Wat doet de werkgroep Natuurbeheer
De
werkgroep
verricht
vrijwillig
onderhoud
in
de
natuur.
Deze
werkzaamheden zouden anders wellicht
niet
gedaan
worden,
bijvoorbeeld
doordat zij te arbeidsintensief zijn.
Hoe vaak komt de groep bijeen?
De werkgroep is in het seizoen iedere 14
dagen op zaterdagmorgen actief. Het
seizoen loopt van september tot maart.

heide plaggen
Wie zijn de opdrachtgevers?
We ontvangen opdrachten van Brabants
Landschap, Staatsbosbeheer, Brabant
Water en ook van particulieren.

Over welke werkzaamheden gaat het?
De groep houdt zich bezig met wilgen
knotten, onderhouden van houtwallen,
opschonen van poelen, plaggen van heide
en verwijderen van berkenopslag. Uit
inventarisatie is gebleken dat de
werkgroep in de gemeente ca 175
knotwilgen bijhoudt (elke 3 tot 4 jaar).

Kan ik een keer meewerken met de
werkgroep?
Iedereen, jong en oud, is van harte
welkom om eens mee te werken. Wel is
het belangrijk om je even aan te melden
bij de contactpersoon. We werken van ca
8.30 tot 12.00 uur. Voor gereedschap en
handschoenen wordt gezorgd.

Welke projecten heeft/had de groep
onderhanden?
Onder
andere
enkele
meerjarige
projecten, zoals het opknappen van
middeleeuwse
houtwallen
in
de
Meelakkers, berken rooien op de
Strabrechtse Heide en heggen vlechten
in de Beemden.
Een ander project is het opschonen van
het plantterrein
voor
herdenkingsbomen in Leende en het vrijmaken van
opschietende dennen en berken van het
Scheidingsven, zodat de
gentianen
kunnen groeien.
Deelname Strabrechtse Heidedag
Ieder jaar neemt de werkgroep ook
actief deel aan de Strabrechtse
Heidedag met demonstraties heide
plaggen.

heggen vlechten
Meer informatie?
Neem contact met ons op via het adres
op de achterpagina en u hoort spoedig
van ons.
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