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       aan DEELNEMERS NL DOET DAG 
        11 MAART 2017 

 
 
BESTE IVN’S + ACTIEVE NATUURLIEFHEBBERS, 
 
Hartelijk dank voor jullie deelname aan de NLdoet dag in het natuurgebied De Waardhoff in Mesch. 
Fijn dat jullie er (weer) waren om ons te helpen bij het natuurbeheer in dit mooie gebied. 
 
Er waren in totaal 25 personen aanwezig waarvan 2 kinderen en zelfs een baby. 
De fotoreportage + video zijn gemaakt door Remco Stoffer die speciaal hiervoor  uit Spanje is gekomen. 
Op onze website: www.waardhoff.nl/informatie/foto’s-video’s zijn alle foto’s en video’s te vinden. 
 

Er waren weer enkele nieuwe deelnemers aanwezig om te helpen: 
Joost (uit Eijsden?); Esther + man + zoon + baby (Eijsden); Renske en Tige (Driebergen). 
Voor de 2

e
 of 3

e
 keer waren aanwezig de deelnemers: 

Marijke+Ger en Maurice (Eijsden); John (Mesch); Hans (Cadier en Keer); Hans (Banholt); Richard+Demian. 
Van het IVN waren (weer) aanwezig: Annemie + Jan, Tineke, Marie-José, Wies. 
En wij: Adri, Johan, Edo + Pommetje, Tamara, Remco en Ian (kleinzoon). 
Gelukkig was het de hele dag goed weer en was de opgezette tent als schuilhut niet nodig. 
 
WAT IS ER GEDAAN: 
1 Snoeiwerk fruitbomen en vrijmaken struiken. 
De “IVN-dames” snoeiden de pruimenbomen en maakten daar ook de ruimte vrij rond de jonge struiken. 
2 Onthekken: afrasteringen weghalen. 
Vier “koppels” haalden krammen uit de afrasteringspalen en verwijderden hier ook de 3 prikkeldraden langs 
de bosstrook + heg. Dat was nog géén makkelijke klus want de acaciapalen zijn hard en de krammen waren 
er destijds goed vast ingeslagen. Nu had ik voor deze klus een voorraad priemen gemaakt (van oude 
schroevendraaiers) en die werkten goed totdat er diversen gebroken werden door de geweldige oerkracht 
die erop uitgeoefend werd door de enthousiaste werkers. Ook enkele beitels gingen er nog aan. Maar alle 
krammen zijn wél uit de palen gehaald (werd gezegd), alhoewel ik dat nog niet heb gecontroleerd. 
Bij het oprollen van het prikkeldraad tot een mooie veilige rol moest je ook goed opletten omdat deze 
eigenwijze draden nog wel eens een andere kant op wilden krullen dan gepland. Dus altijd blijven opletten. 
Het resultaat is nu een vrije doorgang door de bosstrook voor dieren zoals reeën en dassen. 
3 Maken frame van het “Dierenhotel”. 
Van het “Dierenhotel” is het frame geplaatst door 5 timmerspecialisten (Jan, Maurice, Patrick, Edo + Johan). 
Het was nog niet zo eenvoudig om de paalgaten te boren en de palen in een rechthoekig vierkant te krijgen. 
We leerden dat bij een vierkant de 2 diagonale maten hetzelfde moeten zijn. Ook de bovenkanten van de 4 
schuin geplaatste hoekpalen moesten “waterpas” staan. En de diagonale dwarsverbingspalen werden met 
een “half ingekeepte verbinding” bevestigd om de bovenkant op dezelfde hoogte  te krijgen.  
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Tenslotte klopte het toch volgens plan. Nu moet alleen de rest nog even afgewerkt worden. 
Het Dierenhotel kan schuil- en broedgelegenheid geven aan diverse diersoorten zoals: kleine zoogdieren, 
insecten, vogels (en duiven), steenmarters, vleermuizen. We zien wel of het ook gaat werken.  
Misschien werkt het ook nog als natuur-restaurant: hierbij eet het ene dier het andere op (dus zelfbediening). 
 
IAN mocht voor de eerste keer met een bosmaaier werken en dat hebben veel Sleedoornstruiken gemerkt.  
Opruimen van Sleedoorntakken (met de lange doorns) moet je altijd voorzichtig doen, anders voel je dat wel. 
RENSKE en TIGE haalden bij de weilandheg de laatste prikkeldraden weg, gehurkt tussen de Sleedoorn-
struiken, waarbij Renske (door een hoofdwond) er met een bloeddoorlopen gezicht uitkwam. Ze had niets 
gevoeld. De hoofdwond was niet veroorzaakt door prikkeldraad maar door een doorn van een Sleedoorn. 
Ze weet nu ook hoe deze struik aan zijn naam komt. Gelukkig was het maar een kleine kras. 
 
Om 9.30 uur hoorden wij een Geelgors zingen; hij (bij vogels zingt het mannetje) zat boven in een boom. 
De eerste vlinders werden gespot en natuurlijk ook de Buizerds zwevend hoog in de lucht. 
 
Na afloop van de werkzaamheden was het goed zitten aan de “biertafels” (zonder bier) en wachtte een wel 
verdiende lunch met broodjes, appelsap en Spaanse Paella, door Adri verzorgd, die met een lange pollepel 
de baas was over de verdeling. Ook nu weer verdween de hele voedselvoorraad in de deelnemers. 

 
Noteer alvast de volgende natuurwerkdagen in je agenda: 
Klusmiddagen (vrijdag 13.30 – 16.00 uur): za. 13 mei 14 uur; vr. 9 juni 13.30 uur 
  4 november 2017 9-13 uur 
10 maart 2018        9-13 uur 

 
Op de NLdoet dag vrijdag 10 maart waren er 21 studenten + 4 docenten van de UWC-school Maastricht. 
Er waren die dag in totaal 31 personen incl. Annemie+ Jan, Adri, Johan, Edo en Remco. 
Er zijn struiken en jonge bomen weggehaald in de boomgaardhellin en kuil bij de woning. 
Jan werkte met de motorzaag aan de bomen, Edo met bosmaaier aan de Sleedoornstruiken en Johan 
bracht met de tractor het houtafval weg. De internationale studenten (16-18 jaar) haalden struiken weg op de 
helling, snoeiden takken van de boomstammen en brachten de takken naar beneden tot de tractor. 
Er is zo veel m3 hout afgevoerd. Ook kregen enkele studenten voor de eerste keer nog rijles op een tractor. 
En na afloop was er een korte natuur-excursie in De Waardhoff en daarna natuurlijk de uitgebreide lunch. 
Zie hiervan de fotoreportage van Paul Rutten en de foto’s/ video van Remco.  

 
 
Kijk op de website www.waardhoff.nl voor foto’s + video’s en de Waardhoff- activiteiten. 
Met vriendelijke groet, Johan + Adri Stoffer 
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