
Het Jaar 2012. 
Het derde jaaroverzicht van de werkgroep Landschap Oké’·  
 (Onderhoud kleinschalige landschapselementen).  
Hallo natuurliefhebbers. 
De werkgroep is gestart in 2009 en heeft in 2010, 2011 en nu ook weer in 2012 veel werk verzet.  
 
Werkgroep “Landschap Oké”.(Onderhoud kleine (landschaps)elementen). 
Ons doel: Een werkgroepje dat zich bezig houdt met het onderhoud van kleine landschapselementen in onze 
directe omgeving, binnen Zevenaar en in overleg met alle betrokkenen. Dit kunnen zijn: poelen, omgeving van 
poelen inclusief broedhopen, houtopstanden, e.d. 
Er zijn een aantal situaties, dat bijv. door wat kleine schoonmaakwerkzaamheden een beter biotoop opleveren 
voor de reptielen, door het gras/opslag wat vaker te maaien ook wat minder ruigte omgevingen creëren en daar is 
dan een broedhoop voor slangen te realiseren is. Ook kunnen we wat kleine opslag verwijderen zodat de zon de 
grond kan opwarmen. 
Als werkgroep Oké onderhouden we al een paar jaar de poel bij de kerk van Oud Zevenaar en een poel bij de 
afrit van de Gelderse waard. Dit om te voorkomen dat de poelen weer dichtgroeien. 
Beide poelen zijn een belangrijke voortplantingsplaats van de kamsalamander. 
Hierbij maaien we ook het omliggende grasland dat erg verruigd was, dit om enerzijds te voorkomen dat er nog 
meer nutriënten in de poelen terecht komen. Anderzijds hopen we door het maaisel op zogenaamde broedhopen 
te zetten dat de ringslang ( die hier af en toe wordt gezien) er eieren af gaat zetten. 
Door het maaien en afvoeren ontstaat er ook een andere plantengroei waar weer o.a. vlinders van profiteren. 
Hierbij ontstaat een gedeelte droog en vochtig hooiland. 
Deze werkzaamheden zijn uitgebreid met het onderhoud van het struinpad dat voor een gedeelte langs de 
gebieden loopt die wij in onderhoud hebben. Ook hebben we enkele inhammen gemaakt in de rand van het 
bosje, dit om warme en windluwe plekken te creëren voor vlinders en libellen. Als bijkomend voordeel van deze 
inhammen krijg je verjonging van het bosje waar weer veel vogels van profiteren. 
 

Bijzonderheden in 2012: 
A) Ook dit jaar hebben we weer gebruik kunnen maken van een bijzondere bosmaaier en een maaimachine van het SLG 
(Stichting Landschapsbeheer Gelderland). Via het contact met M Witjes hebben we door deze mogelijkheden meer werk 
kunnen verzetten. Dank daarom aan deze organisatie. Ook hebben we een tijdelijke stallingruimte gevonden voor de 
vingerbalk bij onze vrijwilliger Joep, natuurlijk alsnog onze dank daarvoor. 
B) Twee poelen hebben we dit jaar niet onderhanden genomen, die bij het Kloosterpad ten noorden van de spoorlijn. 
 In 2011 hebben we die uitgemaaid en nu stond er nauwelijks opslag, dus een goede ontwikkeling. Ook hebben we niet 
gewerkt op het terrein van Halsaf. 
C) Langs het struinpad, nabij oostzijde Karekiet, hebben we een bankje gemaakt, zodat de wandelaar even kan genieten. 
D) In 2011 zijn we met 12 personen actief geweest en dit jaar 2012 is dat aantal gegroeid tot 18 liefhebbers. Ook hebben 
dit jaar enkele jongeren meegewerkt. Totaal zijn we 644 uur daarmee bezig geweest in 11 projecten. 
E) Er zijn contacten opgenomen met de aanwonenden en ook met de gemeente Rijnwaarden eigenaar van het gedeelte 
van de Kerk tot de Gelderse Waard. Ook hebben we contacten met de VSR, van der Molen Groenconsult, de gemeente 
Zevenaar en de Dorpsraad Ooy onderhouden en zijn alle directe belangstellenden op de hoogte gehouden door de vele 
mailberichten. 
F) Dit jaar hebben we diverse personen kunnen helpen aan openhaard hout en ook hebben we voor het project Stender 
aan de Slenterweg 20 poters geleverd, een project in Vragender 45 poters en voor het SLG, samen met het project “Met 
de school de boom in” een paar honderd poters geleverd. 
 

