Wie: Kleine Landschapselementen is een van de

Wanneer: Het hak- en snoeiseizoen loopt van

vijftien werkgroepen binnen het IVN, afdeling
Veldhoven-Eindhoven-Vessem. De werkgroep
bestaat sinds 1991 en heeft steeds tussen de
vijfentwintig en dertig leden. Gemiddeld zijn er
ongeveer 10 medewerkers op de werkplek
aanwezig. De leden werken gemiddeld twintig
dagdelen per jaar. Zowel gepensioneerde als
mensen die een werkkring hebben, zijn enthousiast
lid van de werkgroep.

half oktober tot half maart. Er wordt dan gewerkt in
het weekend op zaterdagochtend van 09:00 tot
12:00 uur. Door de week wordt gewerkt op
dinsdagmiddag van 13:00 tot 16:00 uur. Er wordt
dan gehakt, en gezaagdt. In de zomer wordt alleen
op dinsdag gewerkt, in de ochtend of in de middag
afhankelijk van de temperatuur. Dan zijn aan de
beurt het maaien van de grafheuvels, het hooien en
vrijmaken van poelen en het verwijderen van
exoten, zoals de Amerikaanse vogelkers.

Waar: Er zijn uitstekende contacten met de
gemeente, natuurmonumenten, Brabants
landschap. Er wordt gewerkt in de onder hun
beheer vallende natuurgebieden langs dommel en
keersop bij Veldhoven en langs de kleine Beerze bij
Vessem. Houtwallen zijn er bij Zandoerle en de
grafheuvels liggen voornamelijk bij de Buitenjan,
Knegsel en Toterfout/Halfmijl.

Wat: De meeste tijd wordt besteed aan hakhoutbeheer in bestaande en nieuwe natuurgebieden.
Dat houdt in: Jong bos uitdunnen en opslag
verwijderen. Verder wordt er, gesnoeid en geknot.
Poelen worden vrijgemaakt van ongewenste
randbegroeiing en houtwallen moeten af en toe
gekortwiekt worden. Een dertigtal grafheuvels in de
omgeving van Veldhoven worden gemaaid om te
voorkomen dat ze overwoekerd worden door
zaailingen, braamstruiken, etc.

Waarmee: Er wordt voornamelijk gewerkt met

Waarom: We doen dit werk vooral omdat het
erg leuk en gezond is. We dienen een goed doel
omdat onze manier van werken een erg goede
aanvulling is op het door ingehuurde
beroepskrachten verrichte werk. De werkgroep
helpt de natuurwaarde te verbeteren door meer
variatie in vegetatie te bevorderen. Inventarisaties
hebben aangetoond dat onze bijdragen veel effect
hebben gehad.

hand gereedschap zoals beugelzaag, hiep, bijl,
schop, riek, takkenschaar, sloothaak, waadbroek en
hooihark. We hebben een kleine aanhanger om
spullen naar de werkplek te vervoeren. Als
mechanisch gereedschap hebben we een ketting
zaag, een bosmaaier en een cirkelmaaier met
benzinemotor. Deze laatste om grafheuvels te
maaien. We hebben een hoeveelheid veiligheids
materiaal en niet te vergeten koffiespullen.

Collega’s: Er zijn in Nederland enkele

Natuurwerkdag: Op de eerste zaterdag van

honderden soortgelijke werkgroepen actief. De
activiteiten zijn afhankelijk van aard van het
landschap. Veel groepen zijn gekoppeld aan het IVN,
andere zijn zelfstandig.

november wordt door Landschapsbeheer Nederland
de landelijke natuurwerkdag georganiseerd. In
samenwerking mat de werkgroep is de vereniging
Natuurmonumenten al enkele jaren gastheer op één
van de vele locaties im het hele land. Bijvoorbeeld in
de Dommelbeemden onder Veldhoven wordt dan
door ‘gewone’ vrijwilligers heel enthousiast
gewerkt, zowel door volwassenen als jeugd.

Coördinatie: Een tweemanschap leidt de
werkgroep in Veldhoven. Het coördinatiepunt
landschapsbeheer binnen Brabants Landschap
“bevadert” het vrijwilligerswerk in de provincie. In
de herfst aan het begin van het seizoen, is er een
provinciale startbijeenkomst. Bij Landschapsbeheer
Nederland berust de landelijke coördinatie.

Financiën: Het rondhout dat bij het uitdunnen
van het bos geoogst wordt, mag worden verkocht.
Hierdoor kan de groep zichzelf goed bedruipen.
Trouwens, we zijn zuinig op onze spullen. Ook
ontvangen we bij gelegenheid giften in natura.

Werkgroep
Kleine Landschapselementen
Wie zijn wij?
Wat doen we?
Waar werken we?
Waarom doen we dat?
Wanneer zijn we aan het werk?
Waarmee werken we dan meestal?

Excursie: Aan het slot van het seizoen
organiseren we een uitje/excursie met na afloop
een gezellig samenzijn in het IVN gebouw D’n Aard.
Met de partners erbij eten en drinken we dan wat
en praten we na over ons werk. Meestal is er een
foto/film overzicht te zien.

IVN Veldhoven-Eindhoven-Vessem

Iets voor U ?
De werkgroep kan nog wel nieuwe leden gebruiken.
Dus, als uw interesse gewekt is neem dan contact
met ons op. Het lidmaatschap loopt via IVN
Voor inlichtingen bel of mail naar:

Thea den Otter
040-2532913
tdenotter@kpnmail.nl
Of Gerard Hofmans
040-2533149
gerard.hofmans@hetnet.nl
Digitale ondersteuning Ad vd Heuvel
ad.heuvel1@gmail.com

