WAT VOORAF GING

Het zal u vast niet ontgaan zijn,
het K.N.N.V. organiseerde onlangs
samen met de V.O.F.F. het congres: “Van
Waarnemen naar natuur beschermen”. In 2011,
dat uitgeroepen is tot “Het Jaar van de Vrijwilliger”, staan vrijwilligers centraal. Niet als waarnemers maar ditmaal in een andere rol.
Naast de (blijvende) behoefte aan o.a. verspreidingsgegevens van bv. orchideeën, ligt
nu de nadruk op natuurbescherming. Dit kan op vele manieren, bijvoorbeeld door zelf de
handen uit de mouwen te steken en samen aan de slag te gaan.
KLEINSCHALIG BEHEER

In de huidige natuurterreinen binnen Nederland is soortgericht beheer langzamerhand specialistenwerk geworden
omdat kleinschaligheid centraal staat bij ingrepen. Het betreft hier niet specialistenwerk in de zin van kennis, maar qua uitvoering van het beheer. Kleine stukjes plaggen, maaien, struiken afzetten etc. zijn vaak lastig voor een beheerder om uit te voeren.
Zeker wanneer het huidige kabinet de broekriem aanhaalt en fors bezuinigt op beschikbare subsidies voor natuurbeheer. Dergelijke
kleine beheerswerkzaamheden zijn vaak essentieel voor het duurzaam voortbestaan van populaties zeldzame orchideeën. Soorten als
Vliegenorchis (Ophrys insectifera) en Geelgroene wespenorchis (Epipactis muelleri) profiteren van kleinschalig bosrandbeheer. Hier
liggen volop kansen voor vrijwilligers om hun steentje bij te dragen.
ADOPTATIE BEHEER WEO

Binnen het bestuur van de Werkgroep bestond al langer de wens om het Werkgroepkarakter een nieuwe impuls te geven in de vorm
van kleine beheerswerkzaamheden in natuurterreinen. Recentelijk is er overleg geweest tussen Staatsbosbeheer Zuid-Limburg en de
W.E.O. Inmiddels heeft de W.E.O. een groepscontract afgesloten met Staatsbosbeheer Zuid-Limburg voor een periode van 5 jaar.
Tevens heeft de W.E.O. een kalkgraslandje geadopteerd en gaat zich de komende vijf jaar in te zetten qua beheer in dit terrein. Het is
een van de weinige terreinen waar de Vliegenorchis (Ophrys insectifera) nog wordt aangetroffen. Een soort die na 1996 flink heeft
moeten inboeten (afname op populatieniveau van 74%).
VRIJWILLIGERSWEEKEND

In 2012 3 & 4 maart organiseert de W.E.O. voor het eerst een vrijwilligersweekend. In dit weekend zal men eerst kennismaken met
Staatsbosbeheer en het terrein dat de W.E.O. heeft geadopteerd. Aansluitend zal begonnen worden met kleine
beheerswerkzaamheden. Ben je niet bang om een beetje vies te worden en de handen uit de mouwen te steken? Geef je alvast op!

BEHEERSWERKZAAMHEDEN

De aard van de werkzaamheden zullen kleinschalig zijn. Hier bij zullen gereedschappen gebruikt worden die men ook in eigen tuin zou gebruiken.
Er is dus geen speciale ervaring vereist. Partners van W.E.O.-leden zijn van
harte welkom. Voor leden en partners die een dag of het gehele weekend
meehelpen zorgt de W.E.O. natuurlijk goed. Zo zal er tijdens het werk een
lekkere pan verse soep klaar staan en een Limburgs kruidbittertje geschonken
worden. En dat alles met op de achtergrond het fraaie heuvellandschap.
VAKANTIEWONING D’N INGELHOF

Leden die speciaal voor het vrijwilligersweekend afreizen naar het mooie
Zuid-Limburg en op zoek zijn naar een leuke vakantiewoning kunnen bv. overnachten in D’n Ingelhof. D’n Ingel (Ingel wat in het Limburgs dialect ‘Engel’ betekend) is een zogenaamd vakwerkhuisje. Kenmerkend voor deze bouwstijl zijn
de contrasterende houten balken en de witte lemen wanden. Het vakwerkhuis is
gelegen net over de grens, (op slechts één kilometer van de grens) in het
Belgische dorpje Teuven. Ondanks dat het huisje bescheiden is qua
afmetingen (vroeger waren dit zelfs twee huizen!) is het van alle
luxe en gemakken voorzien. D’n Ingelhof biedt ruimte aan zes personen. De indeling is als volgt: 1x 2 persoons slaapkamer,
1x 2 persoons slaapkamer en 1x 3 persoons slaapkamer. Meer informatie omtrent D’n Ingelhof is te vinden op http://tinyurl.com/6jspo73 .
DOE MEE EN GEEF JE OP!

W.E.O. en S.E.M.O.-leden die mee willen helpen zijn
van harte welkom. Het is natuurlijk ook mogelijk
om één dag mee te helpen. Opgeven kan
door een berichtje achter te laten op het W.E.O.forum of email te sturen naar markmeijrink@gmail.com.
Vergeet niet te vermelden of je het gehele weekend deelneemt of slechts één dag. Voor leden die meehelpen
heeft Staatsbosbeheer een kilometervergoeding ingesteld. Partners zijn van harte welkom.

Wij hopen je in maart te mogen begroeten in het mooie Heuvelland!

KOSTEN

De kosten variëren en zijn afhankelijk van het aantal gasten. Onderstaande prijzen zijn per persoon
voor een heel weekend (aankomst
vrijdag, vertrek maandag (of indien
gewenst zondagavond).
4 personen - € 137,50 p/p
5 personen - € 110,40 p/p
6 personen - € 92,33 p/p

