Werkochtend Oelemars op 22 augustus
Al vroeg in de morgen van zaterdag 22 augustus was er bij de hut op de Oelemars het geluid van de
bosmaaier te horen. Een duidelijk signaal dat de werkochtend was begonnen. Rechts naast de hut
was een opening in het hekwerk gemaakt en was de bovenrand van het prikkeldraad gemarkeerd,
zodat er veilig naar de oever voor de hut kon worden gelopen. Met twee gehuurde bosmaaiers
werden door Wynand en Hans het eiland en de omgeving van de hut ontdaan van de oprukkende
begroeiing. Deze ingreep is elk jaar weer nodig om te voorkomen dat er vanuit de observatiehut niets
meer te zien of te fotograferen valt. Het is een beste klus, want de bosmaaiers hebben uren lang hun
geluid laten horen. Het maaisel is daarna met hooi- en bladharken bij elkaar geharkt en met
kruiwagens naar de bovenrand van de oever naast de hut vervoerd. Met de hand werden de hoge
planten direct voor de luikjes van de hut met wortel en al eruit getrokken en werden de opkomende
wilgen op de oever vlak boven de grond gesnoeid. Tegelijkertijd was een ploeg bezig om bij de
vlonder de knotwilgen te knotten en het hout dat donderdag daarvoor via de gemeente was
gesnoeid op te ruimen.
In de pauze werden de traditionele gevulde koeken uitgedeeld en de zelf meegebrachte koffie en
thee opgedronken. Na de werkzaamheden hebben een tiental fotografen de omgeving voor de hut in
gezamenlijk overleg zo goed en zo fotogeniek mogelijk ingericht. Het vuilnis dat vanuit de hut naar
buiten is gegooid is opgeruimd en ook bij de vlonder zijn enorme hoeveelheden vuilnis en troep
weggehaald. De blauwe drijvers van de zandzuiger die door de wind waren weggedreven zijn
verzameld en uit het zicht opgeborgen. Rond half 12 was de klus geklaard, maar er was nog te weinig
tijd over om met het inplanten van riet te beginnen. Dat gebeurt een andere keer.
Elk jaar is het weer de grote vraag of er genoeg leden mee willen helpen deze klus te klaren. En elk
jaar lukt het weer, want meestal zijn er toch wel zo’n 13 leden aanwezig. Maar dit jaar was er een
fantastische opkomst en kwamen 25 leden op de werkochtend af. Verheugend was dat er vooral veel
nieuwe leden waren die konden en wilden meehelpen. Het bestuur van VWG Losser dankt dan ook
iedereen die een bijdrage heeft geleverd om van deze werkochtend een groot succes te maken.
Volgend jaar gaan we in maart de oeverzwaluwwand weer zwaluwklaar maken en hopen we weer op
jullie komst.
Namens het bestuur, Ben Hulsebos
Secretariaat VWG Losser
Hieronder een fotoreportage van de werkzaamheden en het resultaat:

Dan is zo’n eiland toch wel groot

Voor de luikjes is alles weg

Maaien en afvoeren

Voor de Watersnippen blijft er dekking over

Het inrichten van de stokken

Onder toeziend oog van de dames

Er is weer zicht vanaf de vlonder

En ook de vogels voor de hut zijn weer zichtbaar

