
Werkgroep Oké; Het Jaar 2013. 
Het vierde jaaroverzicht van de werkgroep Oké’·  

 (Onderhoud kleinschalige landschapselementen).  
 

Ontstaan van de werkgroep 
De werkgroep is ontstaan in 2009 naar aanleiding van amfibieën onderzoek in de Liemers en het enthousiasme van een paar 
mensen om onderhoud te plegen t.b.v. van een bijzondere natuur in de eigen omgeving. 
Nadat de kamsalamander werd gevonden in een poel nabij de kerk is die op verzoek weer uitgebaggerd door de gemeente. 
Deze was in de loop der jaren dicht gegroeid met riet. Zonder onderhoud groeit de poel in enkele jaren dicht en is de poel 
voor de soort niet meer geschikt. Om deze opslag van riet en zo de verlanding tegen te gaan is de werkgroep opgericht. En 
om zicht op de poel door wandelaars te houden is toen ook besloten om het weitje ervoor te gaan maaien. Door het maaisel 
op hopen te zetten, hopen we dat er een keer ringslangen hun eieren gaan afzetten in de broeihoop. Deze soort wordt af en toe 
waargenomen in de Liemers en door het aanbieden van een eiafzetplek hopen we deze soort vaker tegen te kunnen komen. 
Bovendien functioneert de hoop als schuilplaats voor allerlei dieren. 

Naamgeving 
De naamgeving is een afkorting van Onderhoud Kleine landschapsElementen (Oké). Deze landschapselementen zijn vaak 
beeldbepalend of belangrijk als stapsteen voor diverse soorten. Soms is er wel geld voor aanleg maar dan wordt er vaak geen 
onderhoud aan gepleegd omdat dit of vergeten wordt of er is geen geld voor. 
Werkmateriaal 
Voor het uitvoeren van de werkzaamheden hebben we op kosten van de dorpsraad Ooy en Oud Zevenaar een bosmaaier, 
harken en rieken kunnen kopen. Daarnaast hebben we zelf een motorzaag en wat ander gereedschap ingezet via het SLG.  

Uitbreiding 
Sinds het ontstaan van de werkgroep is het aantal werkzaamheden uitgebreid, dit vooral ook door het toenemend aantal  
( nu 35) vrijwilligers. Ging het eerst om de poel bij de kerk en de poel bij de Gelderse waard, inmiddels zijn er 11 poelen, 
diverse hooilandjes, het knotten van wilgen en onderhoud van een rabattenbosje (Wejenward) en gedeelte van het struinpad 
aan toegevoegd. Een werkgebied ten zuiden van Zevenaar,  vanaf de Duitse grens tot de gemeentegrens met Duiven. 
Werkzaamheden 
De werkzaamheden bestaan uit het 1 maal per jaar maaien van de poelen met een heggenschaar op een bosmaaier en de hooilandjes 
maaien met een vingerbalk. Deze lenen we van Landschaps Beheer Gelderland (SLG). De vingerbalk kunnen we stallen bij onze 
vrijwilliger Joep, natuurlijk alsnog onze dank daarvoor. Het maaien gebeurt 2 X per jaar en door het maaisel op hopen te zetten 
proberen we de boel te verschralen en op die wijze een andere vegetatie te krijgen. 

Plannen 
Plannen hebben we nog genoeg en we proberen zoveel mogelijk te realiseren. Maar daarvoor is menskracht en een beetje 
geld nodig. In 2013 hebben we een subsidie toegezegd gekregen van het“Baron en Baronesse van Hemert tot Dingshof-
Coldeweij Fonds. Dit is een bedrag van 10.000 euro voor het laten uitdiepen van de sloten in de Wejenward. 
Voor dit plan is 3 jaar uit getrokken om de sloten hout vrij te maken en de bagger weer op de rabatten te leggen. 
De sloten worden in ieder geval ontdaan van het hout. Voor het verdere werk bekijken we de mogelijkheden. Een gedeelte 
wordt hakhout en mogelijk planten we er nog wat andere soorten bij om de biodiversiteit te vergroten. Ook wordt er 
takkenbossen geleverd voor het stoken van het bakhuisje aan de Slenterweg. Daarnaast wordt het vrij gekomen hout 
versnipperd en gebruikt voor het verwarmen van kassen. 
 

