
Landschapsbeheer 
werkseizoen 2015 



Wilgen knotten  
• Krok  
• Wilgen knotten langs 

de oprijlaan  
• 17 janauri 2015  







Als een 
Boeddha…  







Krok  





Bescheiden start Scholierenproject 
11 maart 2015 

• Rabbinge: werken 
voor het Drents 
Landschap  

• Kikkerpoel krijgt meer 
licht  

• Project komt nog niet 
echt van de grond 







Mooi 
resultaat  



Project houtsingel/houtwal 
Schapenstreek 

• Start op 14 februari 
2015  

• Herstel houtsingel 
• Afzetten hout 

gefaseerd  
• Mooie houtopbrengst 
• Takken op de ril  

 





De start  









Aan het eind 
van de morgen 



Houtsingel Schapenstreek 2 
• Zaterdag 14 maart  





Goed voor 
de clubkas  



Afsluiting werkseizoen 2014/2015 

• Zaterdag 11 april  
• Met Hans Dijkstra 

wandelen rond IJhorst 













We laten het landschap in voorjaar 
en zomer met rust 



De heide krijgt 
weer alle rust 

om…. 



..weer dicht te 
groeien  



Afgezet 
hout loopt 
weer uit 



Zomer 2015 : 
op 

Rabbingerveld 
met Harald de 

Graaff  



Start seizoen 2015/2016 
• Zaterdag 12 

september 2015  
• Vipera Project aan de 

Nieuwe Dijk: heide 
schonen van opslag  









Vipera project deel 2 
• Zaterdag 10 oktober 

2015 
• Heide schonen 

nieuwe natuur 
Westerhuizingerweg 





Aan ons heb 
je niet zo 

veel..sorry 



Resultaat 
mag er zijn  



Nationale Natuurwerkdag 
• Zaterdag 7 november 

2015 
• Hakhoutbosje 

afzetten Den 
Westerhuis 

• Statenleden en 
vluchtelingen op 
bezoek 











Werken voor Het Drents 
Landschap 

• Zaterdag 14 
november 2015  

• Rabbingerveld 
• Heide schonen 
• Bosrand opsnoeien 
  







Je kunt het 
Reestdal 
weer zien 







Houtwal Schapenstreek deel 3 
 
• Zaterdag 12 

december 2015  
• De houtwal wordt in 

gedeelten afgezet. 
• Seizoen 2016/2017 

klaar ? 
 
  







Landschapsbeheer NWG 2015 
De “Kleine groep” 

Activiteiten van de “Kleine groep” 
• Verjongingsplekken Haardennen 
• Wilgen knotten 
• Opsnoeien diverse paden 
• Het licht brengen in de Veentjes 
• Houtwallen dunnen 
• Opslag verwijderen plan Hof 
• Heideveld Haarweg schonen 
• Vogelkers verwijderen 
• Heide Haardennen schonen 
• Ooievaarsnesten schoonmaken 

Presenter
Presentation Notes
Jan heeft de werkzaamheden van de zaterdag groep of “Grote groep” binnen landschapsbeheer de revue laten passeren maar binnen de NWG landschapsbeheer hebben we naast de zaterdag groep ook een “Kleine groep” die doordeweeks in het landschap actief is.



Presenter
Presentation Notes
Een kleine impressie van het open plekken maken in de Haardennen



Presenter
Presentation Notes
Ook voor de klein groep zijn er nog een klein groepje wilgen die geknot moeten worden.Voor de zaterdag groep wat te weinig werk



Presenter
Presentation Notes
Het kerkepad is vorig jaar zomer weer goed begaanbaar gemaakt



Presenter
Presentation Notes
Ook deze afwatering is weer mooi open gemaakt



Presenter
Presentation Notes
En natuurlijk het meer licht geven aan de mossen bij de poelen



Presenter
Presentation Notes
Een flinke klus want de bomen staan erg dicht op elkaar en blijven daarom snel in elkaar hangen



Presenter
Presentation Notes
Ook houden we in de kleine groep jaarlijks de ooievaarsnesten bij.Deze keer is het schoonmaken niet door Tom Snijder gebeurd maar heeft Herman Vos deze taak op zich genomen



Zaterdaggroep:   307 uur gemiddeld 13 personen 
“Kleine groep”: 1023 uur gemiddeld 5,2 personen 
   ========+ 

           1330 uur 
 
Zaterdaggroep heeft 8 ochtenden gewerkt 
De kleine groep heeft 65 ochtenden gewerkt 
 
Productie open haard hout: 25,5 m3 

 
 

 

 

Landschapsbeheer NWG 2015 
Resultaten 

Presenter
Presentation Notes
Wat waren de resultaten van het landschapsbeheer.De zaterdag groep heeft door slecht weer 1x de werkzaamheden een week doorgeschoven.In de kleine groep konden er 3 ochtenden niet gewerkt worden door het slechte weer.Al met al kunne we zeggen dat 2015 een goed jaar was voor landschapsbeheer.Waar we vorig jaar nog dachten dat de animo voor landschapsbeheer terug liep kunnen we ons inmiddels verheugen op enkele nieuwe leden en een sterke kerngroep 
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