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Waarom Staatsbosbeheer soms wel in mei maait
Van Naturetoday.nl: Maai Mei Niet is een prima
initiatief om meer bloemen een kans te geven. En
daar profiteren onder meer de bij en de hommel
van. Toch maait Staatsbosbeheer sommige graslanden wel in mei. Marcel Horsthuis, adviseur
ecologie in Overijssel, legt uit waarom dat soms
juist wel goed is voor de biodiversiteit.

startten de Bijenstichting, Flora van Nederland en
Stichting Steenbreek de campagne Maai Mei Niet.
Hierin roepen ze tuineigenaren en gemeenten op
om minder en anders te gaan maaien. Door minder
te maaien krijgen onder meer bijen, kevers, vlinders
en hommels meer voedsel. Door het gras maar om
de vier weken te maaien, worden tot tien keer meer
bijen aangetrokken. Dat blijkt uit de ervaring die
ze in Groot-Brittannië hebben met ‘No Mow May’.
Bovendien is langer gras ook beter bestand tegen
droogte en hitte.

Niet maaien voor de bijen
Dat het niet goed gaat met de bijen in Nederland
is geen nieuws meer. Om ze een handje te helpen

												Vervolg

Inhoud:

Met dank aan diverse leden voor de foto’s die in dit Buitenblad zijn geplaatst.
Meer foto’s zie je door op deze link te klikken.
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Bijdragen aan het
Buitenblad zijn van harte
welkom.
Deadline half juli 2022.
Mail deze naar:
aartr006@planet.nl.
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Agenda:
Excursie en
pizza avond
27 augustus

Hooilandbeheer: maaien en afvoeren
Voor het doorbreken van die dominantie door grassen, is een hooilandbeheer nodig om via maaien en
afvoeren stikstof en fosfaat te verwijderen. “Door
al vroeg te beginnen met maaien, liefst al in mei,
twee of zelfs drie keer per jaar te maaien en dit
meerdere jaren achter elkaar vol te houden, neemt
de beschikbaarheid van deze voedingselementen
versneld af. De aanwezige zodevormende grassen
worden dan minder dominant en open plekken in
de vegetatie groeien minder snel weer dicht. De
begroeiing krijgt een meer open karakter en kruiden krijgen meer ruimte om zich te vestigen en uit
te breiden.”
Grote bloedbij op madeliefje
(Source: Twan Teunissen)

Voorzichtig met weidevogels
Staatsbosbeheer maait daarom in mei alleen in
eenvormige, soortenarme graslanden. Juist om
deze om te vormen naar gevarieerde en bloemrijke
graslanden. Marcel: “Hierbij houden we natuurlijk
rekening met de aanwezige natuurwaarden. Daarnaast is er voorzichtigheid geboden in verband met
weidevogels en jonge dieren, zoals reekalfjes. De te
maaien graslanden worden dan ook eerst gecheckt
door de boswachter. Als daar aanleiding toe is, passen we de maaiplannen aan.”

Goede actie
Marcel vindt het een goede actie, die gaat over soortenarme gazons waar gewoonlijk één of twee keer
per week wordt gemaaid. Hij vertelt: “In deze grasveldjes groeien vaak ook bloemen als het madeliefje
en de kruipende boterbloem. Deze komen door
het intensieve maaibeheer niet tot bloei, waardoor
insecten er niet van kunnen profiteren. Door niet of
minder te maaien zie je ook direct allerlei bloemen
de kop opsteken.”

Maar grasland is geen gazon.

“Wij maaien onze graslanden één of twee, soms
drie, keer per jaar. Als we niet zouden maaien of
begrazen, dan zou het grasland op termijn ruigte
en bos worden. Wij maaien dus om het grasland te
behouden en de bodem te verschralen. Dit laatste
betekent dat we voedingsstoffen afvoeren, want heel
veel bloemen en grassen hebben juist schrale grond
nodig.”
Wanneer maaien?
Marcel vertelt dat Staatsbosbeheer de meeste
graslanden voor het eerst in juni of juli, of zelfs pas
augustus, maait. “Juist voor de bloemrijke graslanden werkt dat het beste. Maar op sommige graslanden is één soort dominant. Dat zie je vooral op
voormalige landbouwgrond. Deze gronden worden
overheerst door gestreepte witbol of andere zodevormende grassoorten. Ook hier willen we graag
meer biodiversiteit. Daarvoor is het nodig dat de
overheersende soort minder productief wordt en er
voldoende kale grond beschikbaar komt voor meer
bloemrijke kruiden.”

