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Beste “ knotter”,
Voor je ligt een nieuw, bijzonder
Buitenblad. Bijzonder, omdat de
redactie nu is uitgebreid in de persoon van Henny Schut.
Henny heeft een nieuwe rubriek
in het leven geroepen: Van de
Werkplaats.
Dat vind je op bladzijde 10.
Verder heeft hij voor dit nummer
een nieuwe lay-out verzorgd.
Een fris en overzichtelijk geheel is
het resultaat !
• Op blz. 1 kun je wat meer te
weten komen over de moesdistel.
• Een verslag over de voorjaarsexcursie vind je op blz. 2 en 3.
• Wat er kan gebeuren met hooi
lees je op blz. 4.
• Dat er flink gewerkt is, is terug
te vinden in de rubriek Van de
werkvloer op blz. 5 t/m 7.
• Een paar korte items op blz. 8.
• De Japanse duizendknoop
houdt ons bezig op blz. 9.
Bijdragen aan het Buitenblad
zijn van harte welkom; liefst
per mail in een word-bestand:
aartr006@planet.nl
deadline: half september 2018

Moesdistel – Cirsium
oleraceum
Familie: Compositae
(Composietenfamilie)
Ik denk, dat het zo’n twee
jaar geleden was, dat we
begonnen zijn met het beheer van het grasland bij de
Griendhoeve.
Reint had gezien, dat er
o.a. moesdistel als bijHoogte tot 1.50 m.
zondere – want beperkt in
areaal – plant langs de oever Bloeitijd: juli tot
voorkwam. Daarom nu aan- augustus.
dacht voor de Moesdistel:
De bladeren zijn sappig, vrij teer en zwak bestekeld.
Doordat de bloemen niet paars, maar bleekgeel zijn,
doet de plant van een afstand meer aan een melkdistel
dan aan een
vederdistel
denken.
Blad van de
Moesdistel

Agenda: 1 september – bbq !
Ziekte Lies.
Koos, onze voormalige ploegbaas, liet ons weten dat zijn
vriendin Lies ernstig ziek is. Ze
heeft kanker met uitzaaiingen
en de prognoses zijn slecht.
We hebben Lies leren kennen
als iemand die voor Koos een
geweldige steunpilaar werd in
zijn leven. Koos schrijft ons: “Ik
houd me goed, maar ga dit lieve
mensje enorm missen. Net als
heel veel mensen om ons heen.”
Koos, de mensen van Landschapsbeheer denken aan je in
deze moeilijke tijd.

Bloemen
De bloemen zijn bijna twee centimeter lang en zitten
aan de stengeltop als hoofdjes dicht opeen in een schotelvormige omhulling.
Die omhulling doet in vorm en kleur denken aan groenten als sla en kool.
De ruimte tussen hoofdjes en omhullende bladeren
wordt door sommige insecten als slaap- en schuilplaats
gebruikt, onder meer door hommels. De moesdistel is
een plant van zonnige tot half beschaduwde, blijvend
vochtige tot natte plaatsen. Het meest komt ze voor
langs beken en kleine rivieren, verder in kwelgebieden
en in het winterbed van grote rivieren.
Binnen Nederland behoren alleen Zuid-Limburg en
Noord-Brabant tot het min of meer gesloten areaal van
deze plant.

!1

1

Waarschijnlijk is de afhankelijkheid van kruisbestuiving er de
oorzaak van dat het niet tot blijvende areaal-uitbreiding leidt.
Daarvoor zijn dan minstens twee
vestigingen binnen elkaars bestuivingsbereik nodig.
In natte graslanden breidt de
plant zich uit na beëindiging van
een regelmatig maairegime.
Planten waarmee ze samen
voorkomt zijn onder meer de
gewone engelwortel, de gewone
smeerwortel en de moerasspirea.
Tekst: Hans van Aartrijk

Schotelvormige omhulling van
het bloemhoofdje

Bron: Nederlandse ecologische floraWeeda, Westra e.a.

Voorjaarsexcursie naar Castellum Hoge Woerd
en de Vlindertuin in het Maximapark
de andere met
Krijn.

