Logboek natuurwerkgroep 2015
De uitvoering van het Beheerplan Meerwijkplas

Voorwoord
Er is een jaar voorbij gegaan met intensieve arbeid. Veel inspanning om deels onverwachte
ontwikkelingen in de sfeer van samenwerking in beheer het hoofd te bieden. Dat had ook gevolgen
voor het werk, waar het uiteindelijk om gaat.
Ik denk aan het niet mogen afmaken van de door Spaarnelanden aan Landschap Noord-Holland
gegeven opdracht:
1. bij het herstel van de poelen,
2. in de bosrand om hazelaars terug te zetten,
3. het verkeerd planten van inboet waarbij geen rekening werd gehouden met de bestaande
vegetatie die harder groeide dan de inboet.
Er is zo goed mogelijk met de beperkingen om gegaan, ondanks dat de evaluatie er niet mocht
komen van Spaarnelanden. In september ging het weer mis, nu met de beperkingen in het leveren
van de bijdrage hulp waartoe Spaarnelanden zich had verplicht (zie bij september).
Wij waardeerden zeer in maart de hulp van een groep ambtenaren die een ochtend kwam helpen.
Het was voor de meesten de eerste keer dat zij konden ervaren wat het ecologisch beheren
inhoudt. Naast concreet voelen hoe zwaar soms zagen en vlechten kan zijn, konden ze bij
toerbeurt het hele gebied verkennen, dit leidde tot meer begrip voor wat er nodig is.
Helaas hebben de medewerkers van het wijkteam niet veel met deze kennis kunnen doen, omdat
zij zijn afgetrokken van de directe invloed die zij eerder hadden. Het werk is uitsluitend opgedragen
aan Spaarnelanden. Deze ervaringen zijn op 15 oktober ter kennis gebracht van de commissie
Beheer en Beleid.

De tegenvallers hebben ogenschijnlijk niet het leven van plant en dier geschaad. We kunnen
tevreden zijn over hoe de biodiversiteit is gegroeid. Mooie plaatjes waren er te maken waarvan
een hierboven afgedrukt. Het weer zat weliswaar niet mee. Vooral veel regen zette wekenlang
bepaalde delen blank. De storm joeg het water ver de landtong op en bomen werden ontworteld.
Vandalisme richtte tijdens de jaarwisseling veel schade aan het meubilair inclusief ons Info-paneel.
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Januari
Op 9 januari hebben wij de boomvorming in de rietkraag aangepakt d.w.z. afgezaagd tot op de
grond en van het afgezaagde materiaal rillen gevormd evenwijdig aan de oeverlijn. Het nevendoel
van deze rillen is de toegang tot het riet blokkeren. Gewerkt met 8 personen.
Op 23 januari de hele rietrand van poel tot poel op Ov1 voorzien van een rillen rand met wilg
opschot van die plek. Dat alles met een beetje vorst en een heerlijk zonnetje. Gewerkt met 9
personen.
Februari
Op 6 februari gesnoeid in de bosrand sectie 3 voornamelijk vlier. Opgeslagen in de rillen. Idem in
de bosrand van sectie 2 en in die van het greppelveld. Opslag ter plekke. Gewerkt met 7 personen.
Op 20 februari het wandelpad in de bosrand met houtsnippers verfraaid: 6 kuub verwerkt met 7
personen. Later extra werk om de beschadiging (schoonmaak) van de oostelijke poel te herstellen.
Maart
Op 6 maart opslag verwijderd uit de duindoorn strook MV2, veel wilg, Amerikaanse vogelkers en
es. Ook in verjongde deel in M3. Gewerkt met 6 personen.
Op 20 maart hebben we met een groep ambtenaren een werkochtend gehad. In wisselende
groepen hebben we maaisel geharkt, een pad door de braam vrijgemaakt om werkruimte te
krijgen, langs de plas, wilgen gezaagd en opgeslagen of een ril van gemaakt en/of het hele gebied
verkend.