Grasland met klokjesgentiaan
(Source: Twan Teunissen)
Tekst: Staatsbosbeheer
Foto’s: Staatsbosbeheer; Twan Teunissen
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Verslag Bestuursvergadering 6 april
Versterking zomerteam

Er is gezocht naar een derde ecoloog om het zomerteam te versterken en Tabe’s werk te verlichten.
Op een advertentie zijn twee kandidaten afgekomen. Die zijn uitgenodigd door Tabe en Jacqueline
voor een gesprek en dat heeft er
toe geleid dat we Tania Knaap aan
ons ledenbestand toe kunnen voegen. De twee kandidaat bleek in
Wageningen te wonen en dat geeft
toch teveel gedoe. Tania woont
in Utrecht, studeert in Wageningen en wil haar praktische kennis
vergroten door het werk bij onze
vereniging. Afgesproken is dat zij
met Tabe en Jacqueline meeloopt
op de woensdag en daarnaast, als
haar studie het toelaat, ook op
andere dagen meehelpt met wat
zich voordoet. Dit zal vooral op de
zaterdag zijn.
Maaiwerk:

Omdat we Tabe zo min mogelijk
willen belasten willen we hem het
machinewerk uit handen nemen.
Inmiddels hebben we Tom benaderd om dit over te nemen en hij
pakt dat inderdaad op. Daarnaast
heeft Jacqueline aangegeven ook
te willen maaien als dat nodig is.
Dit maaiwerk zal zoveel mogelijk
op maandag plaatsvinden.
Versterking werkvoorbereiding winterteam

Hans van Aartrijk, die dit werk 14
jaar met grote inzet en tot ieders
tevredenheid doet, loopt tegen
fysieke grenzen aan. Hij heeft
al eerder aangegeven dat we er
rekening mee moeten houden dat
hij dit op wat langere termijn niet
meer kan of wil doen.
Dit werk bestaat er vooral uit afspraken met gegadigden maken, je
in moet inschatten hoeveel werk
er te doen is en wat de opbreng-

sten voor onze vereniging moeten
zijn.
Daar komt onderhandelen bij
kijken. Daarnaast gecontroleerd
worden of het werk tot tevredenheid van de “klant” is uitgevoerd.
Dit alles vergt veel tijd en energie.
Er wordt besloten dit bij de ALV
voor te leggen en kandidaten te
polsen.
Houtverkoop

Er is een brief aan de gemeente
gestuurd waarin wij ons dilemma,
stoppen met houtverkoop is een
forse vermindering van inkomsten, voorleggen zodat zij mee
kunnen denken over een oplossing. Hierop is nog geen reactie
ontvangen. Ook andere initiatieven en vragen (o.a. van Truusje)
hebben nog geen resultaat opgeleverd. Wordt vervolgd.
Wijzigen houtprijzen

Door de oplopende energieprijzen
zitten ook de houtprijzen in de
lift. Om daar enigszins van te profiteren verhogen we alle prijzen
met 10 euro per kuub. Daarmee
zitten we nog steeds in de onderste prijsklassen voor ongedroogd
hout.
Kloven

Henny begeleidt het kloven en
doet dat op uitnodiging om te
voorkomen dat er teveel leden tegelijk op komen dagen. Het maximum daarbij is 6. Het samenstellen van een ploeg op donderdag
en vrijdag is geen probleem. De
zaterdag, de dag dat er ook bezorgd moet worden, is wat lastiger
in te vullen. Gelukkig hebben we
in Alex en Paul twee vaste chauffeurs. Over het algemeen gaat het
prima. De klovers vinden deze
manier van werken, met zoveel
mogelijk vaste ploegen, prettig. Je
raakt immers op elkaar ingesteld
en dat komt de productiviteit ten
goede. Des te eerder kunnen we
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ons weer volledig op het zomerprogramma richten.
Omdat er geconstateerd is dat
sommige gekloofde stukken vrij
kort zijn zal door Henny een duidelijker merkteken op de kloofmachine worden aangebracht.
Maar het is niet te voorkomen dat
sommige stukken aan de korte
kant zijn. Je zit immers vast aan de
aangeleverde lengte.
Verder is het van belang dat de
kloof-en zaaginstructies herhaald
worden.
Technische zaken