Op 16 juni werd de voorjaarsexcursie gehouden in de directe
omgeving van ons thuishonk, de
Buitenplaats.
Organisator Ruud wist dat Krijn,
als gids in de Hoge Woerd daar
kind aan huis was; verder had
hij restaurant Anafora geregeld
voor de lunch en oud-lid Miek
voor een rondleiding door de
zogenaamde Vlindertuin in het
Maximapark als toetje.
Bijna 30 personen verzamelden
zich ‘s morgens rond 10.00 uur
bij Castellum De Hoge Woerd.
Na de koffie en een korte inleiding van Krijn werden we in
tweeën gedeeld. Eén groep ging
met gids Ko Mastenbroek mee,
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Pronkstuk is het
25 meter lange
schip dat in 2003
in de Meern is
opgegraven uit
een oude arm van
de Rijn.
In het schip zijn
veel voorwerpen
gevonden die te
bezichtigen zijn.
Daarnaast zijn er vele gebruiksvoorwerpen en werktuigen tentoongesteld. De uitleg van Krijn
en Ko werd goed gevolgd. Zij
wisten hun gehoor te boeien.
Tijdens de toer
door het fraaie
gebouw bleek het
gezegde van twee
bekende Galliërs,
dat Romeinen
“rare jongens”
waren, wel aangevuld moest
worden met de
constatering dat
ze bepaald niet
dom waren.

Sommige werktuigen en gereedschappen blijken na 2000 jaar
nauwelijks in vorm te zijn veranderd !
Een zeer leerzame excursie met
prima gidswerk….. Waarvoor
hartelijk dank Krijn en Ko!
Het is wel duidelijk dat een vervolgbezoek nodig is om een en
ander nog eens goed te bekijken, want het tentoongesteld
materiaal is overweldigend !!
Vervolgens vertrokken we naar
het druk bezette Anafora in het
Maximapark. Met enig sleepwerk
kon iedereen een zitplaats in gebruik nemen. De lunch bestond
uit soep en belegde broodjes en
kroket met enige consumpties
en fruit na.
Voorwaar een voedzame maaltijd !
Na een wandeling van ongeveer
tien minuten bereikten we de
Vlindertuin. Een tuin, verdeeld
in vakken, geheel onderhouden
door vrijwilligers.
Ook hier werd de groep in
tweeën gedeeld; Miek en een
collega-vrijwilligster gidsten en
vertelden over de fraai aangelegde tuin.
Na de rondleiding werd er in
een kring nog wat gedronken en
nagepraat.
Dries dankte tenslotte de organisatie en de 4 gidsen voor een
zeer geslaagde excursiedag.
Tekst: Hans van Aartrijk
Foto’s: Henny Schut

Méér foto's van de excursie vindt je door hier te klikken. Door in je browser
op de eerste foto te klikken kun je rechtsboven een diavoorstelling starten.
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Vrijdag 29 juni begon als een
rustig dagje voor mij. Eerst wat
harken op Puttershof, Hazenhof en Kleine hof en met veel
mensen was de klus zo gepiept.
Aansluitend wilden de jongens
nog wat zagen en kloven. Ik heb
maar een wandeling gemaakt
door het Buitenhof. Wat liggen
alle hopen maaisel er toch prachtig bij. Betrekkelijk vroeg ben ik
naar huis vertrokken. Maar reeds
in de trein kreeg ik telefoon van
Jan dat een van de hopen vlam
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had gevat. Jan had heel alert de
brandweer gebeld. Na ongeveer
een uur werd ik gebeld door onze
buurman met de vraag wanneer
we die hopen weghalen. “Het ziet
hier helemaal blauw“.
Ik heb de brandweer gebeld.
Totaal heb ik nog ruim een uur
aan de telefoon gezeten met
de brandweer, gemeente, Jan,
buurman en Tabe. Een dag die
rustig begon, eindigde met veel
dynamiek.
Uiteindelijk zijn 3 van “onze”

Artikel hierboven: RTV
Utrecht

hopen in brand gestoken, alsook
de grote “gemeente”- hoop op de
Hindersteinlaan. Afspraak met de
gemeente is dat we voortaan op
vrijdag niet meer harken zodat
voor het weekend alle hopen
kunnen worden weggehaald.

Tekst en foto’s:
Hans van der Zwet

Van de Werkvloer
De periode tussen het einde van
het winterseizoen, overwegend
op of rond 15 maart, en de
start van het zomerprogramma
wordt gevuld met zagen en kloven van onze voorraad stammen
hout en de houtverkoop.
Op 3 en 4 mei werd er met 9
personen gezaagd en gekloofd
waarbij ook onze nieuwe apparatuur in gebruik werd genomen.
Op Bevrijdingsdag 5 mei werd
ook nog eens door 3 personen
12 kuub haardhout bezorgd.
Donderdag 10 mei was er
GEEN PROGRAMMA i.v.m. Hemelvaartsdag.

