
Nieuws van de boswerkgroep 
 

    
   

Beste dorpsgenoten, 

 

Met het blad- en broedseizoen in aantocht heeft de boswerkgroep de werkzaamheden – op halve 

kracht dit jaar vanwege corona - voor dit seizoen weer afgerond.  

We hebben verder gewerkt aan het opknappen van de houtwal rond de dorpstuin. En is wat je 

noemt een uitdagende klus. Ook omdat het resultaat op het eerste gezicht wel wat treurig oogt. 

Maar het kon niet anders. Er moesten radicale keuzes gemaakt worden. 

Door vele jaren van achterstallig onderhoud was de houtwal volkomen uit zijn krachten gegroeid. 

Alleen de sterkste struiken waren over gebleven, en die groeiden in hun concurrentiestrijd niet alleen 

meer omhoog, maar ook zo ongeveer horizontaal naar voren. Ze namen daarbij veel licht weg voor 

ondergroei van andere struiken, die daar niet tegen konden. Het leek allemaal nog heel wat, maar bij 

terugsnoeien bleek de houtwal vooral aan de noordkant uitermate smal en dun te zijn en eigenlijk 

nauwelijks nog volume te hebben. En hier en daar stonden bomen zo dicht op elkaar, dat een 

enkeling moest wijken. 

We hebben vooral aan de noordkant veel bijgeplant, vooral inheemse struiken als vuilboom, 

hondsroos, eglantier en sleedoorn, zodat ook daar de wal op termijn breder en vooral ook weer 

voller wordt. Dat geeft niet alleen meer beschutting aan de mens, maar ook aan(broedende) vogels 

en kleine zoogdieren. Geef hun de rust, en ga er dus alsjeblieft niet door lopen struinen. 

De aanplant van vorig jaar is goed aangeslagen, dus we hebben er alle vertrouwen in dat dat met de 

nieuwe aanplant ook zal gebeuren.  

Het is even geduld hebben, maar de komende jaren zal de wal zich weer verdichten. Bloemrijker en 

met een grotere variatie aan struiken dan voorheen. 

 

Als je er meer over wilt weten, neem dan contact met ons op: vervoort56@yahoo.nl. We leggen onze 

werkwijze en de keuzes die we daarin maken graag uit. 

 

Maarten Vervoort 
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