Er is door Robert, onze smid, een
offerte opgesteld voor het uitbreiden van de werkbanken. De totale
kosten komen op 484 euro voor
het materiaal en voor zijn werk
wil hij 3 kuub gemengd hout. Er
wordt besloten de extra
werkbanken aan te schaffen.
Bij de rondvraag

We zijn twee biocontainers kwijt
geraakt. Er is geprobeerd om twee
nieuwe door de gemeente te laten
leveren maar omdat de regels
gaan veranderen is dat niet meer
mogelijk. In de toekomst mogen
enkel particulieren nog containers
aan de straat zetten en bedrijven,
scholen en verenigingen moeten
hun afval betaald af laten voeren.
Vooralsnog proberen we het zo
lang mogelijk uit te zingen met de
bestaande containers.
Ook bleek tijdens het uitzoeken
dat zaagsel eigenlijk niet bij het
bioafval mag. Dit moet bij het
restafval. Vandaar ook dat dit vaak
bleef staan, kennelijk is dit afhankelijk van de (instructies aan)
vuilniswagen bemanning.
Dat was het: volgende vergadering
18 mei.
Tekst: Henny

Verslag bestuursvergadering 18 mei
De belangrijkste punten daaruit
zijn:

ligt is het lastig te plannen.
Als deze toestemming er is wordt
het hout bij voorkeur op dinsdag
of woensdag opgehaald.

Planning werk

Verstoring nesten:

Omdat er in mei zowel hout
gekloofd en bezorgd wordt maar
ook het zomerprogramma
opgestart wordt is een goed overleg belangrijk. Om dit duidelijk
te laten verlopen stelt Dries voor
om het zomerprogramma enkel
op donderdag en vrijdag plaats te
laten vinden en de zaterdag voor
het hout in te zetten. Het is altijd
mogelijk om daar van af te wijken
als dat niet anders kan maar dat
kan alleen in goed overleg en met
een duidelijke planning die liefst
een week van te voren bekend
moet zijn zodat de coördinatie
van beide werkzaamheden tijdig
kan plaatsvinden. Afgesproken
wordt dat de zomerwerkzaamheden uiterlijk maandag ervoor
duidelijk zijn. En dat er beter
gecommuniceerd wordt.
Naast deze werkzaamheden moet
er ook nog het nodige hout uit
het veld gehaald worden. Omdat
daarbij ook de auto ingezet moet
worden en we ook nog eens afhankelijk zijn van de toestemming
van de beheerders van de plaatsen
waar dit

Er zijn door de vroege zomerwerkzaamheden in de Buitenhof
enkele nesten verstoord doordat
er braamstruiken verwijderd zijn.
Dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn. Jacqueline stelt voor die
struiken volgend jaar meteen na
het winterseizoen aan te pakken.
Dat plan wordt aangenomen. Intussen gebeuren deze werkzaamheden indien nodig met klein
materiaal zodat de kans op verstoring zo klein mogelijk is.

Afscheid Johan de Boer

Op 25 juni neemt Johan de Boer
afscheid van de Vrienden van het
Maximapark. Hij is daar maar
liefst 20 jaar bij betrokken geweest. Ook omdat hij erelid is van
onze vereniging (hij is betrokken
geweest bij het realiseren van de
Buitenplaats) vinden we het passend om bij de afscheidsreceptie
aanwezig te zijn. Namens onze
vereniging zal in ieder geval Ruud
daar naar toe gaan en hij zal Daan
ook polsen. Uiteraard komt hij
dan niet met lege handen.
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Terugblik op de ALV

Wat opvallend was: er ontbraken
erg veel leden. Naast het bestuur
waren er maar 9 leden en dan
vooral de de nieuwe leden. Gezien
het vele werk dat het bestuur er
aan heeft (een verplichting) is 9
wel erg mager. Er stonden dan wel
weinig spannende zaken op de rol
maar toch. Er wordt gezocht naar
een manier om de vergadering
sneller te laten verlopen en aantrekkelijker te maken.
Aanschaf biertafels en
banken

Er isbesloten 5 sets biertafels aan
te schaffen om te gebruiken bij
festiviteiten op de Buitenplaats.
De bedoeling om, naast het eigen
gebruik, de sets te verhuren aan
huurders van de Buitenplaats. De
huidige picnictafels mogen gratis
weg.
Technische zaken