Vrijdag 18 mei met 7 personen
aanharken en afvoeren en de
inzet was zo grandioos dat er
nog tijd over bleef voor wat zaag
en kloof werk.
Zaterdag 19 mei is er 11 kuub
hout uitgereden.
Woensdag 23 mei hebben
Tabe, Charlotte en Hans van der
Zwet het 2e stuk Joostenlaan
gemaaid.
Donderdag 24 mei is met 7
personen hout weggehaald bij
Vlooswijk en iedereen vond het
fijn dat ook Marlies meeging om
in het veld te helpen met hout
slepen en over de sloten gooien.

Zaterdag 2 juni werd er met
3 personen weer 11 kuub hout
uitgereden.
Donderdag 7 juni is met 7
personen hout bij Huiden uit het
bosje gehaald.
Vrijdag 8 juni werd het laatste
hout hier opgehaald en ook werd
deze vrijdag nog gezaagd en
gekloofd.
Zaterdag 9 juni was er GEEN
PROGRAMMA.
Op 11 juni was de Buitenhof
aan de beurt. Er is hier een forse
toename van het werk want we
beheren nu ook de oevers van

Vrijdag 11 mei is met 7 personen naar Queeckhoven gegaan
om daar ook het laatste hout
weg te halen.
Zaterdag 12 mei hebben
dezelfde 3 personen als vorige
week weer 12 kuub haardhout
naar klanten gebracht.

Zomerprogramma
Op woensdag 16 mei zijn we
begonnen met het zomerprogramma. De Joostenlaan wordt
altijd 2x per jaar gemaaid en
nu verzorgt Landschapsbeheer
ook de eerste maai. Twee keer
maaien betekent, dat we dus
ook meer tijd zullen besteden
aan de Joostenlaan. Er is zeer
selectief gemaaid en er bleef
dit jaar dus voldoende begroeiing voor beestjes om ook na
het maaien nog beschutting te
vinden. Consequentie was ook,
dat de harkers het deze eerste
maai-ronde het relatief makkelijk hadden. Er is ook niet gebosmaaierd deze keer. Dat komt wel
de tweede maai-ronde van de
Joostenlaan.
Donderdag 17 mei was het
zagen en kloven met 6 personen
waarbij ook Hans van der Zwet
weer eens mee deed.

De Enghwetering bij de Buitenplaats
Vrijdag 25 mei met maar liefst
10 personen het 2e en laatste
stukje van de Joostenlaan geharkt.
Zaterdag 26 mei is er met
maar liefst 3 houtritten 14 kuub
haardhout uitgereden. Ook is
er nog gezaagd en gekloofd die
dag.
Donderdag 31 mei is met 6
personen het laatste hout weggehaald bij Vlooswijk. Ook Marlies was weer van de partij.
Op vrijdag 1 juni was het zagen en kloven met 6 personen.