Bijzonderheden in 2013: 
A) Dit jaar was, naast de uitbreiding van bestaande activiteiten de start van het werk aan “De Wejenward” een 2,5 ha groot 
rabattenbosje wat we in drie jaar tijd willen aanpakken. Het eerst jaar hebben we de planning gehaald en 1/3 houtvrij kunnen maken, 
alle hout is versnipperd, zo’n 150 m3  
B) De bestaande activiteiten waren het knotten van de wilgen bij de Wejenward en op de hoek Pannerdenseweg Ooijsedijk. Vanaf half 
maart zijn we gestart met het vrij zetten van poelen o.a. bij het plan Holthuizen, bij Camphuizen en Rosandeweg12. Ook hebben we, 
dankzij subsidie van NL Doet, drie banken gemaakt en langs het struinpad geplaatst, zodat iedereen in alle rust kan genieten van dit 
mooie gebied. Vanaf half juni waren de hooilandjes aan de beurt bij de kerk van Oud Zevenaar, bij Karekiet, wei “De Pas” en daarna 
kwam het uitmaaien van de poelen aan de beurt, poel bij Holthuizen, nabij De Ringoven in Giesbeek, nabij het Kloosterpad, poel “het 
Galgenmaaltje’ en nabij de Gelderse Waard. Tussendoor zijn we actief geweest met het struinpad en ook nog een particulier geholpen 
om het landschap te beheren. Als jaarafsluiting zijn er 1200 meidoornplanten geplant tussen de Breuly en de wei van Lemm. 
C) Het aantal liefhebbers blijft groeien, in 2011 waren we met 10;  2012 al met 18 en dit jaar 2013 is dat aantal gegroeid tot 35 
liefhebbers. Met als hoogtepunt de nationale werkdag met een deelname van 40 liefhebbers.  Deze groei vertaald zich in het totaal 
aantal besteedde uren dit jaar in totaal 925 uur in 43 dagen  
D)  Er zijn regelmatig contacten met de aanwonenden en met de gemeente Rijnwaarden eigenaar van het gedeelte van de Kerk tot de 
Gelderse Waard. Ook hebben we de 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. 
E) Dit jaar hebben we diverse personen kunnen helpen aan openhaard hout en hebben we voor poters gezorgd voor het SLG t.b.v. 
projecten in de regio. Ook is er nauw samengewerkt met Leefklimaat en met het project “Met de school de boom in” . 



 
F) Al meerdere jaren hebben we hulp 
van de bevers, vooral bij het water 
van Karekiet.  
Bijzonder was het omknagen van 
twee oude knotwilgen, prachtig om 
dit mooie werk gade te slaan.  Er is 
ook een burcht en dat is te zien aan 
het vele mooie sloopwerk van de 
aanwezige wilgen.  
Deze foto is gemaakt in Jan 2013 en 
daar is te zien dat het voor de bevers 
nu menens is, prachtig toch. 
 
 
G) Bijzonder is de ontwikkeling bij 
de Ezelswaay. In overleg met de 
aanliggende eigenaar en nieuwe 
gebruiker gaan we meer 
samenwerken. Hij heeft dit jaar de 
wei “De Pas”gemaaid en de poel de 

ezelswaaij door koeien laten beweiden en wij gaan de knotwilgen onderhouden.  
  
Monitoring; 
Ook dit jaar hebben we van onze trouwe medewerker Jan van der Brugge en Gerrit Kolenbrander vele gegevens gekregen over de 
ontwikkeling van de flora en de fauna. Te zien waren, o.a. de egel, watersalamander, kamsalamander, poelkikker, bruine kikker, 
bastaardkikker en citroenvlinder, kolibrievlinder, paardenbijter, huismoeder, koevinkje, platbuik, zuurjuffer, posthoornslak, rode 
watermijt en de planten de brede wespenorchis, watermuur, mariadistel en de wegedoorn.  
 Alle belangstellende zijn door de regelmatige e-mails op de hoogte gehouden.Ook komende jaren zullen we alles intensief volgen. 
 

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

 
 
 
2) Plan Karekiet Oostzijde;    

 



3 ) Plan Karekiet Westzijde: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4) Poel langs weg Gelderse waard: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5) Struinpad vanaf Kerk Oud Zevenaar tot de weg Gelderse Waard:  
 
Zicht vanaf de wejenward     Zicht vanaf de Gelderse waard 
 

 



 
6) Wei achter Slenterweg 30 “De Pas”.  

 
 
7) Talud langs de wei achter Slenterweg 30 “De Pas”. 
  

 
 
 
 
8) Wilgen aan de noordelijke rand van “De Wejenward”. 
 

 
 
 
 



9) “De Wejenward”. 

