Overzicht beheeractiviteiten 2017
Onderhoud door vrijwilligers
In 2017 is snoeiwerk verricht aan het
braamstruweel bij het educatieterrein. De
struweelbeplanting langs het pad naar de
paaipoel is bijgesnoeid en hier zijn afgestorven
struwelen (als gevolg van het hoge water door
de breuk in een persleiding) verwijderd. Verder
is snoeiwerk verricht nabij het trekpontje, rond
de drinkpoel, langs het oostelijke
onderhoudspad (voormalige Kasteelselaan) en
zijn wilgen geknot rond de paaipoel. De
meidoornhaag rond het evenemententerrein is
geknipt en de meidoornhaag in de oostelijke
hoek is gelegd en hier zijn meidoorns bijgeplant.
Ook langs het oostelijke onderhoudspad is
bijgeplant. Het afgelopen jaar is een begin
gemaakt met de omvorming van het wilgengriendje.

In het moeras is riet gemaaid en is opslag van wilg en
zwarte els verwijderd. Verspreid over het terrein zijn
overtollige veerasters weggehaald en zijn andere rasters
hersteld.
Nabij het evenemententerrein is een vlechtscherm
hersteld en is een vlechthaag gerestaureerd. Nabij de
paaipoel is een brug hersteld. Wandelpaden zijn
gemaaid en het perceel met de 2 nieuw gegraven poelen
is gemaaid, waarbij het hooi op (muizen)ruiters is gezet.
Daarbij is tevens een nieuwe broedhoop aangelegd.

Educatieve activiteiten
In 2017 zijn er diverse rondleidingen verzorgd, o.m. voor
een groep uit het Gooi, voor een wandelclub uit Berg en
Dal, tweemaal voor een KNNV-groep en voor
buurtbewoners. Er is een excursie verzorgd voor HAN-studenten en voor ambtenaren van de
gemeente Berg en Dal. Dit laatste in combinatie met een NL-doet klus.
Diverse scholen hebben het gebied bezocht: gedurende het schooljaar komen elke 14 dagen ca. 25
leerlingen van basisschool Meander op een ‘eigen’ terrein klussen; 22 leerlingen van het gymnasium
hebben een maatschappelijke stage verricht; ruim 65 leerlingen van de basisscholen de Springplank,
de Sterrendans en de Oversteek hebben in het gebied gewerkt. Verder is er een speurtocht geweest
van ouders met kinderen en heeft het IVN een ‘slootjesdag’ voor zo’n 100 kinderen en ouders
georganiseerd.
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Inrichtings- en herstelmaatregelen
Medio juni zijn door de firma Roodbeen 2 poelen gegraven in perceel ‘Tweede Langkamp’. Na het
graven is door de vrijwilligers kruidenrijk hooi (4 grote balen) op de geplagde grond rond de poelen
uitgestrooid. Dit hooi was afkomstig van de EVZ Ubbergen-Groenlanden.

Medio september zijn door loonbedrijf Hubers 3 poelen in het gebied machinaal opgeschoond
(‘Stiltepoel’, ‘Drinkpoel’ en ‘Poel van Jos’).

‘Drinkpoel’ voor en na het
opschonen

2

Een deel van ’t Zwanenbroekje (perceel Haverkamp’) heeft enkele seizoenen grotendeels (ruim 1 ha)
onder water gestaan als gevolg van een breuk in een persleiding van Vitens. Uit een
schadevergoeding van Vitens kon de graszode worden hersteld. Door loonbedrijf Daamen zijn
opruimwerkzaamheden verricht, is de enorme pitrusbegroeiing geklepeld en is de grond na een
aantal bewerkingen ingezaaid met een graskruidenmengsel. Vervolgens is hier door de vrijwilligers
maaisel van een bloemrijke dijk in Ooij uitgestrooid. De werkzaamheden zijn uitgevoerd van eind
augustus tot begin oktober.
Met Vereniging Nederlands Cultuurlandschap (VNC) is in het gebied gekeken naar mogelijkheden
voor de plaatsing van een kunstmatige otterholt. VNC kan dit faciliteren in het kader van een
Interregproject. Naast de plaatsing van een otterholt kan evt. ook worden gefaciliteerd in de
plaatsing van een ijsvogelwand en/of een oeverzwaluwwand. In 2018 zal hier verder naar worden
gekeken.

Inventarisatie en monitoring
Vanaf 2010 wordt de vegetatie in het gebied gemonitord door Ben Polman; in de even jaren
inventariseert hij de moerasgebieden en in de oneven jaren de graslanden. In het afgelopen jaar zijn
er geen bijzondere waarnemingen gedaan, wel is er sprake van een toename van de Grote kaardebol
en een afname van de Akkerdistel.
Door Ton Jansen zijn 4 poelen geïnventariseerd op het voorkomen van amfibieën. Dit is uitgevoerd
i.s.m. het IVN en RAVON als onderdeel van een poelencursus van het IVN.
Door Stichting ARK is een monitoring uitgevoerd naar het voorkomen van de otter. In 2018 krijgt dit
een vervolg.
In het kader van het beheervergoedingenstelsel is door De Vlinderstichting (in opdracht van de
Provincie) een monitoring uitgevoerd tbv. dagvlinders, libellen en sprinkhanen.

Overige
Door Vogelbescherming is een webcam geplaatst bij een nest van de Grote karekiet om een
koekoeksjong te kunnen filmen voor het programma ‘Beleef de Lente’. Door slechte
weersomstandigheden moest dit project voortijdig worden afgebroken.
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