G) Vorig jaar hadden we de bever al 
gesignaleerd in het water van 
Karekiet, maar dit jaar zijn er 
meerdere aanwezig. Er is ook een 
burcht en dat is te zien aan het vele 
mooie sloopwerk van de aanwezige 
wilgen. Prachtig om dit te volgen. 
Deze foto is gemaakt in Jan 2013 en 
daar is te zien dat het voor de bevers 
nu menens is, prachtig toch. 
 



 
 
H) Het project Karekiet oost biedt een grote strook die 
ook op een andere manier ingevuld zou kunnen worden. 
Hierbij denken we aan hoogstamfruitbomen. In vele 
landen en ook in de Betuwe staan deze ook vaak nabij 
het water. Het perceel is breed genoeg en loopt niet 
onder water. Wij denken aan 10 hoogstam bomen, en 
dan verschillende soorten zodat we variatie kunnen 
bieden aan vogels en insecten. Misschien dat er een 
sponsor is die de noodzakelijke kosten (€ 250, -)zou 
willen schenken. 
 
 
 
 

Monitoring; 
In de loop van dit jaar hebben we van onze trouwe medewerker Jan van der Brugge  al vele gegevens gekregen. 
Alle belangstellende zijn door de regelmatige e mail op de hoogte gehouden, vandaar nu geen opsomming. 
 Ook Gerrit Kolenbrander  heeft de gegevens wat meer samengevat. 
Er zijn 20 soorten vogels gezien, 9 soorten zoogdieren, 4 vissoorten, 8 soorten kevers, 11 soorten dagvlinders, 5 
soorten micro en 45 soorten nachtvlinders deze laatste gedeeltelijk met een nachtvlinderval. 
7 soorten amfibieën en dan nog verschillende soorten libellen en ander insecten die ik verder niet op naam heb 
gebracht. Al met al een behoorlijk lijst voor een redelijk klein gebied. 
 

Overzicht Projecten: 
1) Poel  en weide nabij kerk Oud-Zevenaar:  

De oppervlakte van de poel is ongeveer 100m2  en van 
de weide 1700m2, samen 1800m2. 
Op 12  en 18 juni hebben we deze weide gemaaid en het 
maaisel op de broedhopen gezet. Dit weer herhaalt op 16 
en 30 juli. Ook op 27 augustus dit stukje weer gemaaid 
en op 3 sept weer opgeruimd. De poel is op 30 juli 
uitgemaaid en de randen schoon gemaakt zodat licht en 
lucht weer erbij kunnen. Totaal hebben we hieraan 
ongeveer 70 mensuren besteed. 
Op 23 juni was hier een cursus “Praktisch natuurbeheer “ 
georganiseerd door Mike Witjes van het SLG. Aan de 
orde kwam o.a. het gebruik van de vingerbalk en dat van 
de trekbak??? Van onze werkgroep waren 8 leden 
aanwezig, van het landgoed Huize Sevenaer 2 en 1 
persoon uit Nijmegen en 1 uit de Ede.  
 

 
 
 
 
 
 
Op 30 juli ook de bermen van de toegangswegen naar de 
achterliggende gronden gemaaid en bermen vrijgemaakt 
van overhangend hout, zodat de landbouwmachines weer 
goed naar achteren konden, dit op verzoek van de boeren. 
 
 



 
2) Plan Karekiet Oostzijde;                      
oppervlakte ongeveer 1500m2   
Op 25 juni en 2 en 16 juli hier gestart met de bosmaaier, 
dit op 27 aug. en 3 en 10 schept een vervolg gegeven.  
Sinds de aanleg van het plan Karekiet was aan dit stuk 
niets gedaan, dus veel ruigte met wilgen en veel rottend 
materiaal. In 2011 dit stuk voor het eerst gemaaid.  
 Ook dit jaar hebben we alle opslag verwijderd en op 
hopen gezet op het aanwezige Japans knoopkruit. De 
opslag ligt op de broedhopen en daardoor hebben we de 
groei van dit knoopkruit mogelijk kunnen hinderen, we 
volgen dit proces. Ook hebben we op 20 sept diverse 
wilgen die tussen het riet stonden gezaagd, uiteraard ook 
vooral in het westelijke deel. Toch hebben we er diverse 
laten staan voor de bever.  
Totaal aan dit gebied zo’n 60 uur besteed 
 

3) Plan Karekiet Westzijde: 
 
 
Oppervlakte ongeveer 450 m2 
Dit stukje natuur hebben we 25 juni en 10 sept 
gemaaid met de vingerbalk en het talud met de 
bosmaaier. Totaal  zo’n 10 uur werk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4) Poel langs weg Gelderse waard: 
 

