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Evaluatie natuurgebied ’t Knapperslag 2020 
 
Door Herman Nijhof,  
vrijwilliger Buur maakt Natuur 

 

Ontwikkelingen op ‘t Knapperslag 
In het vroege en zeer natte voorjaar van 2020 is 
men begonnen met de bouw van de 
vleermuiskelder (winterverblijf) en de hoge 
vleermuistoren (zomerverblijf). Bij dit 
bouwproject van gerecyclede bouwelementen 
zijn ook een oeverzwaluwwand, 
gierzwaluwpannen, een kerkuilenkast en 
huiszwaluwkasten met meerdere 
mogelijkheden gerealiseerd. De gehele 
vleermuiskelder- en toren zijn daarna omgeven 
door een gracht, zodat onverlaten geen 
vernielingen kunnen aanrichten. Om toch ter controle en observatie bij dit project te kunnen komen 
is er door de vrijwilligers een simpele vervoerbare houten bruggetje gemaakt. 
 
Op het terrein achter de reeds bestaande houtwal zijn laagtes uitgegraven om zo meer water vast te 
kunnen houden en de biodiversiteitmogelijkheid van dieren en planten te vergroten. Al het klei is 
eerst op een grote hoop gezet en later afgevoerd naar een boer in Toldijk om de sloten in zijn land 
dicht te gooien. De afvoerweg op ‘t Knapperslag is daarbij losgewoeld, omdat deze weg niet meer 
gebruikt wordt. En het wandelpad voor de voetgangers aangelegd. Het terrein is nu wat betreft de 
inrichting klaar. 
 
Ondanks de twee droge zomers van 2019 en 2020 heeft het bosplantsoen van ENGIE zich goed 
ontwikkeld. ENGIE kwam deze ontwikkeling dit jaar ook bekijken. Door ons zijn er tevens nog twee 
mispels en drie hoogstam perenbomen aangeplant en die hebben we deze afgelopen zomer 
regelmatig water gegeven. 
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Vrijwilligers 
Natuurlijk is er ook hard gewerkt door vrijwilliger op het eerste stuk tussen de Vogelstraat en de 
houtwal. Tegen de zomer aan zijn er met behulp van de cyclomaaier elzen verwijderd. Later in 
september is met een balkmaaier geprobeerd de elzen nog lager af te maaien, dit samen met het 
regulier maaien van de vegetatie. Helaas de grond was te nat en daardoor liep de balkmaaier weg en 
lukte het maaien niet goed. Een mes van de balkmaaier knapte helaas af. De vrijwilligersgroep 
moeten we koesteren en proberen uit te breiden.  
 

Biodiversiteit 
Een mooi resultaat was dat een paartje torenvalken in 2020 
ogenblikkelijk de kast in gebruik hebben genomen met een 
mooi broedresultaat. De paal waar de kast op staat is dit jaar 
nog voorzien van anti-steenmarter scherm.  
 
De konijnenpopulatie op ’t Knapperslag doet het goed. En er is 
een grote veldmuizenpopulatie. Af en toe ligt er zelfs een haas 
in de nieuwe aanplant. Ganzen, zwanen en eenden zoeken de 
rustige poelen op. En er zijn veel kikkerdikkoppen en 
watersalamanders in het voorjaar te vinden. Zwaluwen en 
libellen vliegen over het wateroppervlak. 
 
Helaas kreeg een paartje kieviten dat zich dit jaar op het 
terrein toonde niet de kans de jongen groot te brengen. 
“Loopvogels” zoals de fazant en patrijs komen hier ook voor, 
maar hebben in de broedperiode helaas nog onvoldoende rust. 
 
De groene specht vliegt lachend over en de putters peuteren de zaden uit de kaardebollen. Helaas is 
biodiversiteit in het grasland beperkt. Wel Jacobskruiskruid, maar bijna geen gestreepte witbol. 
 

Ergernis  
Ook in 2020 moesten wij zwerfafval regelmatig 
verwijderen in de informatiecirkel. Een aantal mensen 
neemt het gelukkig wel zelf mee en genieten verder 
van dit rustpunt in deze coronatijd. Helaas lopen er 
nog veel te veel loslopende honden, die samen met 
zwerfkatten de rust van “wilde” dieren verstoren.  
 
Een onbekende wandelaar loopt in de rustgebieden 
en maakt zijn eigen doorgangen en paden. Dit 
ondanks het mooie wandelpad dat wij in 2020 
hebben gecreëerd. Met behulp van bordjes: 

“Rustgebied, niet betreden” proberen we de wandelaars/struiners te leiden.  
 
Helaas is er in 2020 met motoren gecrost op ‘t Knapperslag. Waarschijnlijk rijdt men er ook met de 
mountainbike door heen. Daar is het terrein niet voor bedoelt, het zorgt voor onrust bij de dieren die 
hier hun toevlucht uit de landbouwgebieden zoekt.  
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In het warme voorjaar hebben veel honden, kinderen en zelfs een pony gezwommen in de grote 
poel. Kikkerdril- en dikkoppen werden door ouders en kinderen gevangen en meegenomen.  
 

Educatie 
Helaas kon een officiële opening van ’t Knapperslag voor onze donateurs/buren en de bewoners van 
de wijk door corona maatregelen niet doorgaan. Wij gaan kijken wat in 2021 mogelijk is om de 
voltooide inrichting van ’t Knapperslag toch te kunnen vieren. Tijdens deze opening is het raadzaam 
het publiek te vertellen over onze doelstelling en er op te wijzen dat ‘t Knapperslag in bezit is van 
veel enthousiaste natuur vrijwilligers. Rondleidingen over dit gebied blijven noodzakelijk, ook al 
omdat de Knapperslagcross is vervallen. 
 

Hoop 
Hopelijk krijgt ‘t Knapperslag in 2021 de bestemming natuur. En neemt de gewenste biodiversiteit 
toe. 
 
Tekst: Herman Nijhof, 11 januari 2021 
 
 
 
Gerelateerde artikelen op de website in 2020:  
    - Natuurterrein ’t Knapperslag is volledig ingericht! 
    - Leden Zoogdierwerkgroep bezoeken vleermuisverblijf 
    - ENGIE Boomplantdag, hoe staat het erbij? 
    - Start grondwerk op ’t Knapperslag 
    - Vereerd en ontdaan 
    - Start bouw vleermuisverblijf met oeverzwaluwwand 
 
 
 
 
 
 

https://buurmaaktnatuur.nl/natuurterrein-t-knapperslag-is-volledig-ingericht/
https://buurmaaktnatuur.nl/leden-zoogdierwerkgroep-bezoeken-vleermuisverblijf-buur-maakt-natuur/
https://buurmaaktnatuur.nl/engie-boomplantdag-hoe-staat-het-erbij/
https://buurmaaktnatuur.nl/grondwerk-t-knapperslag/
https://buurmaaktnatuur.nl/vereerd-en-ontdaan/
https://buurmaaktnatuur.nl/start-bouw-vleermuisverblijf-met-oeverzwaluwwand/

