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Verworven terrein (langs Vogelstraat) 

Houtwallen 

De houtwallen zijn bijzonder goed aangeslagen. 98% van het plantgoed is aangeslagen en 

heeft ook al de eerste vruchten geproduceerd.  De 2% is vooral uitgetrokken. Op de houtwal 

leven inmiddels de eerste muizen en vinden talrijke groene en bruine kikkers hun beschutting. In de 

nazomer lieten enkele bijen zich vinden naast vlinders en talrijke libellen. Komend jaar is onderhoud 

niet direct noodzakelijk. 

Poelen, sloot en overgangsterrein 

In het najaar van 2014 is geconstateerd dat de eerste vissen in de poelen aanwezig zijn, karpers en 

goudvissen die vermoedelijk er zijn ‘gedumpt’. Verder vertoont het eerste waterleven zich in de 

poelen in vorm van kevertjes, schrijvers, etc. Libellen paren boven het water. De sloot langs de 

Vogelstraat trok talrijke padden, bruine en groene kikkers aan. In het voorjaar en zomer was er nog 

geen sprake van, maar in het najaar begonnen de eerste boompjes de kop op te steken. In het 

overgangsgebied komen de eerste elzen tot ontwikkeling, schietwilg en populieren. Ook langs het 

zandpad (de randen) komt schietwilg massaal op.                                                                                      

Onderhoud voor 2014/2015: Uitvoeren van verschralend maaibeheer. Trekken van elzen, populieren 

en wilgen. Maaien van vegetatie en afvoeren. Eventueel lisdodde en riet  uittrekken. Poelen visvrij 

trachten te  houden. 

Informatiecirkel 

Aangeplante frambozen hebben het niet overleefd op 1 exemplaar na. Herman heeft thuis diverse 

besdragende soorten gekweekt en uitgeplant ter vervanging van de frambozen. Deze zijn over de 

gehele cirkel uitgeplant. Zwarte-,rode-, witte- en jostabes. Frambozen kunnen woekeren.   

Doorsnede van de informatiecirkel niet groter dan 5 meter, dit  i.v.m. onderhoud van de zandbodem.  

Onderhoud voor 2015: Informatiecirkel onkruidvrij houden. Liggende boomstammen ter 

bescherming van de bessenstruiken en om op te zitten. Houtsnippers onder de bessenstruiken en 

onkruidvrij houden. 

Het grote informatiebord tot half 2015 nog laten staan. Deze springt in het oog vanaf de nieuwe 

pitch & put baan. Bij het infocirkel plaatsen van een informatiebord. Deze zal gevuld worden met 

informatie over BmN en de Wehlse Broeklanden. Aan het ontwerp van de posters wordt gewerkt 

door Peter Helder van Toro Vormgeving. 

In 2015 plaatsen van een tafel en twee banken (in de stijl zoals op de Uitloop). Op de Uitloop wordt 

de bank af en toe gebruikt door jongeren. Gezien de ligging van BmN wordt verwacht dat overlast 

minimaal zal zijn (aan de weg, donker). Bank verderop aan kruising Bokkenstraat trekt ’s avonds geen 

jeugd uit de wijk. Mocht het overlast of vernielingen geven, dan  kan altijd besloten worden om de 

bank alsnog te verwijderen. Tevens graag aanbrengen een steunpaal voor de fiets bestaande uit 

natuurlijke materialen (afgezaagde boomstronken/takken) zodat deze door passanten die willen 

rusten niet tegen bomen of struiken worden geplaatst.   

In de hoek waar sloten bijeen komen plaatsen van solitaire boom. Op aanbeveling van Ronald 

gekozen voor een zwarte populier (oudhollands ras).  Snelgroeiend, solide en bestand tegen natte 

gronden. 

Zandpaden 

Vrijhouden van teveel aan ‘ongewenste’ kruiden (schoffelen/maaien) en trekken van opkomend 

http://wilde-planten.nl/zwarte%20populier.htm


Aanleg- en onderhoudsplan 2015 BmN terrein ’t Knapperslag.  Nov 2014 
 

schietwilg. Langs de paden zijn linde bomen geplaatst. Twee lindes hebben het niet 

overleefd. Deze graag vervangen. Tevens aan het werkpad twee lindes toevoegen tot aan de 

houtwal om de lindelaan compleet te krijgen (westelijke kant).  

Driehoekje tussen zandpaden/houtwal 

Beheer voor 2015: Extensief maaibeheer en afvoeren maaisel. Aanplanten van 25x 

besdragende struiken (middelhoog). Lijsterbes, vlierstruik, Gelderse roos, vuilboom, kardinaalsmuts 

en wegedoorn (150 stuks totaal). Toekomstig beheer: willekeurig hakhoutbeheer met overstaanders. 

 

Nog te werven achterterrein.  

Plan 2014, 2015 en verder 

In 2013 is een ontwerpschets voor het terrein ontwikkeld. De plannen zoals deze destijds zijn 

gemaakt blijven vooralsnog gehandhaafd. Wanneer voldoende geld is verworven zal dit terrein 

verder worden aangelegd. Voor het aanleggen zullen details worden bijgeschaafd. Buren hebben nog 

altijd de gelegenheid om eigen ideeën aan te dragen en mee te denken. 

Onderhoud voor 2015: Verschralend maaibeheer uitvoeren. Later stadium toplaag afgraven, water 

vasthouden en verschalend maaibeheer volhouden. 

Oeverzwaluwwand/ijsvogelwand/vleermuiskelder 

Komende tijd zal bekeken worden of dit te realiseren valt. Samen met kenners wordt bekeken wat 

haalbaar is. Uit eerste resultaten blijkt dat het niet zeker is of de oeverzwaluw zich hier zal vestigen. 

Deze blijft vaak maar 1 á 2 jaar op een locatie met benodigd open water en open aanvliegroutes. 

Mogelijk moeten de ingangen aan de noordoostzijde worden gerealiseerd en niet aan de westzijde 

zoals met het opstellen van de ontwerpschets rekening is gehouden. De locatie staat nog niet vast. Er 

wordt samenwerking gezocht met de lokale vogelwerkgroepen (IVN).  

Het is de bedoeling om ook de buurt bij het onderhoud/aanleg te betrekken, vooral de 

vleermuiskelder en de ijsvogelwand. Tevens zal dit project uitstekend geschikt zijn voor educatie 

doeleinden (IVN/scholen, etc.). 

IDYLLE 

De Vlinderstichting is het project Idylle gestart voor bloemen, vlinders, bijen en mensen. Het idee is 

om tijdelijk (max 5 jaar) langs de houtwal aan de zuidzijde en westzijde een strook met streekeigen 

bloemenmengsel aan te leggen. Dit ter overbrugging tot dit deel van het terrein kan worden 

aangelegd. In november gesprek met de Vlinderstichting om te kijken of de locatie geschikt is en of 

beide partijen het in elkaars voorwaarden kunnen vinden. Wanneer groen licht wordt gegeven, dan 

zal de vlinderstichting de onkosten dekken en zorgen voor informatieborden. 

Onderhoud van de grasvlakte 

Afgelopen jaren werd het gras verkocht. Aangenomen werd dat het gras 2x in het jaar gemaaid kon 

worden, maar dit blijkt geen succes. Het gras kon maar 1x worden gemaaid en ondanks dat in 2014 

overeengekomen was geen mest te injecteren, is dit toch gebeurd. Voor 2015 uitvoeren van 

verschralend maaibeheer. Geen bemesting. Gras afvoeren (gemeente en/of een afnemende partij).  
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