Verslag van uitgeoefende activiteiten

Versie januari 2019

Inleiding
De Stichting het Kleinschalig Landschap (SKL) heeft als doel het in stand houden en waar mogelijk
versterken van het kleinschalige cultuurlandschap. SKL voert met behulp van een werkgroep en
vrijwilligers landschapsbeheer uit in de regio rondom Deventer. Om een beeld te geven van de
voornaamste activiteiten van SKL worden in dit document de werkzaamheden beschreven die in de 5
jarige periode van 2014 t/m 2018 zijn uitgevoerd. Van 2014 tot en met 2017 werd dat gedaan onder
de vlag van de Natuur- en Milieuvereniging Bathmen. In 2018 is het juridisch lichaam veranderd naar
een stichting maar de werkgroep mensen achter de doelen en werkzaamheden is nooit veranderd.

Bestuursactiviteiten
In februari 2018 hebben leden uit de werkgroep besloten de werkgroep (toen nog onderdeel van een
vereniging) om te zetten naar een stichting. Er is een bestuur gevormd met vijf werkleden en de SKL is
opgericht. Onderstaande lijst geeft een beeld van de activiteiten en werkzaamheden die het bestuur
van de SKL sindsdien hebben uitgevoerd.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Twee maandelijkse bestuursvergadering
Statuten opgesteld en notarieel vastgelegd
Bankrekening geopend op naam van de stichting
Actueel beleidsplan geschreven
Verzekeringen uitgezocht
ARBO plan veilig werken opgesteld
Namens de stichting een e-mail adres en online opslag medium ingericht
Website gebouwd en invulling gegeven
Samenwerking aangegaan met nieuwe opdrachtgevers
Samenwerking aangegaan met nieuwe sponsoren

Scholing
Ook zijn er de afgelopen jaren cursussen en scholing gevolgd om kennis op peil te houden met als
hoofdreden om veiligheid en werkomstandigheden te verbeteren.
•
•
•

Jaaropleiding EHBO gevolgd cursus door drie vrijwilligers en twee bestuursleden
Motorzaagcursus gevolgd door twee bestuursleden
Cursus heggenvlechten gevolgd door vijf vrijwilligers en vijf bestuursleden

Veldwerkzaamheden landschapsbeheer
SKL voert haar veldwerkzaamheden uit in het najaar en winter tussen november en de start van het
broedseizoen in maart. Verschillende terreinbeheerders zijn onze opdrachtgevers en in overleg wordt
bepaald waar en wanneer we aan het werk gaan. Het werk vindt meestal plaats op zaterdagen.
Hieronder volgt chronologisch een lijst van werkzaamheden die de afgelopen 5 jaar zijn uitgevoerd in
het veld. Veel van de locaties zijn worden over tijd meerdere keren bezocht.

Jan/feb 2014: Afzetten houtwal Rodijksweg, Deventer (Landgoed de Bannink)
In januari en februari van 2014 heeft SKL gewerkt aan het volledig afzetten van een houtwal van zo’n
300 meter op talud van een holle weg (Rodijksweg). In de houtwal bevindt zich hakhout en knotbomen
welke zoveel mogelijk zijn terug gezet op traditionele wijze. Op beide zijden van de holle weg bevindt
zich een vergelijkbare houtwal maar slechts een zijde van de holle weg is aangepakt. Een gefaseerde
werkwijze is minder ingrijpend voor flora en fauna doordat dekking en voedsel aanwezig blijft.

Nov/dec 2014: Wilgen knotten en vrij maken poel Banninkslaan, Deventer (Landgoed de Bannink)
In het najaar van 2014 heeft de werkgroep van SKL gewerkt aan het knotten van grote beeldbepalende
wilgen langs de Stonninkskolk op Landgoed de Bannink. Ook is opslag van jonge bomen, struiken en
heesters rond de geknotte wilgen grotendeels verwijderd de knotbomen beter tot zijn recht te laten
komen en omstandigheden rondom de standplaats te verbeteren.

Jan/feb 2015: Wilgen knotten Gravenweg, Deventer (Landgoed de Bannink)
Gedurende deze periode in 2015 is een lange rij van zo’n 30 relatief jonge knotwilgen aangepakt. De
wilgen zijn aangeplant in het kader van natuurontwikkeling in de Gooiermars, een nat gebied en oosten
van stedelijk gebied. De wilgen staan op een dijk middenin het voor natte natuurontwikkeling
afgegraven landbouwgebied. Wilgentenen zijn afgezet en het snoeihout is door de beheerder
afgevoerd van de locatie en verbrand.

