
Plaggroep weer gestart (04-09-2021) 

 

Na het “Zomermaaien” in augustus is de Plaggroep weer gestart met de reguliere werkzaamheden. 

Deze keer werden 3 aspirant-leden geïntroduceerd, (Jan, Peter en tiener Olivier), waarvan Jan pas  

volgende werkdag aanwezig zal zijn. Het maximaal aantal groepsleden is hierdoor benaderd omdat 

er anders niet voldoende gereedschap voor handen is. 

Bart had zijn vriendin meegenomen om haar te laten zien wat het werk van de groep inhield. 

 

Programma 

Op het programma stond het verwijderen van berken, dammetjes aanbrengen in de sloot die het 

gebied afwatert en evt. chopperen. Zoals gebruikelijk startte Berry met het uitgebreid rondleiden 

van Olivier en Peter. Het was aanvankelijk nog fris dus een prima conditie om flink aan de slag te 

gaan. 

 

Waterbeheer 

Een klein groepje ging dammetjes bouwen op verschillende plaatsen in de sloot. Eigenlijk zijn het 2 

waterlopen naast elkaar. Het is de bedoeling om met behulp van de verschillende dammen het water 

langer vast te houden waardoor het meer de tijd krijgt om in de bodem te dringen. Zonder deze 

blokkades loopt het regenwater vrij snel in de diepe sloot langs de Nieuwkerksedijk. 

Om de dammen stevig te maken werd ingeklonken grond van de pad ernaast gebruikt. Alsof je 

tegels op elkaar stapelt werd de grond tot dam verwerkt. Het zag er heel professioneel uit en zal 

waarschijnlijk langdurig effect hebben. 

 

 
Miriam bouwt vakkundig een dammetje. Leo, Noortje en Joost hebben een ‘werkoverleg’ 

 



Berken verwijderen 

Een grotere groep wierp zich op de berken in het gebied. Gestart werd rondom het Beenbreekven. 

Naast het verwijderen van berken werden ook dennen aangepakt. Zoveel mogelijk werd geprobeerd 

om ze met wortels uit de grond te halen. Het werkgebied verschoof langzaam richting de Leemput, 

waar ook wat grotere berken stonden. Onze jongste aanwinst deed zeker niet onder voor de 

volwassen leden. Hoe groter de boom hoe groter de uitdaging. Zonder al die berken kreeg het 

gebied een heel ander aanblik. Meer licht en lucht zal de natuur weer nieuwe kansen geven. 

 

 
Olivier pakt direct maar een paar grotere berken aan.  

 

Mededelingen en informatie 

In de pauze bracht Berry de groep op de hoogte van ontwikkelingen en activiteiten. (komt aparte 

mail) 

Onze eigen Hydroloog vertelt over water in ons gebied De aanwezigheid van Gerrit (actief in ons 

gebied) maakte het mogelijk om wat meer te weten te komen over de waterhuishouding. Volgens 

hem is het gebied waar wij werken complex te noemen. Gebruikelijke modellen werken in deze 

omgeving niet. De waterstand dit jaar valt mee. Het noorden is wel droger met weinig juffers e.d. 

tot gevolg. De dikke buizen die we overal zien meten de waterstand tot 70 meter diep. Bij het boren 

van de gaten is ook het grondprofiel tot op deze diepte duidelijk geworden. De waterdruk op grote 

diepte is laag terwijl in de bovenste 2 meter voldoende water aanwezig is. Dit kan door grondlagen 

die water moeilijk doorlaten. 

Al met al is er reden genoeg om de afvoer van water zoveel mogelijk te vertragen zodat meer water 

de gelegenheid krijgt ook diepere grondlagen te bereiken. 

 

Met vriendelijke groet Jan (de Jong) 