De werkbanken zijn inmiddels
uitgebreid met twee tafels die het
werken met twee man prettiger
maken. Onze technische mensen
zijn er erg mee in hun nopjes.
Dat was het, volgende vergadering
29 juni.
Tekst: Henny

Verslag ALV
29 april 2022
Punt 1: Opening
Punt 2: Agenda

Bij het vaststellen van de agenda
benadrukt de voorzitter het belang van de ALV: leden kunnen
controle op het functioneren en
handelen van het bestuur uitoefenen.
Punt 3: Ingekomen stukken en mededelingen:

Er zijn 9 afmeldingen binnengekomen. In totaal zijn er 13 aanwezigen waaronder het bestuur.
De voorzitter verwelkomt in het
bijzonder de nieuwe leden.
Tania Knaap is toegevoegd aan
het zomerteam. Zij ondersteunt
daarbij Tabe en Jacqueline. Zij
studeert aan de Universiteit van
Wageningen bos-en natuurbouw
en wil praktische kennis opdoen
bij de organisatie van dit werk.
Punten 4 en 5: Verslag ALV

24 juni 2021en jaarverslag 2021
Deze worden ongewijzigd goedgekeurd.

Punt 6: Ledenmutaties:

Opgezegd Kees de Bree, Ruud
le Duc, Bart van der Kwast, Lise
van Leeuwen, Niels Müller, Robin
Spanjers, Ralf Vermeulen en Annelies de Witte.
In 2021 tot erelid benoemd: Daan
van der Elst
Toetreding tot aspirant: Harry
Bolle, Kees van de Meer, Frans
Meerveld en Peter van Walstein.
Van aspirant tot lid: Jan Gondelach. Paul Molenschot (houtbezorger) Jeroen Nederlof, Jan van
Roomen, Albert Jan Terhorst.

Op peildatum 7 maart is het aantal leden 52.
De secretaris verzoekt de leden de
gegevens op de ledenlijst zelf goed
te controleren en wijzigingen aan
hem door te geven.
Punt 7: Verslag van de
werkzaamheden 2021

Er is geconstateerd dat de natuurwinst van onze werkzaamheden
best groot is. Vooral de Joostenlaan is een parel. Door een gemeente vertegenwoordiger is een
compliment uitgedeeld en werd
Hans van der Zuylen gefeliciteerd
met het broeden van ooievaars in
het Maximapark. Ook komen er
regelmatig reeën in het door ons
beheerde deel van het Maximapark. We zijn het erover eens dat
ons werk er toe doet!
De organisatie van de werkzaamheden kan wel wat verbetering
gebruiken.
De kaarten die Piet vorig jaar
heeft gemaakt zijn een hele verbetering maar er zijn nog wel een
paar zaken te bedenken die verbeterd kunnen worden. Daarover
is gediscussieerd en de algemene
conclusie is eigenlijk dat er beter
gecommuniceerd moet worden.
Essentieel is de instructie aan de
bij voorkeur vaste ploegbazen. Die
moeten dit duidelijk doorgeven
aan de anderen.
Het winterprogramma is bijna
geheel afgewerkt. Uitzondering
is het Joodse Bosje in Maarssen.
Daar staat dan weer tegenover dat
een extra project in Blokland is
uitgevoerd. Positief is de aanmelding van een aantal nieuwe leden.
Door het goede weer tijdens de
werkdagen en met behulp van een
aantal hardwerkende nieuwe leden kon bijna het hele programma
afgewerkt worden. Komend jaar
vervallen er een aantal bestaande
contracten maar de verwachting is
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dat die verlengd worden of andere
daarvoor in de plaats komen.
Punt 8: Financieel Jaarverslag

Het gaat financieel uitstekend.
Ondanks enkele tegenvallers door
dure reparaties van de balkmaaiers is er een positief saldo
van zo’n 1000 euro. Opgemerkt
moet worden dat dit ook door de
coronamaatrdegelen komt. Dat
beperkte het aantal evenementen
zoals voorjaarsexcursie.
De verwachting voor 2022 is dat
ook dit jaar een positief saldo op
zal leveren.
De vergoeding van de gemeente
gaat naar verwachting met zo’n
1850 euro omhoog.
Daar staat dan wel een flinke
inflatieverwachting tegenover.
Onze vereniging beschikt over een
flinke buffer dus dat kunnen we
wel opvangen.
Punt 9: Kascontrolecommissie

Alex en Jan van Pagee hebben de
door de penningmeester aangeleverde stukken en bestanden
bekeken en hebben hem decharge
verleend over het gevoerde financiële beleid in 2021.
Punt 10: Verkiezing nieuwe kascommissie

Omdat Alex na twee jaar uit de
commissie stapt gaat de vergadering akkoord met het toevoegen
van Jan Gondelach als nieuw lid.
Hij gaat 2022 samen met Jan van
Pagee deze commissie vormen.

