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Aandacht voor:

Gewone brunel of bijenkorfje
(Prunella vulgaris)
Familie: Lipbloemigen

Sprokkelhout
Beste knotter,

Gewone brunel kunnen
we vrijwel gedurende
het hele maaiseizoen
op onze werklocaties
aantreffen.

Dit is het derde nummer van ’t Buitenblad.

In het 0-nummer is aangekondigd dat op
de bbq van 25 augustus het nieuwe bestuur de eerste resultaten en een taakverdeling zou presenteren. Een verslag
daarvan vind je in deze nieuwsbrief.

Naar aanleiding van een reactie op het
verslagje van de reünie van de Ardèchegangers nog even een toelichting:
sinds 2006 gaan een aantal knotters naar
deze fraaie streek.
Tot nu toe hebben zo’n 12 leden er gewerkt.

Intussen wordt er volop gewerkt aan een
nieuwe website (Atja); nu al kan gezegd
worden dat het er zeer fraai gaat uitzien.

Op 13,14 en 15 augustus is op de
Buitenplaats de Buitenweek van
Dreumeland gehouden. Wil je e.e.a.
terugzien via een 7 minuten durend
filmpje op you tube , kijk dan op
http://t.co/xe6DtTHP

Gelukkig is er wel een knotter die de
locatie van de foto uit ’t Buitenblad 1
goed wist te traceren. Martin Bakker
Adema weet zich Geestdorp (nabij
Woerden) nog goed te herinneren, zelfs
in details (bijv. waar de personen op de
foto op dat moment aan dachten). Ga zo
door, Martin !
Klara 1, de knuffelkoe, komt naar je toe.

Op zaterdag 15 september werden er
ruim 200 schapen (eigendom van de
heer Scholman, wiens firma het onderhoud van het Maximapark in beheer
heeft) op de R. B.K.-kade losgelaten. De
bedoeling is, dat deze Drentse heideschapen het park ten noorden van de
spoorlijn op bepaalde plaatsen gaan
begrazen. De kudde wordt begeleid door een
herderin met twee honden. De schapen overnachten op het terrein tegenover de Buitenplaats, dat intussen een totaal ander aanzien
heeft gekregen. Door grondverzet is er een
brede sloot, een tweetal poeltjes en wat
reliëf ontstaan.
De schapen zijn een experiment en één en
ander zal een paar maanden duren.

Hoogte tot 45 cm.
Het is een algemene, overblijvende soort met
dieppaarse lipbloemen.
Het uiterlijk van de uitgebloeide en bruinachtige
bloeiwijze heeft de plant haar bijnaam bijenkorfje bezorgd.
Onder gunstige omstandigheden kunnen er hele
plakkaten van brunel ontstaan, doordat
liggende stengels gaan wortelen op de knopen.
Een afwisselend natte en lichtelijk uitdrogende
bodem is gunstig voor het optreden van de gewone brunel.
Bron: Nederlandse oecologische flora - Westra

Foto: Franka Moes

Agenda:

3 november: Natuurwerkdag
Locatie: Hamlaan 3 3451 RG Vleuten
Ingang hek Dorpsstraat (t.o. Hamtoren)
10 november: Boerenkooldag
Locatie: Achthoven Oost 3 3417 PC Montfoort
15 december: Werkdag met de Vrienden van
het Maximapark. Start op de B.P.
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Zomerbarbecue 2012

De jaarlijkse barbecue werd dit jaar gehouden op 25 augustus. Misschien omdat de weermannen
regen, wind en kou verwacht hadden, was de opkomst matig
te noemen, er waren deze keer niet meer dan 27 deelnemers.
Maar, zoals wel vaker gebeurde tijdens deze zomer, viel het
weer mee en onze eigen Buitenplaats gaf voldoende
schuilgelegenheid voor het enkele buitje, dat langs kwam.
Het traditionele hooien in de Bethunepolder moesten we deze
keer (en ook volgende keren) missen omdat Staatsbosbeheer
dit met een nieuwe machine zelf deed.
Om ongeveer 5 uur opende voorzitter Tabe de bijeenkomst
en gaf vervolgens het woord aan ons kersverse bestuurslid
Atja, die een toelichting gaf op de ontwikkelingen sinds de laatste Algemene Ledenvergadering.
In grote lijnen:
Tijdens de laatste ALV is het resultaat van de inventarisatie door Miek en Luisa
gepresenteerd en zijn de prioriteiten van de leden geïnventariseerd.
De, als gevolg van de inventarisatie en de gestelde prioriteiten te nemen
acties zijn gerubriceerd en samengevat in een matrix.
Elke rubriek (bv visie op groen) is toegewezen aan een “portefeuillehouder”,
die voor de voortgang van de in die rubriek opgenomen acties moet
zorgdragen.
Bij de rolverdeling binnen het bestuur is ook de voorzittersfunctie aan de orde
gesteld.
De gekozen weg is dat Tabe tot de volgende ALV voorzitter blijft met accent op de aandacht voor
externe zaken, terwijl Dries als vice voorzitter zal optreden met vooral aandacht voor interne
zaken.
Dries zal dan na een jaar inwerken het voorzitterschap op zich nemen.
Tenslotte wenste zij alle leden een gezellige BBQ, maar vooral ook als vanouds een harmonische
samenwerking en een prettige werksfeer “in het veld”.
Na de toespraak van Atja konden de vuren ontstoken worden,
waarna de nieuwe alarminstallatie blijk gaf goed te werken,
want de brandalarmsirenes begonnen prompt te loeien. Na
enige verwarring en een zoektocht naar een
gebruiksaanwijzing wist Miek de installatie te temmen.
De vergaderruimte leende zich prima voor de uitstalling van de
gerechten, waaronder een Griekse salade, door Truusje en Ad
bereid en beschikbaar gesteld.

