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Heikrekels schonen Heintjeskamp
op voor heidegroei
door Lilian van Dijk

De oproep die Jelle van der Zee vorig jaar via De Vierklank deed, bleek niet aan dovenmansoren
gericht. Al gauw had hij een enthousiaste groep vrijwilligers om zich heen vergaard om de
Heintjeskamp op landgoed Beerschoten weer geschikt te maken voor heidegroei. Op zaterdag 2 maart
besloten de Biltse Heikrekels, zoals Jelle de groep heeft genoemd, hun winterseizoen. Het resultaat:
een opgeschoond gebied van ongeveer 2.500 vierkante meter.
Oorspronkelijk had de stichting
Het Utrechts Landschap volgens
een nieuw beheerplan hier een gebied van ongeveer vijf hectare willen opschonen en afplaggen, maar
het project werd te kostbaar, omdat elders ter compensatie nieuw
bos zou moeten worden geplant.
Met een artikel in De Vierklank polste
Jelle van der Zee of plaatsgenoten bereid waren in elk geval een deel van
het project uit te voeren. De reactie
was verrassend: maar liefst vijftien
vrijwilligers kwamen op een zaterdag in december 2012 met zagen en
snoeitangen naar de Heintjeskamp en
maakten de eerste duizend vierkante
meter heide schoon. In goed overleg
met boswachter Aalt van den Hoorn
volgden nog twee zaterdagen van
noeste arbeid. Ook wordt bij wijze
van proef een tiental meterstukken
handmatig afgeplagd. Hier zullen
oude heidezaadjes door het zonlicht
kunnen gaan ontkiemen.
Zwaar werk
Op 2 maart verschijnen even na elven
in de ochtend de eerste Heikrekels.
De meesten komen op de fiets, een
enkeling met de auto, al dan niet met

aanhanger. Zij vervoeren het gereedschap dat het Utrechts Landschap ter
beschikking heeft gesteld, vijf zagen
en vijf tangen, en tuingereedschap als
spaden en kruiwagens uit eigen voorraad. In de aanhangwagen zal nog
bruikbaar hout worden afgevoerd.
Iedereen tuigt onmiddellijk aan het
werk. Jelle: ‘Dit is een ideale groep.
Ieder pakt een klus aan, je hoeft niemand aan te sturen. Het is verbluffend
wat je met een man of tien, vijftien
samen tot stand brengt.
De boswachter wil in het najaar nog
een stuk terrein van bomen ontdoen
en het gedeelte dat wij al hebben
geschoond doortrekken tot aan een
verderop gelegen pad. Dan krijgt de
heide op een stuk van ongeveer tien
hectare weer een kans. Hij is ervan
overtuigd dat het hele gebied stikt van
de heidezaadjes, uit een al veel verder
verleden.’ Jo en Leontien gaan plaggen steken. Jelle, Annemiek, Bert,
Tjeerd, Gerard, Hans, Marten en Aart
gaan het landschap schonen van takken en boomstammen. Met een kettingzaag worden de dikkere stammen
in stukken gedeeld. ‘Daar zijn we al
drie keer mee bezig geweest’, aldus

Jelle. ‘Het Utrechts Landschap heeft
de bomen van twee meter en hoger,
die voor ons te dik zijn, omgezaagd,
maar overal liggen nu boomstronken
en takken. Wij slepen die naar de zijkant, waar we er wallen van maken.
Een deel van het hout nemen we mee
voor de open haard, met toestemming van het Landschap.’ Die bomen
moesten wel om: ‘Omdat ze het licht
wegnamen. Heide kan alleen groeien
als er genoeg licht op de grond valt.’
Afplaggen
Ook het afplaggen is van groot belang. Jo, die gepromoveerd is op
vegetatieonderzoek in Noordwest
Europa en dus bepaald geen leek is
op het gebied van het ontstaan en onderhouden van heidevelden, legt uit:
‘Wij plaggen stukken van twee bij
twee meter af. Zo komt de zogeheten
loodlaag vrij, waar de grond grijzig
van kleur is. Daar kunnen heidezaden ontkiemen. Heide heeft namelijk voedselarme bodem nodig om
op te groeien.’Leontien vult aan: ‘In
de loodlaag liggen wel tienduizend
heidezaden per vierkante meter.’ Het
plaggen moet heel zorgvuldig gebeuren, benadrukt Jo. ‘Je krijgt maar één

Landschap voor de Lens
Staatsbosbeheer organiseert op zaterdag 16 maart a.s. de fotoworkshop Landschap voor de Lens op
het prachtige Fort Ruigenhoek aan de noordkant van Utrecht. Deelnemers aan deze workshop
kijken na afloop op een andere manier naar het Landschap. De workshop duurt ongeveer 2,5 uur
waarbij het beleven van de natuur en het Fort centraal staat.
De Groene Hart gidsen ontvangen u
op het Fort bij een rustig snorrende
houtkachel met een lekkere kop koffie of thee. In het oude manschapsverblijf vertellen zij kort over het Fort,
het omliggende landschap, de natuur
en over fotografie. U leert het nodige

over compositie en perspectief en
brengt dit buiten in praktijk. In kleine
groepjes gaat u met een digitale camera van Staatsbosbeheer op pad.
U maakt foto’s van het Fort en het
omliggende landschap en brengt het
geleerde in praktijk. Het Fort is zeer

