgaande jaren zijn ook dit jaar de leden van de werkgroep die dit wensten getest op
infectie met de Borrelia-bacterie. Zo´n besmetting kan leiden tot de ziekte van Lyme wanneer de teek
in kwestie besmet is met deze bacterie.
Met voldoening kan de heidewerkgroep terugkijken op de dit jaar behaalde resultaten. Tijdens de
werkochtenden is, als altijd in een uitstekende sfeer, enorm veel werk verzet. Bovendien
voorzagen deze ochtenden in tijden van Corona voor de broodnodige buitenlucht en sociale
contacten. 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.

Het laatste heideveldje
van het seizoen,
………. voor en, ………

……….. na
schoonmaak

Velp, 23 april 2022, Hans Goedemans
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