de Enghwetering. Ook het pad
van het elzenlaantje is nu gemaaid en dit pad wordt nu ook
door Landschapsbeheer onderhouden. Wederom is er sprake
van selectief maaien, zodat nergens alles in één keer kaalgemaaid is. Het was overigens wel
even schrikken, toen meerdere
maaiselhopen van ons in de fik
zijn gestoken. (zie pag. 4) Een
consequentie hiervan is, dat we
voortaan niet meer op vrijdag
mogen harken, zodat de
gemeente op vrijdag alle maaiselhopen nog voor het weekend
kan laten ophalen door de aannemer.
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een feest voor het oog om te
zien dat we steeds meer begroeiing krijgen, die we uiteindelijk willen. Ons maai-regime
heeft dus duidelijk effect.
Donderdag 28 juni zagen en
kloven met 4 personen.
Vrijdag 29 juni zijn we gaan
harken met 10 personen, maar
er werd zo efficiënt geharkt dat
de klus binnen 2hr klaar was.
Aansluitend dus nog maar even
gezaagd en gekloofd met wat
werkwillenden.
Zaterdag 30 juni was er GEEN
PROGRAMMA.
Ook op woensdag 13 juni
heeft Tabe solo nog een stukje
gemaaid.
Donderdag 14 juni met 6
personen harken en hierbij hebben we weer dankbaar gebruik
gemaakt van onze Rucker voor
de afvoer.
Vrijdag 15 juni werd er met 10
personen geharkt. Mw. Saskia de
Kruijk van de gemeente Utrecht
werd vandaag rondgeleid door
de Buitenhof en zij stond ook
uitgebreid stil bij onze harde
werkers. Ze nam ook de tijd
voor handenschudden en voor
een groepsfoto met ons allen.
Zaterdag 16 juni was er GEEN
PROGRAMMA i.v.m. onze excursie.
Maandag 18 juni werd er weer
gemaaid door Tabe en Ruud op
de Buitenhof.
Woensdag 20 juni hebben
Tabe, Truusje, Ad en Charlotte
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gemaaid nabij de Buitenplaats.
Ook Van Wijk is vandaag begonnen met maaien in het Buitenhof.
Donderdag 21 juni werd met 7
personen zo’n beetje alles weggeharkt wat er nog te harken
was.
Vrijdag 22 juni weer zagen en
kloven met 5 personen. Er kwam
nog een klein (motor)zaagklusje
bij van mw. Van Campen in haar
fruitboomgaard. Tom en Hans
van der Zwet namen dit kleine
klusje aan voor een opbrengst
van een beetje fruitboomhout.
Zaterdag 23 juni was er wederom GEEN PROGRAMMA.
Maandag 25 juni hebben Tabe
en Ruud weer in de Buitenhof
gemaaid.
Op 27 juni zijn we begonnen met de Tol. De Puttershof,
de Hazenhof, De Kleine Hof en
langs de Haarrijnse Rading om
maar wat te noemen; het was

De Hamlaan valt nu niet meer
onder het gemeente-contract,
maar we gaan hier binnenkort
wel maaien. Er is een afzonderlijke afspraak gemaakt met de huidige eigenaar van de Hamtoren.
Deze eigenaar heeft overigens
grote plannen met de verdere
ontwikkeling van de Hamlaan.
Tabe zal hem hierin van diverse
ecologische adviezen voorzien.
Inmiddels zijn we begonnen met
maaien en harken op De Kievit
en ook Bijleveld staat nog op
het programma voor maaien en
branden!
Het werken op Soestduinen is
helaas gestopt voor ons, maar
de terreinbeheerder van Vitens
heeft ons hiervoor andere werkplekken aangeboden.
Het waren en zijn enerverende
weken, maar de maaiers en
harkers, de maaimachines en de
onderhoudsmensen stonden en
staan klaar voor het zomerwerk.
Dank je wel allen.
Tekst: Hans van der Zwet
Foto’s: Jan Kleymans, Charlotte Robben

Afharken in de Joostenlaan

Afvoer van hout uit geriefbosje

Afvoer hout bij Huiden

De Rucker werd ingezet

Op de foto met Saskia de Kruik

Na hard werken is het goed....?

Nest Processierups

Rietorchissen

Maaiwerk op De Tol
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Natuurtocht IVN 27 mei 2018

Op zondag 27 mei heeft Landschapsbeheer leden van de “IVN Vecht en Plassengebied” rondgeleid door de Buitenhof. De nadruk lag hierbij op de ‘gestuurde ecologische ontwikkelingen’.
De opkomst was overweldigend en iedereen was na afloop zeer onder de indruk
van al het fraais waar onze gidsen Tabe en Charlotte hun langs geleid hebben.

Hamtoren in de steigers
Het is jullie waarschijnlijk wel opgevallen
dat de Hamtoren sinds enkele maanden in
de steigers staat.
Ook binnen wordt er al geruime tijd door
gespecialiseerde bedrijven gewerkt.
De nieuwe eigenaar de heer Bas Kennis laat
er geen gras over groeien !
Foto’s: Hans van Aartrijk en Henny Schut
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Japanse duizendknoop
“Een gebed zonder end” ??????
Dit artikeltje stond op 11 juli in het AD.
Dat onze vereniging in de persoon van onze
ploegbaas er ook mee te maken heeft,
blijkt uit onderstaande mail van Gerrit
van der Vliet van de Stichting De Kievit.