Punt 11: Bestuursmutaties

Hans van Aartrijk is tot 2023 gekozen als bestuurslid
Piet Kooistra is tot 2024 gekozen
als bestuurslid
Ruud Blokhuijs is tot 2024 gekozen als bestuurslid
Henny Schut is tot 2024 gekozen
als bestuurslid

Dries Willems is tot 2022 gekozen
als bestuurslid en is herkiesbaar.

Punt 14: eventuele vervanging balkmaaier(s)

Het bestuur stelt voor Dries te
herbenoemen tot bestuurslid tot
2025.
De ALV gaat hiermee akkoord.

Omdat de huidige balkmaaiers
nogal onhandig en onbetrouwbaar zijn en de kans bestaat dat
deze, net als in 2021, dure reparaties moeten ondergaan wordt er
nagedacht over het type dat voor
vervanging moet zorgen. Aan de
vergadering wordt gevraagd of
men akkoord kan gaan met de
investering in een machine die
zo’n 10 mille moet kosten maar
die een stuk makkelijker te bedienen en degelijker is. Omdat de
levertijd op dit moment 6 maanden is, is tijdig bestellen nodig om
er volgend zomerseizoen mee te
kunnen werken.
De ALV gaat akkoord en geeft het
bestuur toestemming om indien
nodig deze investering te doen
zonder verder voorleggen aan de
leden.

Dries geeft aan dat de samenstelling van het bestuur gelijk blijft en
dat hij met veel plezier met deze
groep samenwerkt. Naast het officiele bestuur zijn er ook altijd wel
een aantal leden die op de vergadering aanwezig zijn. Hij noemt
Tabe, Hans van der Zwet, Daan,
Ad, Franka voor de verslaglegging
en soms Sjaak Coehorst.
Punt 12: lustrum in 2024
viering 50 jarig bestaan

De voorzitter vraag de aanwezigen
naar ideeën om dit gedenkwaardige feit op gepaste wijze te kunnen
vieren. Er worden nog leden gezocht die in een lustrumcommissie willen brainstormen hoe we dit
feest gestalte kunnen geven. Men
kan zich aanmelden bij Martin,
Ruud of Dries.
Suggesties die voorbij komen zijn:
het uitgeven van een herdenkingsboekje, een historisch overzicht,
een artikel in een bepaald tijdschrift, excursie naar b.v. de
Markerwadden, een film maken
en een stukje over de geschiedenis
(oude doos) in het Buitenblad. Er
worden nog geen besluiten genomen.
Punt 13: Organisatie winterwerkzaamheden

Dit punt is ook genoemd in de
bestuursvergadering van 6 april.
Verslag ook in dit Buitenblad. In
het kort: er wordt gezocht naar
een manier om Hans van Aartrijk
op termijn te vervangen. Tijdens
de ALV is dit aangekaart om er
voor te zorgen dat niet voor niemand een verrassing is.

Punt 15: Sedumdak op de
Buitenplaats.

Tijdens de ALV van 2021 is besloten uit te zoeken of het aanleggen
van een sedumdak op de Buitenplaats te doen is en wat daarvan
de kosten zouden zijn. Omdat die
kosten hoog waren (met haalbaarheidsonderzoek zo’n 6000
euro) en de gevolgen voor het dak
risicovol zijn is besloten dit niet te
doen. Ook omdat de toegevoegde
waarde van een sedumdak in het
Maximapark laag is.
De vergadering besluit dat dak te
laten voor wat het is.
Punt 16: de Wet bestuur
en Toezicht

De overheid wil meer toezicht op
het functioneren van besturen in
het algemeen.
Bovendien moeten er maatregelen
worden genomen om, in geval van
het wegvallen van het complete
bestuur, (ontstentenis of belet) de
vereniging voort te kunnen zetten
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met een wettelijke basis. Er is een
en ander uitgezocht en gelukkig
blijkt dat we al aan de belangrijkste eisen voldoen. Er zijn slechts
kleine aanpassingen nodig. We
hebben echter tot 1 juli 2026 de
tijd om dit te regelen. Wordt vervolgd dus.
Punt 17: omgaan met materialen en gereedschap