April
Op 3 april is gewerkt in de bosrand en in de bossingel aan herstelwerk en onderhoud. Bij de duiker
vernieling hersteld aan de waterzijde. Vervolg snoeiwerk langs de plas tegenover picknickveld en
op de westelijke landtong. Begin gemaakt met broeiplekken. Gewerkt met 7 personen.
Op 17 april is verder gewerkt aan de broeiplekken. Een lange ril is gemaakt en gevlochten aan de
oever tegenover het picknickveld. Riet weggemaaid met zeis langs de duindoorn M2. Gewerkt met
5 mensen. Deze week extra werk aan twee (in een poel en langs bospad) gedumpte brommers .
Mei
Op 1 mei gezaaid op de kale, schrale randen rond de beide herstelde poelen. Zaden, bijenmengsel
uit de stadskweektuin en van Cruydt-hoeck. Verwijdering van afval en herstel van beschadigingen
aan de dijkjes. In het bosplantsoen selectief Fluitenkruid verwijderd om de in februari geplante
heesters licht en ruimte te geven. Gewerkt met 7 personen.
Juni
Op 2 juni bij de herstelde middelste poel, die nog onbegroeid is, de Platbuik libel waargenomen en

een viertal blauwe waterjuffers als spelden zo klein.
Met de zeis en handmatig voorbereidend werk gedaan. Delen gemaaid van de bosrand: delen met
overmaat van gras en uitgebloeid Fluitenkruid. Ook rond alle bankjes. Beschermend lint om de
duiker. Met 2 personen.
5 juni algemeen
In deze periode is het beste de natuur zoveel mogelijk met rust te laten . Toch zijn er nog wel wat
‘schoonheids’ behandelingen te doen, al was het maar uit preventie. Ook om te kijken hoe alles
zich heeft ontwikkeld na de forse ingrepen in de winter.
Vorig jaar hebben we de bosrand in meerdere etappes gemaaid, handmatig en machinaal, om te
proberen dominantie van grassen, riet en brandnetel terug te dringen. Dat is gedeeltelijk wel
gelukt, er is meer variatie gekomen. Waar het fluitenkruid lager staat dan vorig jaar betekent dat
daar de grond schraler is geworden en er dus plaats is voor meer ‘eisende’ planten. Of de
veroveraars zoals haagwinde en kleefkruid deze maand sterk zullen opkomen moeten we nog
afwachten.
Op de landtong is het overal gelijkmatig, minder hoge vegetatie dan vorig jaar, ook een teken dat
de grond schraler wordt. Veel kleurige vegetatie daar nu. Gele lis op het plasdras van Ov.1.
Op de werkdag 5 juni het hooi geruimd en in het bosplantsoen sectie1 doorgangsruimte gemaakt
en fluitenkruid uitgetrokken. Alles verzameld voor afvoer. Gewerkt met 6 personen.
De tweede werkdag van juni bleef het lang spannend of wij wel voldoende medewerkers zouden
hebben. Gelukkig waren wij 5 in totaal.
Vooraf is op woensdag en donderdag een paar uur in de bosrand gemaaid. Dat doen we
tegenwoordig 1x in het seizoen met de hand (zeis) en 1x machinaal. Met de hand kun je
gedifferentieerd werken: Kort gezegd niet alles glad maaien. Er ontstaat dan gemakkelijker variatie
door verschil in hoogte, licht en warmte, met behoud van nog zaadvormende planten.
We hebben het gedroogde maaisel geruimd. Daarna de rietrand (bij de brug naar Molenwijk)
vrijgemaakt van ingroei met braam. De grote massa maaisel bijeen geharkt en op de dijk gelegd
voor afvoer.