Foto van het wilgen knotten aan de Gravenweg in 2015

Nov/dec 2015: Wilgen knotten Aarninksweg, Deventer (Landgoed de Bannink)
Periodieke knotklus waarbij een rij van zo’n 15 relatief jonge knotwilgen zijn ontdaan van hun tenen.
Snoeihout is verbrand en het dikkere hout is zoals altijd verkocht als brandhout.

Jan/feb 2016: Afzetten houtsingel Aarninksweg, Deventer (Landgoed de Bannink)
Op verzoek van de beheerder van Landgoed de Bannink hebben we ons in januari/februari 2016 gericht
op het afzetten van hakhout langs een brede singel naast de Aarninksweg in Deventer. Alle opslag is
verwijderd en verkocht als brandhout. Snoeihout is opgehaald door paasvuurbouwers.

Jan/feb 2017: Afzetten houtwal holle weg Rodijksweg, Deventer (Landgoed de Bannink)
In de winter van 2014 heeft SKL gewerkt aan het volledig afzetten van een houtwal van zo’n 300
meter op talud van een holle weg (Rodijksweg). In de winter van 2017 is de andere zijde van de
houtwal aangepakt. In de houtwal bevindt zich hakhout en knotbomen welke zoveel mogelijk zijn
terug gezet op traditionele wijze. Sommige van de knotbomen bevatte zeer dikke staken en zijn
daarom gefaseerd geknot (in 2018 zijn we hier terug komen om de laatste paar grote staken van
knotessen en knoteiken af te zagen). Op beide zijden van de holle weg bevindt zich een vergelijkbare
houtwal maar slechts een zijde van de holle weg is aangepakt. Een gefaseerde werkwijze is minder
ingrijpend voor flora en fauna doordat dekking en voedsel aanwezig blijft.

Foto van de houtwal (links) voor aanvang van het werk in 2017. Rechts de in 2014 afgezette zijde

Nov/dec 2017: Afzetten knotbomen Aarninksweg, Deventer (Landgoed de Bannink)
In het najaar van 2017 hebben we een klein aantal zeer oude vrijstaande knotwilgen aangepakt langs
de Aarninksweg in Deventer. Op dit deel van Landgoed de Bannink staan de oudste knotwilgen. De
zeer grote holtes die zich in de wilgen bevinden zijn een ideale schuil- of broedplek voor vogels zoals
steenuil.

Foto van het knotten van majestueuze knotwilgen langs de Aarninksweg in 2018

Jan/feb 2018: Heggenvlechten Blankenadijk, Deventer (Boerenerf de Rosse)
In 2017 is de SKL in contact gekomen met een particuliere terreineigenaar van erve de Rosse in Zuid
Loo. In het kader van natuurontwikkeling hebben daar grote veranderingen plaats gevonden en zijn er
met subsidie heggen aangeplant. Deze heggen zijn destijds aangeplant met de intentie om gevlochten
te worden op een traditionele manier zoals dat vroeger werd gedaan om erfafscheiding te creëren in
tijden voor het bestaan van prikkeldraad. Deze cultuurhistorische landschapselementen zijn in het
Sallandse landschap nagenoeg helemaal verdwenen. Ook de kennis over heggen en hoe ze gevlochten
moeten worden is schaars en het project was voor SKL een mooie kans om deze kennis op te doen.
In een workshop heggenvlechten heeft SLK kennis overgedragen gekregen van vlechtwerk.nu. De
kennis is direct in de praktijk gebracht door een gemixt aangeplante heg van zo’n 300 meter lang te
leggen. Gespecialiseerde materialen voor deze klus zijn geleend van Landschap Overijssel.

Foto van het heggenvlechten, maasheggenstijl, op de Rosse in 2018

Nov/dec 2018: Laanbeheer Muldersweg, Okkenbroek (Boerenerf Soeteman)
In het najaar van 2018 heeft SKL gewerkt op een particulier terrein aan het verwijderen van een aantal
Amerikaanse eiken in een laan van inlandse eiken. De Amerikaanse eik is een exoot en is verwijderd.
Van het snoeiafval is een houtril gemaakt op de perceelsgrens. Het hout is verkocht als brandhout ten
bate van de kas van de stichting.

Jan/Feb 2019: Wilgenknotten Holterweg, Deventer (Landgoed de Bannink)
Ook in 2019 gaan we weer knotwilgen onderhouden. Ditmaal een groep oude beeldbepalende
knotwilgen langs de Holterweg. Beheer en aanplant van knotwilgen blijft ook in de toekomst een
belangrijk onderdeel van onze werkzaamheden.