En natuurlijk was er muziek van een trio dat zoals
gebruikelijk door Koos opgediept was uit zijn
uitgebreide netwerk.
Kortom, de weergoden hielden zich kalm, het eten
was uitstekend, de stemming was prima,
een geslaagde dag dus, die na de koffie en
het afwassen, om ongeveer half negen afliep.
Daan. v.d. Elst

Foto’s: Daan v.d. Elst
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Wat kunnen we in ’t veld tegenkomen…..?
Onlangs bij het afhooien, het was wat broeierig weer, was het wachten op het onvermijdelijke
bezoek van dazen. In de loop der jaren heb ik een soort zesde zintuig ontwikkeld om ongewenst
aftappen van lichaamssappen te voorkomen. Al heb ik ze nog niet precies in mijn vizier, ik weet
dat ze in de buurt zijn. Hoewel het best fraaie beesten zijn, breng ik zo snel als mogelijk een oud
gezegde ten uitvoering: er is maar één goeie daas en dat is een……..
Mag ik jullie voorstellen…..?
………de regendaas, de bekendste en meest algemene soort
►
Dazen zijn een familie van bloedzuigende insecten. Dazen
worden ook wel steekvlieg of paardenvlieg genoemd.
In Nederland leven zo’n 38 soorten; daarvan vormen zo’n
12 soorten een ware plaag.
Dazen worden vaak verward met horzels, dit is echter een
totaal andere groep van vliegen. Horzels kunnen in tegenstelling tot dazen niet bijten.
Dazen strijken snel neer en bijten dan vrijwel onmiddellijk, wat meestal goed te voelen is.
Naast deze korte pijnlijke ervaring is er ook het gevaar van bacteriële infecties, die meestal goed
te behandelen zijn met antibiotica.
Na een steek kunnen dazen niet snel wegvliegen, zodat men ze gemakkelijk kan doodslaan.
De snuit van een daas bestaat uit een aantal mesjes, waardoor de huid als het ware wordt opengesneden.
De daas is hierdoor in staat door dunne kledingstukken heen te bijten.
Alleen vrouwtjesdazen bijten om voldoende energie (uit bloed) te
krijgen om eieren te kunnen leggen.
Bron: Wikipedia
◄◄ de gewone goudoogdaas

Enig idee, waar deze foto genomen is ?
De eerste van de kudde knuffelkoeien is er uit.
Wie volgt ?
Voor trouwe knotters moet dit toch niet moeilijk zijn.
Overigens, de omgevallen boom is geen gevolg van slordig zaagwerk, maar die lag er al.
Oplossingen graag voor 1 november 2012
naar aartr006@planet.nl
foto: Hans van Aartrijk

Van de werkvloer

Op donderdag 2 augustus werd met 8 man het karwei aan de
Joostenlaan afgemaakt.
De dag erna was het veldje aan de Groenendaal (nabij de Kievit)
aan de beurt; 6 personen waren aanwezig. Dit jaar waren er
gelukkig weinig wespen.
Zaterdag met zijn zessen houtrijden.
Joostenlaan
foto: Jan Kleymans
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Op woensdag 8 augustus werd begonnen met het maaien van het “nieuwe terrein” tegenover de
Buitenplaats. Drie knotters spanden zich in om het zeer lange gewas te maaien.
Op donderdag 9 en vrijdag 10 augustus werd er op dit terrein verder gemaaid en afgehooid. Totaal
werkten er 15 mensen zich in het zweet. Ook werd er nog wat hout bezorgd.
De zaterdag werd traditiegetrouw besteed aan het uitventen van haardhout. (5 man)
Donderdag 16 augustus werd gebruikt om (het zeer grote terrein) t.o. de Buitenplaats verder te
maaien en af te hooien. De overlevering vertelt niet wat er op die volgende vrijdag is gebeurd,
maar men was wel deze twee dagen enthousiast aanwezig met 16 personen.
Uiteraard was de zaterdag er om een aantal houtklanten te
verblijden.
◄◄ hier is men bezig met wilgwerpen

Foto: Franka Moes

De 23-ste werd met 8 maaiers en afhooiers tegenover de
Buitenplaats gewerkt.
Voor de verandering werd er op de vrijdag hout bezorgd met 5
personen.
Op 25 augustus werd er het na het afhooien (door 4 man) een bbq
gehouden.