Tenslotte in de verjongde sectie van de duindoorn jong hard groeiend boomopslag verwijderd ,
voorzichtig. Resultaat was beter zicht op het karakteristieke stekelige veldje dat naast de
duindoorn, bloeiende klimmende roos, meidoorn en bloeiende vlier bevat.
Juli
Op vrijdag 3 juli gewerkt met 8 personen. Een half uur eerder begonnen i.v.m de verwachte
warmte, maar het bleef voor de meesten van ons dragelijk tot het einde. Heerlijk koel in de lange
pauze op het gazon.
De bosrand geschoond van het gemaaide mengsel van grassen, kleefkruid en fluitenkruid. De
grootste klus was de verwijdering van de berenklauwen langs het Libellenpad (oostrand van het
meer). Voorwerk door 1 persoon een dag eerder gedaan om wildernis toegankelijk te maken
10 juli: Extra twee uren met twee mensen. Gemaaid met zeis in oostelijk deel van de bosrand.
Door bijzonder droge grond ook deels handwerk mogelijk om oude fluitenkruid en grote
brandnetel dieper weg te halen.
15 juli: gemaaid met motormaaier heermoes veldje M2 en eenderde van de ruigte op M1 en
enkele stroken van naastliggend rimpelroos.
Op vrijdag 17 juli: Geruimd alle gemaaide delen van 10 en 15 juli.

Op vrijdag 31 juli gemaaid met de motormaaier om wat ruimte te scheppen, want veel doorgangen
zijn (bijna) dichtgegroeid. (Tussen M2 en Ov 2). Verder tweederde ruigte delen. Het is dit jaar een
kans om op bepaalde plekken gemakkelijk woekeraars met wortel en al uit te trekken In de
bosrand. De grond is daar erg droog. Het is de vrijdag na de stormschade van zaterdag 25.
Augustus
Waarnemingen
Evenals op 2 juni in de middenpoel de platbuik libel, nu als paar. Ook 3 blauwe libellen , 's middags
In de meer westelijke poel 2 paartjes Platbuik en 4 rode libellen.
Op werkdag vrijdag 7 augustus is het maaisel van ruigte deel van M 1 en van de bosplantsoendelen
geruimd waardoor de kruidlagen weer vernieuwen kunnen. Gewerkt met 9 personen.
Op 12 en 13 augustus is er met de motormaaier gewerkt eerst op MV1 en MV3. De volgende dag
op Ov 1 ten O. van de waadplek een bramenplek. Op Ov 2 een ruigteveldje en op M1 bloemrijk
grasland.
Op werkdag 21 augustus grootste deel geruimd met 9 personen. Op 25 handmatig gemaaid in de
bosrand.
September
Op 7 en 8 september is door Spaarnelanden op het grote veld Ov.1 gemaaid en met de
bandhooier verzameld om op woensdag 9 geruimd te worden door de reclassering zoals elk jaar.
Deze keer pakte veel verkeerd uit. De maaimachine was een verouderd type met gevolgen voor de
kwaliteit van het werk. De reclassering mocht van Spaarnelanden het werk niet afmaken, wat op
11 september ons erg veel nawerk kostte.
Werkdag op 4 september kon vanwege de vele regen niet doorgaan. Daarvoor in de plaats zijn wat
wij noemen de 'Beslis zelf dagen' bedoeld om achterstanden in te halen. Die zijn benut op 11
september. We hebben 2 uur gewerkt op het grote veld om alles wat overgebleven was af te
voeren naar het Vlinderpad.
Resteerde de braamhoop op het greppelveld die ter plekke kon worden opgeslagen.
Braam is een woekeraar (wat zijn nut niet uitsluit). Braam krijg je niet helemaal weg, maar door
twee keer per jaar braamstroken te maaien blijft de braam beheersbaar.
Op een extra dag zat 12/9 met twee personen de braamstrook op een ander veld, het greppelveld
verwijderd en opgeslagen voor afvoer. Idem met de gemaaide hoek Vleermuispad. Verwijdering
van abeel opschot later in de bosrand.
