EEN BETERE BIOTOOF
Een betere biotoop w t bijjezev Dat dacht ook consultant
in duurzaam ontwikkelen en j a p WillemPost uit Lochem*
Bij de inriehtingvan het terrein rondom er'fn woo&& ReeR
hij dm ook kleine lun&hapselernenten temggebracht en n'jn
er plannetl nog mew elementen aan te brewn. In deze serfe
nemen we u rnee naar het landgoed in wording en laten we
u graag xien hoe Willemen zijn wouw Saskia de al'gelopen
vi#jam te werk zijn gegaan.

Tekst Jeroen Kuorevaar
Foto's Saskia van Essen
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Natuurvereniging 't Onderholtover eenlengte
van maar liefst 560 meter knipscheerheg
aangelegd. Het planten van de 2100
meidoorns en 140stuks hondroos is
machinaal gedaan, met een dichtheid van 4
stuks per strekkendemeter. Door meidoorn af
te wisselen met her en der een pluk
hondsroos, wordt het geheel minder
monotoon. Ondanks dat in het najaar de heg
het bladverliest, kleurt deze nog prachtip
rood door de vruchten van de hondsroos.

Welke landschapselementen?
Langs een zandweg, die onderdeeluitmaakt
van een fietsroute door het Gelderse
landschap, staat een bankje. Een heerlijke
plek om even uit te rusten van een fietstocht,
in de schaduwvan bomen. Achter het bankje
staan wat struiken. In het voorjaar kan
worden genoten van de gew en kleur van de
bloeiende struiken. Wie later in de zomer
langskomt, kan genietenvan het plukfruit:
kamboos, braam, kruisbes, rode bes en
blauwe bes. Passerenderecreanten maken
graag gebruikvan het bankje en devruchten,
om het landschap te zien en te proeven.
Het landschap is de afgelopen jarenverbeterd
door de aanleg van knipscheerheggen:
rondom het weiland dat grenst aan het
zandpad, langs de oprit naar het woonhuis en
wat verder op het terrein rondom de
fruitboomgaard. In het seizoen 2oio/zo1i
zijn in samenwerkingmet Agrarische

Voor welke soorten?
Zowel meidoorn als hondsroos zijn vruchtdragend. Hierdoor bieden de knipscheerheggen in het voorjaar tijdens de bloei voedsel
aan insecten. Later in de zomer tot ver in de
winter bieden de vruchten voedselvoor vogels
en kleine zoogdieren. Dat geldt natuulijk ook
voor de vruchtdragendestruiken langs het
zandpad (voor zover deze nog niet leeggeplukt
zijn door passanten). Daarnaast zijn braarn,

Lekke banden
Denker bij hetonderhoud van de
knipscheerheggenaan het snwiselsnel
up te ruimen. Nleidoom en hondsmos
hebben Wnke naalde~dietotlekke
banden kunnen leiden.

hondsroos en meidoom voorzien van dooms,
waardoor deze een veilige vluchtplaats
vormen voor bijvoorbeeld de huismus en
spreeuw als er een roofvogel nadert. Dat in het
broedseizoen de heggen ook gebruikt worden
ds nestlocatiedoor zangvogels, wordt
duidelijkwanneerde heggen het blad
verllezen. De lokale vogelwerkgroep heeft in
het bijzonder een toename gezien van de
putter en de greenling.

Onderhoud
De baipscheerheggen worden meerdere keren
perfaar geschoren. De heggen langs de
omlaan enroadom de fmitboomgaard
worden vier keer per jaar geschoren. Voor de
heggen rondom het weiland is dit twee keer
per jaar. Het snoeienvan de rUigl500 meter
aan Imipscheerheggebeurt met een
motorstokheggenschaar.De bovenzijde van
de heggen wordt, met een tussenpose van
' d e l e jaren, teruggezet met behulp van een
, lilachinalemaaibalk. Hiermee wordt
v~mkomendat de heggen langzaarn maar

zeker in hoogte toenemen. Be ondergroeiin de
vormvan grassen e n h i d e n wordt
ongemoeid gelaten. Bievalt daardoor in de
nazomer vanzelf tegen de heg aan, waardoor
ze dekkingbiedt aan hazen en patrijzen. Door
dit onderhoud zijn de knipscheerheggengjf
jaar na de aanleg cisca i,~
meter breed en 1,3
meter hoog. Voor het onderhoudvan de
Muchtdragende struiken kan worden voktaan
met periodiek terugsnoeien. Vooral braam ?an
gaan woekeren wanneer deze nietafe n b e
gesnoeid wordt.
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Heeft u ook succesverhalen over
door u uitgevoerde biotoopverbeteringen en vindt u het leuk
en waardevol deze met anderen
te delen? Mail dan naar redactie@
jager5vereniging.nlo.v.v. 'biotoopverbetering' en wellichtwordt uw
succesverhaal in een van de
komende edities vermeld.
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