 
Deze poel is ongeveer 675 m2 groot 
  
Op 25 juni hebben we met de bosmaaier de poel 
gemaaid en de omgeving ook, totaal 10 uur werk 
Duidelijk is hier dat de poel redelijk vrij blijft van 
lisdodde en riet, dank zij het uitmaaien onder water 
zodat de restant inrot. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



5) Struinpad vanaf Kerk Oud Zevenaar tot de weg Gelderse Waard: 
 

 
 
Het eerste werk hier was op 19 april het uitsteken van de grote berenklauw. In 2011 waren deze hinderlijk aanwezig voor 
de wandelaars en dat kan niet de bedoeling zijn. Op 19 mei is met de bosmaaier het gras gemaaid en opgeruimd. Op 18 
juni wederom de opkomende berenklauw uitgestoken. Op 25 juni, 16 juli en op 27 aug. en 20 sept  met de vingerbalk 
weer het struinpad kunnen maaien. Totaal hier zo’n 57 uur werk verricht 
 
Het struinpad wat wij onderhouden is 750 m1 lang en er staan zo,n 100 knotwilgen langs 
 
Op 20 september en 8 en 15 oktober zijn we bezig geweest met het opsnoeien van de wilgen langs het struinpad, ook 
hebben we enkele inhammen in het rabattenbosje gemaakt om luwtes te creëren voor vlinders en andere dieren.  
Ook hebben we een nieuwe bank geplaatst nabij Karekiet oost, totaal 45 uur werk 
 
6) Wei achter Slenterweg 30 “De Pas”.  
De wei heeft een oppervlakte van ongeveer 3000m2 is zo, n 200 m1 lang en in de wei staan 25 knotwilgen 

 
 
Op 26 maart en 2 april hebben we ons hier bezig gehouden met het knotten van 6 grote wilgen en het opruimen van het 
hout op de broedhopen. Op 11 juni , 13 aug.  en op 20 aug. deze wei helemaal gemaaid en opgeruimd. Op 15 november 
zijn de 20 wilgen aan de oostzijde ontdaan van hun last en op de broedhopen verwerkt. Totaal is hier zo, n 120 uur werk 
verricht 



 
7) Talud langs de wei achter Slenterweg 30 “De Pas”. 
Het talud is 300 m1 lang en heeft een oppervlakte van 2700m2 en ongeveer 1 op 4.  

 
 
Op 11 juni en 9 juli weer een stuk van het talud gemaaid en opgeruimd. Ook gedeelte (bovenste helft) opgeruimd wat 
door de gemeente was gemaaid. Op 4 augustus hebben we de rest van het talud gemaaid met twee bosmaaiers en alles op 
6 augustus opgeruimd. 13 aug. ged. maaien en opruimen totaal werk hier 79 uur 
 
 
8) Wilgen aan de noordelijke rand van het rabattenbosje”. 
 

 
Op 3 november hebben zich hier 21 personen bezig gehouden met het knotten van de wilgen in het kader van de 
nationale werkdag. Op 12, 19, en 24 nov, en op 1 en 15 dec.. hebben we ons hier bezig gehouden met het knotten van de 
, zo’n 160 stuks wilgen, het schoonmaken van de sloot evenwijdig aan het talud en het op rillen leggen van het hout. Dit 
project is ook de werkplek voor het project “Met de school de boom in” waar o.l. v het NME met medewerking van een 
aantal vrijwilligers telkens een groep leerlingen van basisscholen aan het knotten slaan. Als werkgroep pakken wij de 
dikkere takken, zorgen dat alles opgeruimd wordt. Een perfecte samenwerking zo. Totaal voor onze groep zo, n 130 uur 
werk 



 
9) Het rabattenbosje”. 

 
 
Dit jaar zijn we bezig geweest aan de rand van het bosje, zie hierboven. Langs het struinpad zijn wat inhammen gemaakt 
en aan de noordzijde zijn alle wilgen, geknot. Voor 2013 stellen we voor het bosje zelf aan te pakken. Sloten ontdoen 
van alle hout, dat op de wallen leggen en dan via een minikraan de sloten uitdiepen. Er is een begroting gemaakt en 
bureau van de Molen gaat op zoek naar subsidie.  
 
 
10) De Gemene Gronden: 
Op 8 december heeft onze werkgroep assistentie verleend bij het opruimen van snoeihout op de gemene gronden aan de 
Kamphuizerweg. Weer 15 uur werk verzet 
 
 
11) Poel achter Slenterweg 20 “De Ezelswaay”. :  
 
Deze poel is ongeveer 80m2 groot, maar door het flauwe talud lijkt hij nu veel groter 
 

 
 
    Dit jaar geen activiteiten noodzakelijk hier, zowel de schapen als de paarden hebben het aardig kaal kunnen houden. 
 