 
 
 

Verslag van het werk in 2013 aan “De Wejenward” 
 
De officiële start was op 23 augustus 2013 door een bijeenkomst bij Cafe de Kroon in Oud Zevenaar. De bijeenkomst was 
georganiseerd door de VSR en de werkgroep Oké. Na een welkom werd een uitleg gegeven over het werk aan de Wejenward. 
Daarna kwam de wethouder van Rijnwaarden aan het woord en belichtte de mooie ontwikkeling van dit gebied. Daarna gaf 
Maaike Brasz een uiteenzetting over de doelen van het “Baron en Baronesse Van Hemert tot Dingshof-Coldeweij Fonds” 
waarvan een subsidie van € 10.000, - is toegekend t.b.v. het machinaal ontgraven van de slootjes.  
 
Daarna werd door de wethouder van Rijnwaarden, Jos Lamers en de 
wethouder van Zevenaar, Anja Norel de officiële eerste schop in de 

grond gezet met de 
machine van de 
firma Sloot, die dit 
werk verder gaat 
uitvoeren. 
Na deze 
bijeenkomst is door 
de vrijwilligers van 
de werkgroep Oké 
het werk van het 
houtvrij maken 
begonnen.  
 
 
Ook heeft de firma 
Sloot de eerste 230 
m van de sloot 
onder langs de dijk 
uitgediept.  
 
 

 
 
Vanaf half augustus zijn we wekelijks actief geweest met de zaag en met het slepen van alle hout uit de ward naar de 
toegangswegen oktober begon het grondwater te wassen en half november werd het werk gestopt.  
Totaal hebben we daar 360 uur werk verricht met een gemiddelde bezetting van 7 vrijwilligers en op 2 november waren er 
zelfs 40 vrijwilligers. We zijn trots dat we dit kunnen in zo’n mooi gebied. 
Op dat moment is 1/3 gedeelte houtvrij gemaakt, het hout verzameld, is het door de firma Horzelenberg versnipperd en 
vervolgens zijn de snippers afgevoerd, zo’n 150 m³.  
 



 
Deze snippers gaan naar biomassacentrales in Arnhem en in Angeren waar de biomassa verstookt wordt voor energie voor 
o.a. een amarylliskwekerij in Bengerden ( een kassengebied tussen Huissen en Bemmel).  
 
Opdracht: Uitvoeringsplan 
De plannen hebben we uitgevoerd zoals in het uitvoeringsplan was vermeld en ingediend bij het SBNL? 
Zoals gepland is 1/3 van het hele plangebied houtvrij gemaakt. Ook zijn de eerste 230 m1 van de sloten uitgediept. De rest 
van het eerste gedeelte hebben we uitgesteld naar de tweede periode, omdat dit jaar vanaf half oktober al het kwelwater in de 
sloten stond en er niet meer gegraven kon worden. 

 
Op 26 november hebben we ( Gerrit Kolenbrander en Rieny Putmans van de Werkgroep Oké) met Maaike Brasz van het 
SBNL,  de situatie ter plaatse besproken. Ook heeft Maaike alle publicaties in ontvangst genomen, alles een mooie reclame 
voor haar Stichting en ons werk. 
Voortgang werk: 
De komende maanden zal de werkgroep verder gaan als de waterstand het toelaat. Maar vanaf half augustus 2014, na het 
broedseizoen, gaat we verder met het houtvrij maken van het volgende stuk en zal aannemer Sloot de slootjes van het eerste 
deel uitdiepen.  
We kijken terug op een mooi stukje werk wat we met alle liefhebbers hebben kunnen realiseren en zien met vertrouwen het 
vervolg tegemoet. We danken allen voor de prettige samenwerking.  
Namens de werkgroep Oké Rieny Putmans 
 
 
 



11) Poel achter Slenterweg 20 “De Ezelswaay”. :  
 

 
 
 12) Poel leefklimaat,”Het Galgenmaaltje”aan de Ooysedijk: 

 
 13) Poel nabij de Kloosterpad: “ 
 

 



16 Wilgen hoek Pannerdenseweg  

 
 
17) Poel Holthuizen; 
 

 
 
18 Banken:  

 
 



19) Poel Camphuizen 

 
 
22) Poel aan de Ringoven in Giesbeek; 

 
 
23) Meidoornhaag Breuly  

 
 



 
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: 

 

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:  
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. 
Wensen: ·Dat we mogen en kunnen blijven werken aan zo.n mooi gebied. 
Advisering:- 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/Link-ZYI
http://www.mijnalbum.nl/Link-ZYH
http://www.mijnalbum.nl/Link-ZYN
http://www.mijnalbum.nl/Uitnodiging=DVOY7BIA
http://www.mijnalbum.nl/
http://www.mijnalbum.nl/Uitnodiging=DVOY7BIA