Omdat er soms spullen in het veld
achter blijven of beschadigd raken
willen we uitzoeken hoe we de
kans daarop kleiner maken. Eén
van die maatregelen is het dragen
van een riem met een foedraal
waarin je een handzaag in op kunt
bergen. Er is besloten dit voor het
volgende winterseizoen aan te
schaffen.
Punt 18: omgaan met een
aanhanger

Het rijden met een aanhanger is
niet iedereen gegeven. Maar het is
van belang om voldoende chauffeurs te hebben die indien nodig
met de aanhanger de spullen naar
de werkplek kunnen vervoeren.
Ook bij het hout bezorgen is die
vaardigheid van belang. Uitgezocht wordt wie bereid zijn een
cursus hiervoor te volgen en wat
de kosten zijn.
Punt 19: Excursie 2022

Gediscussieerd is over wat we het
liefst willen en waar we dat dan
doen. Wat komt er voorbij: een
stadswandeling, natuurproject, de
Stille Plas bij Loosdrecht, het Arboretum in Doorn. Omdat geen
van deze evenementen met gejuich wordt ontvangen willen we
het toch maar simpel te houden.
Er wordt besloten iets te bedenken
dat samenvalt met de pizza avond.
Datum 27 augustus.
Punt 20: Rondvraag

Frans Meerveld vraagt zich af of

een cursus EHBO verplicht is.

Volgens Dries is dat niet het geval.
Maar er zijn verschillende leden,
waaronder hijzelf, die die wel
gevolgd hebben.
We gaan kijken of er toch niet iets
georganiseerd kan worden. Ook
herhalen vindt Dries belangrijk.
Martin: leest met plezier het
Buitenblad en wil Hans en Henny
daarmee complimenteren.
Hij vraagt zich verder af of het
nodig om zo lang te vergaderen en
zou graag zien dat dit de volgende
keer een stuk korter is.
Dennis wil graag een bosmaaicursus volgen. Dit komt op de
actielijst.
Theo wil graag in het vervolg de
notulen van de vergadering op papier. Ruud heeft die wens genoteerd.

Daarnaast vraagt Theo zich af of
het bestuur bezig is om alternatieven voor de houtverkoop te
vinden. Dries verteldt dat dat de
aandacht heeft en dat er een brief
naar de gemeente is gestuurd om
ons dilemma voor te leggen: houtverkoop levert een substantieel
deel van onze inkomsten op die
we echt niet kunnen missen, maar
het liefst zouden we er wel vanaf
willen vanwege de begrijpelijke
weerstand tegen de houtstook in
de stad.
Probleem is dat we eigenlijk ook
geen alternatief hebben voor de
afvoer van het hout. Versnipperen
levert te weinig op.
Dries besluit met de opmerking
dat dit punt zeker weer terugkomt
op de volgende ALV.

Genomen besluiten:

Kascommissie: Jan Gondelach en
Jan van Pagee
Dries is herkozen tot 2025
Er kan een nieuwe balkmaaier
aangeschaft worden indien nodig.
Het sedumdak komt er niet.
Extra riemen aanschaffen om
dragen handzagen mogelijk te
maken.
De excursie valt samen met de
BBQ/pizza avond op 27 augustus
Tekst: Henny

21: (na 23.00 uur!) Sluiting

Buitenblad
Het is je vast wel opgevallen: er zijn kleine veranderingen doorgevoerd in dit Buitenblad. De indeling
van de voorpagina is gewijzigd omdat dit de opmaak vergemakkelijkt.
Daarnaast is er een beperkt verslag van de werkzaamheden in het veld. Vanaf maart is dit niet meer
opgenomen omdat Hans van Aartrijk, die dit altijd optekende, niet meer bij het zomerprogranmma
aanwezig is.
Omdat Hans niet in de zomer aan kloven en zomerwerk deelneemt vervalt in die maanden het overzicht van de werkzaamheden.
Daarnaast is ook zijn vaste bijdrage over een onderwerp die zijdelings met ons werk te maken heeft
vervallen. Elders in dit blad kun je lezen waarom dat het geval is.
Om toch iets dergelijks in het blad te vermelden heb ik nu een artikel uit Naturetoday gebruikt die min
of meer aansluit bij ons werk. Dit zal ik in de toekomst blijven proberen.
Hoewel ik begrijp waarom Hans zijn bijdragen aan het Buitenblad beperkt vind ik dat toch erg jammer.
Zijn bijdrage maakte het werk voor ieder lid overzichtelijk. Ook als je er zelf niet bij bent geweest.
Dit soort artikelen maakt het Buitenblad tot wat het is: een publicatie die onze leden op de hoogte
houdt van het wel en wee van de vereniging en zijn leden.
Helaas heb ik deze keer geen bijdrage ontvangen van Hans van Zuylen. Mocht je die normaal, net als ik,
missen laat Hans dit dan eens weten.
Overigens: als je zelf een bijdrage wil leveren dan is dat zeer welkom!
Tekst: Henny
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Van het buitengebeuren
(maart)