 



12) Poel leefklimaat, Ooysedijk: 
 
Deze poel is ongeveer 30 m2 en is een uitstulping van de sloot. Het achterliggende weitje heet  “de Galgenmaaltijd 

 
 
 Begin dit jaar zijn hier 19 wilgen geknot in samenwerking met Leefklimaat. Dit jaar is de omgeving gemaaid door de 
VSR en de poel door het waterschap. 
 
13) Poel nabij de Kloosterpad: “Deze poel is ongeveer 600m2 groot. Vorig jaar deze poel grondig uitgemaaid, nu 
bijna geen begroeiing meer en dus dit jaar was er geen onderhoud noodzakelijk 
 
14) Poel nabij Franz Jozef Hoeve: Poel is ongeveer 35 m2 groot Ook hier vorig jaar veel werk verzet en dit jaar 
geen vraag gekregen voor werkzaamheden. 
 
15) Poel nabij Lotjes Hoeve:  Deze poel is ongeveer 40 m2 groot en zoals bij 14 hier ook dit jaar geen 
werkzaamheden 
 
 
 
Het bekijken van de foto’s: 
Tijdens ons werkzaamheden loopt er wel eens iemand, Gerrit natuurlijk, rond met een fototoestel en al die foto’s 
zijn nu te zien op “Mijn Album”. Het is leuk om zo de veranderingen te kunnen bijhouden.  
 

Gratis Aanmelden  
Album Aanmaken  
Openbare Albums  
 

 
 

 

Joke Kolenbrander wil een fotoalbum met u delen. Volg onderstaande link 
om het album te bekijken: 

http://www.mijnalbum.nl/Link-ZYI
http://www.mijnalbum.nl/Link-ZYH
http://www.mijnalbum.nl/Link-ZYN
http://www.mijnalbum.nl/


 

Oké 

Album direct bekijken!  

 

Wilt u net als Joke Kolenbrander zelf gratis een online fotoalbum 
aanmaken? U krijgt gratis 1 GB opslagruimte. Met vriendelijke groet, 
MijnAlbum.nl * Het volgende bericht is bijgevoegd * 
Hierbij stuur ik jullie een link, zodat jullie de foto's kunnen bekijken van het 
OKE project. Het zijn de foto's van afgelopen jaar en de nieuwe zal ik daar 
ook opzetten, zodat jullie ze daar kunnen bekijken. groetjes, Gerrit 
PS: de mail staat op naam van Joke, aangezien zij lid is van "Mijn album".  

 
 
Planning:  
We hebben overleg met de Vereniging Gemene Gronden over het onderhoud van de poel tegenover het 
Bettestraatje, aangeduid met de naam “motorbril”  Ook over de gronden tegenover Ter Heerdt  zullen we 
overleggen 
 We zijn in overleg met het  bureau van de Molen over het rabattenbosje. Hierbij wordt ook de gemeente 
Rijnwaarden betrokken, zij zijn eigenaar van alle gronden aan de zuidzijde van de dijk.  Ook met de VSR zullen 
we onze werkzaamheden afstemmen. Daarnaast zijn er diverse die via de mail regelmatig op de hoogte gehouden 
worden.  
Ook dit jaar zullen we alle projecten die we hier genoemd hebben proberen zo goed mogelijk weer bij te houden 
zodat de natuur in onze eigen omgeving de moeite waard blijft. We zien mooie ontwikkelingen en dat zullen we 
blijven volgen. 
 
Leden: In 2012 zijn actief geweest voor de werkgroep Oké: Don; Fred; Gerrit; Henry; Jan v/d B; Joep; Bennie; 
Louis; Rieny; Roel; Sjaak; Wilbert; John; Arnold; Piet; Theo; Jan H en Toon;  
 
Wensen: ·- - We doen een oproep voor sponsors, de benzine voor de bosmaaier en de motorzaag. Ook zou het 
prachtig zijn als er een sponsor zich meldt voor het aanplanten van 20 hoogstamfruitbomen, kosten € 250,- 
 
- Als er verder nog andere zaken zijn die op ons pad komen, zullen we die bezien. Zijn er nog punten waar jullie 
aandacht voor willen of waar je ons van advies wilt zijn, dan graag een reactie. Groeten namens Werkgroep Oké; 
Rieny Putmans.  
 
 
  

http://www.mijnalbum.nl/Uitnodiging=DVOY7BIA
http://www.mijnalbum.nl/Uitnodiging=DVOY7BIA