Op donderdag 30 augustus werd er met 7 personen op de Buitenplaats gewerkt.
Negen knotters kregen vrijdag een voorproefje van het winterzaagwerk op een eilandje nabij de
Kievit.
Voornamelijk els en wilg werd afgezet en de eerste 2 kubieke meter els afgevoerd.
Zaterdag 1 september weer houtrijden ( met 4 man).
Maandag 4 september gingen 3 leden naar de Kievit om te maaien. Op de donderdag en de vrijdag
erna werd door totaal 12 knotters daar afgehooid.
Zaterdag 8 september en donderdag 13 september werd er op de Buitenplaats gewerkt ( resp. 7
en 10 personen). Op de vrijdag werd er in zeer regenachtig weer op een eilandje vlakbij de Kievit
els en wilg afgezet. Wederom ging zo’n 2 kubieke meter els naar de houtopslag.
Zaterdag 15 september was een zeer bijzondere dag;
naast het gewone werk (houtbezorgen) met 8 mensen, kwamen er zo’n 220 schapen.
Zij worden geacht de komende 2 maanden de Buitenhof
( het park ten noorden van de spoorlijn ) te begrazen.
Met een speciale vrachtwagen met aanhanger werden ze
aangevoerd. Aanwezig waren een herderin met twee honden
om alles in goede banen te leiden.
Nadat de schapen hun plekje hadden gevonden, was er op
De Buitenplaats nog een drankje (Reint !) en een hapje.
Joop Spaans gaf nog een toelichting op het hele gebeuren.
Foto: Franka Moes

Op donderdag 20 en vrijdag 21 september werd er weer volop gemaaid en gehooid op een paar
hooilandjes bij De Tol.
Op verzoek van Bonus werd daar een foto van gemaakt.
Ook werd op die vrijdag nog gemaaid en afgehooid naast de
Reint Klein Beekmankade. Totaal waren er op deze twee dagen
11 leden aanwezig.
Op de zaterdag laadden 6 knotters zo’n 20 kuub voor enige houtklanten .
foto: Hans van Aartrijk
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Watercrassula op de Kievit……..,
een onaangename verrassing.

Ons beheer zal voorlopig hierop zijn
gericht.
Twee groeiplaatsen, één bij het Molendijkje in de “natuurplas” en één in de
kadesloot kunnen meer worden “blootgesteld” door er hout weg te zagen.
Eén kleine groeiplaats op de oever van de
kikkerpoel zal moeten worden ontgraven.

Watercrassula behoort bij een serie uitheemse planten, die als ze éénmaal een
plekje hebben gevonden, zich explosief
verspreiden en veel om zich heen verdringen.
Andere planten zijn bijvoorbeeld de grote
waternavel (overal in de omgeving, ook in
de Buitenhof), parelvederkruid (in water
van de wijk De Tol) en waterteunisbloem.

Verkoop in tuincentra blijft helaas toegestaan.
Bron: Waterschap Regge en Dinkel

Watercrassula lijkt op een klein vetplantje
met onopvallende bloemen en kan snel
een dik tapijt vormen door vegetatieve
vermeerdering. In het begin lijkt het een
ecologische verrijking, maar als je ervaart
wat het bereik van de standplaats is,
schrik je; die loopt van voedselarm tot
voedselrijk, van in zoet tot in brak water,
van zon tot schaduw, van stromend tot
stilstaand water en ze kan zowel op de
oever als tot metersdiep onder water
groeien, zelfs onder ijs en is daarmee de
concurrentie meters voor.
Andere planten leggen het loodje en ook
salamanders krijgen het moeilijk.
Foto: Hans van Aartrijk

Hoe is deze plant op de Kievit gekomen ?
Overbrenging door watervogels lijkt onwaarschijnlijk.
De plant wordt in tuincentra verkocht
voor in vijvers. Mogelijk is ze meegekomen met een paar potten met dotters
van een kweker uit Bodegraven, 10 jaar
geleden.

Krijgt de Buitenplaats een slotgracht ….?
In de week van 17 september jongstleden is
behoorlijk wat grond verzet. De sloot aan de
oostkant werd meters breder gemaakt , maar
op zo’n manier dat er een zone “plas-dras”
zal ontstaan.
Tegelijkertijd werd er bij de ingang een paar
parkeerplaatsen voor auto’s gemaakt
Benieuwd hoe het er over een paar jaar zal
uitzien…

Hoe komen we er van af ?
Herbiciden en afdekken met plastic is
geen optie, uitgraven is moeilijk en als je
het met zand bedekt, ben je het water
kwijt.
Voorlopig is de enige hoop gericht op
strenge vorst. In de afgelopen 2 winters
is een belangrijk deel van de
groeiplaatsen op de Kievit verdwenen,
bijvoorbeeld in het moerasje aan de zuidzijde.

Bijdragen voor een volgend Buitenblad
in de vorm van artikelen, interviews (
wie neemt dat op zich ?), foto’s e.d.
zijn van harte welkom.
In verband met de verwerking daarvan
graag voor 1 november naar
aartr006@planet.nl .
Klara 2 is waiting for you !

watercrassula

watercrassula
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