Van: A&G van der Vliet [mailto:agvandervliet@casema.nl]
Verzonden: zaterdag 19 mei 2018 11.15
Aan: Hans van der Zwet
Onderwerp: Japanse duizendknoop en waterpeil
Hallo Hans,
Ik zag dat je ( van de week ? ) weer bezig was geweest op de kade met het decimeren van de Japanse duizendknoop. Ik was daar met een paar werklui die in opdracht van de gemeente Woerden
de bestrijding ter hand gaan nemen. Zij doen dit in principe met heet water / stoom. Maar hun materieel kan niet op de kade komen.
Zij hebben aangegeven dat inderdaad het consequent afsteken en verwijderen vermoedelijk de enige methode is.
Hopelijk put je hiermee de wortelstokken dusdanig uit
dat het verdwijnt.
Zij gaan dit stuk op de kade ook regelmatig meenemen
in hun bestrijdingswerkzaamheden. Dan sta je er dus niet
alleen voor.
Verder heb ik achter op het grasland een verbindingsbuis
onder de zijweg dichtgemaakt, die ons slotensysteem en
de natuurplas direct verbond met de omliggende sloten,
Zo stroomde dus vrolijk al ons ingepompte water weer
weg naar de omliggende sloten.
Ik heb de buis van ongeveer 30 cm diameter dichtgemaakt door er een plastic emmer in te klemmen.Nu even
in de gaten houden hoe het waterpeil zich ontwikkelt.
Mvg,
Gerrit

Japanse duizendknoop klaar richting varkens in
Driebergen-Zeist
Foto: Hans van der Zwet
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den nog besteld.
In het toilet is er een nieuwe
zeepdispenser, papierrol en
afvalbak aangebracht. Hygienischer en gemakkelijker in de
schoonmaak. En gemak dient de
mens!
Een volgend project is het plaatsen van palen op het achterterrein om afdekkingen (golfplaten)
op aan te brengen voor het uit
de regen leggen van hout. Dit
is na goed drogen voor verkoop
aan ongeduldige/luie kopers.
Hiermee hopen we de opbrengst
te vergroten.

Van de Werkplaats
Dit jaar zijn al verschillende zaken veranderd ten opzichte van
vorig jaar: om er een paar te
noemen: de nieuwe kloofmachine en wipzaag zijn in gebruik genomen en uit de reacties
begrijpen wij dat deze positief
zijn ontvangen.
Om deze prachtige machines
optimaal te benutten is wel een
verandering van werkwijze aan
te bevelen. Mocht de oude klover het begeven dan wordt dat
noodzaak. Dan is ook het aanschaffen van een extra kloofkruis te overwegen. Dan kan
het dikkere hout in 6 stukken
gekloofd worden waardoor er
minder handelingen nodig zijn.
Om het afspuiten van maaimachines makkelijker te maken is
er een tweede kraan aangebracht. De bedoeling is om nog
een ombouw te maken voor de
hogedrukreiniger zodat die bij
die kraan en de bestaande stopcontacten kan blijven staan. Dat
maakt pakken en spuiten mogelijk. Er is inmidddels nog een
slanghaspel aangebracht zodat
de lange slang ook bij die kraan
kan hangen.
In maart is het grootste deel van
het achterterrein opgehoogd.
De blubbermassa die het daarvoor was is verdwenen en als
het regent (ja, dat gebeurt wel
eens in Nederland) sta je niet
meer in de bagger te werken.
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Voor dat ophogen is 14 kuub
puin aangevoerd die in drie dagen over het terrein is verspreid
en vervolgens aangetrild. Een
flinke klus waar zich gelukkig
voldoende vrijwilligers voor aangemeld hebben. Nog bedankt
mannen!
Sinds deze week (20 juli) is er
een speciaal voor ons gemaakt
gereedschapsrek
geplaatst
waarmee
het opbergen van
harken en
ander gereedschap
overzichtelijk is
geworden.
Geen rondslingerende
bezems
en ander
spul meer.
De ladders
hangen
nu tegen
de container en zijn
ook van
de vloer.
Tijdens het
inruimen
bleek er
nog ruimte
is te zijn
voor een 7e
set hangbeugels.
Deze wor-

Zo worden er steeds stappen gezet om onze Buitenplaats practischer, overzichtelijker en mooier
te maken.
Tekst: Henny Schut

Foto linksboven: camera Jan Kleymans
Foto’s hieronder: Henny Schut