Op werkdag 18 september was het eindelijk droog, wat ons gelegenheid gaf te werken in het
bosplantsoen aan de rillen, de paden en de kruidlaag. Ook de duindoorn tussen plek M1 en M2
geschoond van riet en Haagwinde verstrengelingen. Gewerkt met 5 personen.
Oktober
Op werkdag 2 oktober moesten er twee velden maaisel geruimd worden. Eerste op MV2 achter de
kruipwilg inclusief het plasdras hoekje. Het heeft twee dagen omgooien gevergd (extra werk 1½
uur) om droog te krijgen. Het tweede is de verwijdering van riet op de bult langs de poel op Ov.2
Een warme dag besloten met nog verspreid maaisel langs het Vlinderpad. Gewerkt met 7
personen waarvan 1 op uitnodiging.
Op werkdag 16 oktober moest nog nat maaisel worden geruimd. Enkele dagen eerder gemaaid

met zeis (plasdras veldje Ov.1) of met motormaaier naastliggende gronden t/m pad naar tweede
poel, waarvan de zuidoever. Verder veld M3 a/d duindoorn zijde en het verbindingspad M3 – MV1
Gewerkt met 9 personen.
Op 30 oktober hebben we van het twee dagen eerder met de motormaaier gemaaide greppelveld
het maaisel geoogst en voor afvoer opgeslagen. Een secuur werkje omdat het een gevoelige
bodem betreft, die helaas toch weer veel verstoring door honden ondervindt. Gewerkt met 7
personen, waaronder de nieuwe medewerker Ralf .
November
Op 3 november hebben wij (Jos) de ingestorte wand van poel 2 hersteld door 2 spaden diep uit te
baggeren en deze op een vlakke rand kleiachtige smurrie langs de oever gelegd. Zwaar werk van
meer dan een uur.
De eerste groepswerkdag viel dit keer samen met de landelijke natuurwerkdag op 7 november. Het
aantal aanmeldingen was 6 , maar er kwam er slechts 1 van om te helpen. Wij waren met 7 eigen
mensen. Gewerkt van I0 tot 15.30u. Alle hoge begroeiing achter de poelenlijn is afgezet. Ook rond
de poelen alle blad verwerkende struiken weggehaald. Ter weerszijden van de duiker zijn wilgen en
een abeel weggehaald. In de bosrand sectie2 de restanten van de huttenbouw van deze zomer
opgeruimd. Een flinke inspanning van ongeveer 5 uur gezamenlijke arbeid. Een lichte teleurstelling
over de lage opkomst van de aanmeldingen, mogelijk verklaarbaar vanwege het weer.
Op 20 november hebben we over de volle breedte van de landtong gesnoeid om ruimte te maken
op de bodem en ter verbetering van het uitzicht. Dat laatste vooral aan beide zijden van de duiker.
Het rillen of de afvoer meestal nog uitgesteld. Gewerkt met 6 personen.
December
Op 4 december hebben we op enkele plekken in de bosrand het maaisel geharkt dat een paar
dagen eerder met de motormaaier door ons was gemaaid. Het werd opgeslagen om later
afgevoerd te worden. De veel te natte gronden op de landtong verhinderde het werken aldaar.
Gewerkt met 11 personen.
Op 18 december hebben wij 200 bollen geplant die geschikt zijn voor verwildering, die ons zijn
aangeboden door de gebiedsbeheerder. Te laat om er nog veel van te verwachten. De snoei van te
ver uitgegroeid hout opschot voortgezet. Gewerkt met 5 personen.
Op oudejaarsdag heeft de vernieling toegeslagen langs het Vlinderpad. Daders zijn onbekend
gebleven. Behalve gemeentelijke eigendommen is ook ons publicatiebord, dat er sinds ons
tienjarig bestaan altijd zonder aantasting heeft gestaan, die nacht opgeblazen.
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