Omdat werkzaamheden in het Joodse bosje bij de
Machinekade in Maarssen werden gecanceld, was er
ruimte om ingelast knotwerk uit te voeren. Voor ons
een nieuwe locatie: Blokland (gemeente Montfoort).
Een 30-tal knotbomen (wilg en populier) met veelal
achterstallig onderhoud op een betrekkelijk kleine
ruimte stond op 10 maart te wachten. Complicerende
factor was
de berg
snoeihout
van meer
dan één
meter hoog
en een
meter of
tien lang
achterin
het terrein
voor de te knotten bomen.
Enthousiast werd met het verbranden van het
snoeihout begonnen; na verloop van tijd kwam een
buurman klagen over as in een slaapkamer. Verbazingwekkend, gezien de afstand van het vuur en de
woning.
Op de volgende dag
werd er na
een uurtje
branden
gestopt.
Een aanzienlijk
bozere
buurman
kwam rood
aangelopen
– niet van
het vuur –
namelijk
opnieuw
verhaal
halen.
Voor de
lieve vrede werd er geen snoeihout meer op het vuur
gegooid. Dat betekende in ieder geval wel dat er sneller gewerkt kon worden. Het snoeihout ging nu op
en naast het al aanwezige hout. Het echt dikke hout
werd naar de vrachtwagen gebracht, Theo en Paul
gooiden hun auto vol met stammetjes. Op deze dag
was een recordaantal mensen (19!) aanwezig. Gastvrouw Wendy zorgde voor soep; dat deed ze ook op

Lange Hans en jonge Frans lieten op 1 maart hun
spierballen zien op het terrein van OSM in Maarssen.
Het resterende hout – els, eik en hazelaar – van een
eerdere zaagdag werd van OSM naar de Buitenplaats
gebracht.
Vorig jaar
was de
Hollandse
kade nabij
de Gerverscop bij
ons bezoek
met sneeuw
overdekt, nu
op 3 en 4
maart was
het fraai,
zonnig weer.
Aan het
begin van de
kade werd
bij een 30-tal
elzen hakhoutbeheer
uitgevoerd en het snoeihout ervan op de bestaande
rillen gestoken. Daarna was het traditiegetrouw weer
een eind lopen om richting het einde van de kade
overhangend hout te verwijderen. Een respectabel
aantal van 23 leden had er op deze dagen wel zin in.
Zaterdags was Max van Tilburg in Breukelen aan
de beurt, althans een houtkade. De oorspronkelijk
“toegewezen” kade bleek al door een andere vrijwilligersgroep onder handen genomen, dus wij kregen
een aanmerkelijk moeilijkere klus. Alleen de route
naar de werkplek kostte al heel wat energie. En op
die plek eisten vooral de overhangende meidoorns
de nodige zweetdruppels. Verder waren het voornamelijk dode essen langs de sloot en het wandelpad
waar de aandacht naar uit ging. Aangezien snoeihout
van eerdere zaagklussen (niet door ons!) lukraak was
gedeponeerd langs het wandelpad – het leek wel een
soort mikado – was het verwerken van ons snoeihout
bepaald geen zware taak. Het kon er gewoon bij…..
Het bruikbare hout werd door het drassige weiland
naar een verzamelplek gekruid. Doorbaggeren naar
de vrachtwagen was geen doen.
Lange Hans wist op 8 maart in 2 vrachten het hout
daar weg te krijgen.
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de zaterdag, de laatste werkdag hier.
In augustus 2021 werd met SBB afgesproken om het
rietveld langs de Bijleveld aan het eind van het winterseizoen te maaien. Trouwe lezers van ons Buitenblad weten
dat we dat
altijd in
augustus
gedaan
hebben.
Een bezoekje aan
de Bijleveld
in februari
leverde een
verrassing op: SBB had het gemakkelijke deel – het
dijkje en het laatste perceel - al gemaaid en op hopen gelegd. Het deel van het rietveld dat in het water
stond, was ongemoeid gelaten. Navraag bij SBB gaf
als antwoord dat men graag de rest ook gemaaid
wilde hebben en het riet verbrand. Een brandvergunning had
men al
geregeld.
Op
maandag 14
maart