Staatsbosbeheer houdt een fotoworkshop op fort Ruigenhoek

fotogeniek en zal u prikkelen tot het
nemen van originele foto’s. Na afloop
maakt u met uw groep een selectie uit
de foto’s en worden deze besproken
samen met de andere groepjes. Tenslotte krijgt u nog tips waarmee u uw
vaardigheden verder kunt ontwikkelen.
Doel
Deze workshop heeft als doel om
door middel van digitale fotografie op
een andere manier naar de wereld om
ons heen te kijken. De techniek is dus
ondergeschikt. De workshop begint
om 14.00 en duurt plm. tot 16.30 uur
en het maximum aantal deelnemers is
20. De kosten zijn 10 euro voor deelnemers vanaf 12 jaar en 5 euro voor
kinderen tot en met 12 jaar. Aanmelden is verplicht: www.groenehartcentrum.nl of 06 23774925 (tijdens
kantooruren). Meer info: groenehartcentrum@staatsbosbeheer.nl

Vogels kijken op de Stulp
Het voorjaar lijkt eindelijk aan te
breken. Tijd om naar buiten te gaan
met de Vogelwacht Utrecht (afd. De
Bilt en Zeist) en vogels te kijken en
te luisteren.
Op zondagochtend 10 maart gaat men
op de Stulp in Lage Vuursche op zoek

naar de vier soorten spechten (kleine
bonte specht, grote bonte specht,
groene specht en zwarte specht) die
dat gebied herbergt. Verder is er nog
een kleine kans op late wintergasten,
zoals klapekster, maar vooral vroege
zomervogels zoals boomleeuwerik.

Omdat de (loof)bomen nog kaal zijn,
kunnen we de vogels goed waarnemen. Verzamelen op de parkeerplaats
van De Stulp om 8.00 uur. De excursie duurt ongeveer twee uur. Aanmelden tot uiterlijk 6 maart via erjeka@
xs4all.nl.

De tien ijverige Heidekrekels poseren bij het bordje dat duidelijk aangeeft
waarom op de Heintjeskamp bomen worden gekapt en het terrein wordt
opgeschoond en afgeplagd. Het is geplaatst om wandelaars te informeren wat
er aan de hand is.
kans. We maken nu proefvlakken. Als
dat goed gaat, gaan we misschien wel
meer stukken afplaggen.’ Hij gaat terug in het verleden: ‘Een eeuw geleden hield men hier nog schapen. Ze
aten het groen weg tussen de heideplanten. ’s Avonds overnachtten de
dieren in de schaapskooi, want de be-

langrijkste reden om schapen te houden was vanwege de mest, die voor
de akkers werd gebruikt.’ Tussen
heideplanten groeien veel grassen,
onderwijst hij. ‘In Litouwen zijn nog
heidevelden waar op een vierkante
meter zestig soorten gras en kruiden
voorkomen.’

Een bloemenlint voor bijen
door Frank Klok
Einstein heeft eens gezegd dat als de bij zou verdwijnen
de mens binnen vier jaar zou zijn uitgestorven. Hij zei dat
niet over het schaap of de koe, nee, hij begreep het vitale
belang voor het leven van juist die nietige bij.
De meeste planten vermeerderen zich door
bestuiving via wind of insecten, en onder die
bestuivende insecten is wereldwijd nu juist de
honingbij veruit de belangrijkste. Die vooraanstaande positie hebben de honingbijen te danken aan het feit dat ze samen leven en werken
in grote gemeenschappen. Terwijl ze stuifmeel
verzamelen voor hun nakomelingen bevruchten ze, en passant, 1/3 van al
onze voedselplanten en het grootste deel van de planten en bomen in de
natuur. Voor de bijen is dat slechts een bijzaak, voor ons is dat van levensbelang.
Bevruchter
Ook Sonja Copijn uit Groenekan is begaan met het lot van de honingbij.
‘De honingbij is nu eenmaal de meest efficiënte bevruchter van vruchtbomen en ook bij de zaadproductie vormt haar werk een onmisbare schakel
in het proces. Daarmee staat de honingbij dicht bij de oorsprong van onze
voedselketen én zij is essentieel voor het voortbestaan van de natuurlijke
levenscyclus.’ Sonja, lid van de imkerclub De Bij en Wij in Groenekan, is
ondermeer vanuit haar bedrijf Bij en Bedrijf (www.bijenbedrijf.nl) een campagne begonnen om de belangen van de honingbij óók bij bedrijven en hun
medewerkers te bevorderen. Inmiddels heeft ze bijenkasten staan bij een
aantal voortrekkers.
Droom
Sonja heeft, voor wat De Bilt betreft, een bijendroom: ‘Ik zou met inwoners
van onze gemeente een bijenlint door álle kernen van de gemeente willen
realiseren. Een lint met drachtplanten in particuliere tuinen en gemeentelijk
groen, die zó op elkaar afgestemd zijn dat er het hele vliegseizoen voor de
bijen een aaneengesloten strook met aantrekkelijk en toereikend voedselaanbod in onze gemeente beschikbaar is.’
Haar droom valt in vruchtbare aarde bij de mensen van Transition Towns De
Bilt(TT), die in eigen omgeving praktisch bezig zijn met het bevorderen van
duurzaamheid en met het behoud en
het bevorderen van biodiversiteit.
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