Het werk van de natuurwerkgroep
Onlangs vroeg een regelmatig bezoeker zich af: Waarom zoveel werk gedaan voor zo weinig
resultaat? In die vraag aan de vrijwilligers ploeg klonk een gevoel van medeleven door over
de hoeveelheid tijd die wij besteden aan de natuur. De bezoeker wist waar hij het over had
want hij volgt ons werk al jaren op de vrijdagen dat wij bezig zijn.
De werkers die onbetaald allerhande natuurwerk doen hebben daar een halve dag voor over,
twee tot drie keer per maand. De meesten vinden het werken in de open lucht samen met
anderen prettig en ontspannend. Dat willen zij niet missen. Resultaat zien van je werk telt
natuurlijk mee.
Wat willen mensen zien? Een verzorgd landschap met gebaande paden en bankjes? Of ruige
natuur? Omdat mensen verschillen in hoe ze een landschap beleven, speelt de
natuurwerkgroep daarop in. De vrijwilligers in Meerwijk werken hierbij nauw samen met de
gemeente. Er is voor elk wat wils. Langs het fiets- en wandelpad ligt het accent meer op een
vorm van aangeharkte natuur. Op de landtong naar de oevers van de plas toe op ruige natuur.
Het werk is nooit klaar
In beide gevallen is verzorging (beheer) een blijvende taak. Het werk is nooit klaar. Om te
voldoen aan de verschillen in behoeften van de bevolking is in de Groene Zoom rond
Schalkwijk een grote verscheidenheid aan mogelijkheden om te recreëren: Molenpark,
Poelbroekpark, Engelandpark, Meerwijkplas.
Om resultaat te boeken moet er volgens een plan gewerkt worden. Dat plan maak je op basis
van een doelstelling (bv een bloemrijke begroeiing) en van kennis van het landschap. Een
ontwikkelplan Meerwijkplas is zo in de loop van jaren ontstaan. Een visie op het
Meerwijkplasgebied is door de stadsecoloog op schrift gesteld. De concrete uitwerking
daarvan is werk van veel partijen, waaronder ook de natuurwerkgroep. Daar is en beheerplan
uit voortgevloeid.
Streven naar ‘meer natuur’
Er wordt naar ‘meer natuur’ gestreefd, meer variatie in plantensoorten, waarbij sterk rekening
gehouden wordt met de samenhang met dierlijk leven. Fauna en flora (dier en plant) hebben
elkaar nodig om vruchtbaar te bestaan. Uiteindelijk is dat ook voor de mens het beste.
Voorbeeld: Door allerlei oorzaken hebben bijen het moeilijk. Het is, ook in ons eigen belang,
nodig om de bijen te helpen. Dat kan door te zorgen voor planten die honing leveren. Maar er
zijn ook planten nodig voor het overleven van rupsen (vlinders). Het grote belang van
insecten is bij het publiek nog te weinig bekend.
Naast maaien en afvoeren is het in bedwang houden van planten die andere dreigen te
overwoekeren van belang. U vraagt zich wellicht af: Is zoveel invloed van de mens wel
nodig? Doet de natuur dat niet zelf? Zeker wel, maar helaas heeft de menselijke invloed ook
veel vernietigende werking op onze natuur. Daarom blijven we ons inzetten, ook als het ons
wat (moeite) kost.
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