werd de
Bijleveld verkend. In het rietveld zelf lag een enorme
omgewaaide wilg en er werden geen nesten waargenomen. Riethopen, die aan de onderkant toch nog
behoorlijk nat waren, werden uit elkaar getrokken
om beter te kunnen drogen.
Op donderdag 17 maart werd eerst een grote
wilg, die de “ingang” naar het rietveld versperde met de

kettingzaag
in stukken
gezaagd.
Daarna
werd met 3
bosmaaiers
het riet in
het water
gemaaid.
Met 5 man
werd het
oude riet op hoopjes verbrand en het pas gemaaide
riet op de dijkjes getrokken. Omdat dit goed droog want dood - was, brandde dit snel weg. En gelukkig
stond de noordwestenwind uit de goede richting.
Vrijdags en zaterdags kon met resp. 7 en 3

man de Bijleveld afgevinkt worden.
Op 22 maart deden Tom en lange Hans nog de Hamtoren aan; een omgevallen, zieke kastanje werd zo
veel als mogelijk in stukken gezaagd. Maar zelfs voor
onze grootste kettingzaag bleek het onderste deel van
de stam te dik. Wellicht ruimt een loonwerker de rest
op.
Vervolgens trok dit tweetal naar de Bijleveld om uit
het daar al eerder door SBB gezaagde hout bruikbare
stammetjes te zagen en af te voeren. Uiteraard met
toestemming van SBB.
In deze week was er verder geen programma.
Als “overgang” naar het zomerprogramma is er voor
de komende weken weer het zaag- en kloofwerk op
de Buitenplaats. Henny zorgde voor een rooster, zodat er effectief aan de machines gewerkt kan worden.
Komend zomerwerk zal ik op weinig dagen in het
veld aanwezig zijn; van mijn hand zal er tot de start
van het nieuwe winterseizoen geen rubriek “van het
buitengebeuren” meer verschijnen.
Tekst: Hans van Aartrijk
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Van de werkplaats
Deze in noemenswaardig de in gebruik name van
de in de vergaderingsverslag van 6 april genoemde
werkbanken.
Aansluitend daarop is er ook een koperen hogedruk
leiding aangelegd om bestaande de lekke aansluiting
te vervangen. Onze toch al heerlijk stille nieuwe
compressor hoeft nu nog minder zijn gefluister te
laten horen. Bovendien hebben we nu twee hogedrukaansluitingen. Dan hoeven Tom en ik ook geen
ruzie (doen we nooit hoor) meer te maken wie die
ene mag gebruiken als we met de motorzagen bezig
zijn.
De laatste weken is opeens weer het duivenpaar, dat
al eens jongen voorbracht onder ons dak, vaker gesignaleerd en dat ook nog eens letterlijk doordat het
inbraakalarm weer een paar keer afging. Zij hebben
de gewoonte om, als de laaddeuren openstaan,

naar binnen te vliegen en als je dat niet in de gaten
hebt worden ze opgesloten. Ik heb ze al weer een
keer of 3 moeten bevrijden. Soms zaten ze dan dagen
vast, want we zijn er niet elke dag, en dan schijten ze
binnen de boel onder. Mijn verzoek: laat die deuren
s.v.p. niet openstaan om dit te voorkomen. Er hangen
inmiddels ook briefjes op de deur.
Verder ben ik bezig om alle “oude” stoelen met zeep
en de hogedrukspuit uit te mesten. Ik doe elke week
twee van die heerlijk comfortabele stoelen. Ze staan
daarna wel minstens twee weken te drogen maar zijn
dan flink opgeknapt. Het is dus de moeite waard.
Nou maar hopen dat er niet weer van die onverlaten
met natte kleren op die stoelen gaan zitten zonder er
een handdoek op te leggen.
Tekst: Henny
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