Evaluatie werkplan 2018-2020 (oktober 2020 en maart 2021)
Aanvulling inleiding werkplan 2018-2020:





Bolleveen wordt ook Bolveen genoemd
Contact met BOKD is er momenteel niet
Contact met andere werkgroepen uit omliggende dorpen ligt momenteel stil. Dit wordt
weer opgepakt indien nodig.

Evaluatie Tijdlijn 2018-2021:
•
•

•
•
•
•

In 2020 is er door Corona geen deelname geweest bij NL-Doet (mrt) en geen
Natuurwerkdag (sept). Ook in mrt 2021 geen deelname aan NL-Doet.
Broed ringslang is een start mee gemaakt mbv het gemaaide gras in sept 2020. De
verwachting is niet dat er snel ringslangen gezien zullen worden omdat ze rondom ons
dorp (nog) niet voorkomen.
Contactpersoon SBB is Wolter Winter en LBD Thijs Blom
Er zijn op dit moment geen mogelijkheden om studenten van Van Hall in te schakelen.
Als dit weer mogelijk is lopen de contacten via Thijs Blom.
Er is een bankje geplaatst bij het Middenveen met daarop Kiek in ’t Veen. (feb 2020)
Er is een bruggetje gemaakt ivm het wandelpad langs het Middenveen. Hiervoor is hout
gebruikt uit het veen.

Jaarlijks terugkerende activiteiten:
•
•
•
•
•
•

Verwijderen opschot , ook vuilbomen
Verwijderen van berken langs de westkant van het veen
Deelname aan NL-Doet (mrt) en event. Natuurwerkdag (nov.)
Coördineren van werkzaamheden vuilbomenrand
Zichtlijn bij Rotveen onderhouden/ opschot verwijderen
Maaien pad en verwijderen bramen ivm pad

Nieuwe initiatieven:
•

•

Er is een stuw geplaatst aan de noordkant in het afwateringsslootje. Om goed inzicht te
krijgen is het nodig om minstens een jaar de waterstanden op te meten en de hoogte
van de stuw niet te veranderen. Hans van Rijn meet 2x per maand de waterstanden. Als
alle gegevens compleet zijn volgt overleg met Thijs Blom. Gekeken wordt dan of er
verdere stappen genomen moeten worden en of contact met Waterschap en boeren
nodig is. (overzicht waterstanden overnemen?)
Het voorste deel (westelijk) van de vuilbomenrand is verwijderd door een aannemer. (Is
gedaan mrt 2021) SBB en LBD samen bekostigen dit en zullen ook jaarlijks het maaien
van dit deel op zich nemen. Voor het overige deel van de vuilbomenrand krijgen we weer
hulp van de Landschapsonderhoudgroep van Van Boeijenoord. (contactpersoon: Vincent
Wever). Seizoen 2020/2021 is door deze groep niet gewerkt ivm Corona.

•
•
•

Er is begonnen met het vrijmaken van een pad rond het Middenveen. SBB, eigenaar,
staat hier positief tegenover
Het stuk tussen de weg en het veen (links van het pad) is opgeschoond. Behalve ringen
zijn hier ook verschillende bomen weggehaald..
Ivm Bolveen is een afspraak gemaakt met Anja Verbers, deskundige Pingo’s bij LBD, over
de noodzaak van onderhoud van dit veen . (gesprek is uitgesteld ivm Corona)

Gegevens over de eigenaren hebben we van SBB. Op het stuk van SBB mag een wandelpad
komen dat aansluit op het pad rond het Middenveen. SBB doet geen onderhoud in hun deel
Middenveen en Bolveen.
•
•
•

•

Ons plan voor insectenhotels kan misschien een plek krijgen bij NL-Doet of tijdens de
Boeldag/ Kunstdag in Taarlo.
Er is olv Thijs Blom begonnen met het ringen van bomen ipv verwijderen (okt 2020)
Onderhoud van het nieuwe pad: we gaan ook in maart het gras verwijderen mbv
bosmaaier. In de zomer van 2021 zullen we in de gaten houden of het pad beloopbaar
blijft. (in maart 2021 is het pad niet gemaaid)
Tussen de vuilbomen staan berken, die kunnen in sept 2021 omgezaagd worden.

