Bosjesmannen actief op de Oelemars
Nadat eerst een Kemphaan voor de observatiehut voor het nodige oponthoud zorgde, gingen zo’n 17
leden van onze vwg na de arbo-richtlijnen gehoord te hebben de Oelemars op om het halfjaarlijkse
onderhoud te verrichten. De bosjesmannen verdeelden zich in twee groepen om de begroeiing langs
de oevers terug te dringen. De eerste groep, gewapend met takkenscharen, boomzagen en zelfs een
klewang gingen de zichtlijn van de hut naar de oeverzwaluwwand weer open maken door wilgen en
berken te verwijderen. De tweede groep ging op pad om de oeverbegroeiing te verwijderen bij het
open deel langs de Ravenhorsterweg om het zicht vanaf de weg op de Oelemars weer mogelijk te
maken. In totaal is zo’n 400 m aan bomen en boompjes in de oeverbegroeiing verwijderd, zodat de
vogels weer ruim baan hebben en de natuurliefhebbers weer goed zicht hebben op de Oelemars.
De derde groep, bestaande uit de natuurfotografen van onze vwg hebben op het eilandje voor de hut
met wat grind een broedplaats voor de Kleine Plevier ingericht. Ook hebben ze in onderling overleg
de omgeving voor de hut zodanig ingericht dat door de plaatsing van natuurlijke stokken en stenen
de optimale situatie is gecreëerd om de vogels voor de hut te kunnen fotograferen. Deze stokken en
stenen mogen dan ook niet verplaatst worden door de fotografen die niet aanwezig waren.
Bovendien is betreding van de Oelemars zonder begeleiding van de vergunninghouders niet
toegestaan.
In de pauze werden niet de traditionele gevulde koeken rondgedeeld, maar lekkere appelkoeken. De
EHBO-trommel was door het ontbreken van een verpleegster niet nodig, alhoewel door het gekruip
door de begroeiing er wel hier en daar wat schrammen werden opgelopen. Dank aan alle leden die
hebben meegeholpen om op deze zonnige ochtend het noodzakelijke werk te klaren. Ook dank aan
de mannen die het maaiwerk van te voren hadden verricht. Helaas zijn er geen foto’s van de tweede
groep bosjesmannen. Het hek was te hoog om er bij te komen.

Ook jeugdlid Niklas heeft goed meegeholpen. Hier met zijn vader tijdens de pauze.

Aanleg van de broedplaats voor de Kleine Plevier door onze natuurfotografen

Hier het bewijs dat ook fotografen hard kunnen werken.

De bosjesmannen in actie.

Het eilandje is klaar voor de Kleine Plevier.

Er is weer zicht mogelijk op de oeverzwaluwwand.
In maart gaan we weer aan de slag om de oeverzwaluwwand te onderhouden en om nog wat
restanten van de begroeiing op te ruimen.
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