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Wederom een jaar met beperkingen.  
In 2021 heeft Corona wederom een behoorlijke streep gezet door de activiteiten van de plaggroep. 
Het eerste halfjaar waren de coronamaatregelen van dien aard dat een normale werkdag niet mogelijk 
was. Op de laatste werkdag van het werkseizoen 20/21 is er, in overeenstemming met de 
coronamaatregelen in kleine groepjes gewerkt. Maar een werkdag is niet geslaagd als er niet 
samengewerkt, gelachen en genoten is. Dat was onder de coronabeperkingen eigenlijk niet goed 
mogelijk.  
 
Het 2e deel van het jaar (dat is voor ons het eerste deel van het werkseizoen 21/22) zag er aanvankelijk 
beter uit. De beperking waren opgeheven en we konden weer volop aan het werk. Helaas eindigde het 
jaar weer met een lockdown. 
 

Nieuwe leden en jongeren.  
Ondanks dat we dit jaar niet zo vaak actief zijn geweest op de heide is het aantal leden van de plaggroep 
weer gestegen. In totaal hebben we nu 20 actieve leden. 
We hebben het afgelopen jaar extra aandacht geschonken aan het betrekken van jongeren bij de 
natuur. Dat heeft geleid tot de volgende initiatieven: 
- Er zijn 2 stageplaatsen beschikbaar gesteld voor leerlingen van het Mill-Hill college. Deze zijn beide 

ingevuld 
- Er is gelegenheid geboden aan jongeren met een GGZ-achtergrond om mee te komen helpen. 
- Er is een natuurklusdag georganiseerd voor leerlingen van de basisschool groep 7 
- Er is een scoutinggroep uitgenodigd op de natuurwerkdag. 
Het resultaat is dat er nu 3 jongeren van 14 of 15 jaar komen meehelpen. Dat haalt de gemiddelde 
leeftijd van de groep behoorlijk omlaag. 
 

 
Het jongste lid en zijn ‘coach’. 

 



Werkzaamheden.   
De werkzaamheden van dit jaar stonden voornamelijk in het teken van het voorkomen van verdroging. 
We hebben 2 zeer droge jaren gehad (2019 en 2020) en dat is zeer bedreigend voor de natte delen op 
de heide. 
Het voorkomen van verdroging bestaat uit 2 onderdelen. Enerzijds moet je het regenwater zoveel 
mogelijk vasthouden in het terrein en anderzijds moet je voorkomen dat het daarna snel verdampt.  
Het vasthouden van water is al vanaf het begin van het bestaan van de plaggroep een belangrijk 
aandachtspunt. De droogte van de afgelopen jaren vraagt om nog meer waterbergende maatregelen. 
De dammetjes in de sloten zijn allemaal vernieuwt en verhoogt. Ook in de aangrenzende delen van het 
plagterrein zijn dammetjes in de sloten aangebracht. Met een grove schatting is er meer dan 1 
hoogtemeter aan dammetjes in de sloot gerealiseerd. 
Op verzoek van Gerrit Schouten is de watervoerende sloot langs een pad zodanig afgebogen dat het 
water uit de sloot, via een oud karrespoor en een oude rabatsloot naar een ‘nieuw’ vennetje loopt.   
Na de eerste regenbuien zagen we het niveau van het vennetje rap stijgen. 
 

 
De oude rabatsloot wordt opgeschoond om het ‘nieuwe’ ven van water te voorzien. 

 

Om deze verdamping zoveel mogelijk te beperken hebben we veel berken, wilgen en dennetjes 
verwijderd. In het voorjaar zullen de bomen en struiken weer enorm veel water opnemen en 
verdampen.  
 
We verwachten dat het gebied door deze activiteiten, zeker in de winter behoorlijk natter wordt. 
Hopelijk heeft dit een positief effect op de vochtbalans in de drogere perioden. 
 
 
 



Natuurwerkdag en natuurklusdag voor scholen.  
Al jaren verzorgen wij de Natuurwerkdag op de Regte heide. Gelukkig kon dat dit jaar weer doorgaan. Er 
zijn 80 mensen aan het werk geweest. Het doel was het verbeteren van het biotoop van een bosrand 
voor insecten en vlinders. Het resultaat zullen we pas het komende zomerseizoen kunnen zien maar het 
ziet er veelbelovend uit. 
 
Nieuw dit jaar is de natuurklusdag voor basisschoolleerlingen. 
De provincie wil meer jongeren betrekken bij de natuur door middel van een Natuurklusdag. De opzet is 
om basisschoolleerlingen van groep 7 of 8 een dagdeel actief te laten zijn in de natuur. 
Op 23 nov hebben wij een natuurklusdag verzorgt voor groep 7 van basisschool ’t Schrijverke uit Goirle. 
26 leerlingen en 3 begeleiders hebben een flink stuk heide vrijgemaakt van vliegdennen. 
De klas is direct na de ochtendlessen naar de hei gegaan. Daar is eerst de lunch gebruikt. Gelukkig was 
het goed weer. Tijdens de lunch is een korte toelichting gegeven over het ontstaan van de heide en 
waarom de hei beheerd moet worden. 
En beheer is in dit geval het verwijderen van de vliegdennetjes die de heide snel kunnen overwoekeren. 
De leerlingen hadden er zin in en zijn vol overgave aan de slag gegaan. Er ontstond zelfs een wedstrijdje 
wie de meeste dennetjes had verwijderd. Nou ja, eigenlijk wie de grootste hoop dennetjes heeft 
gemaakt. 
Het doel van de middag is om de leerlingen een leuke dag in de natuur te bezorgen. Ik denk dat het 
gelukt is. 
Er is, hard gewerkt, in bomen geklommen, een kikker gevangen en gelukkig zat uiteindelijk iedereen 
onder de modder. De kikker die gevangen is heeft enkele vervelende minuten doorgebracht, maar deze 
is na bewondering weer netjes teruggezet in een poeltje.  
Ik zag kinderen lachen, ontdekken, genieten en daar was het om te doen. 
Na afloop hebben ze allemaal nog een kleine attentie in de vorm van een ansichtkaart en een zakje 
bloemzaad meegekregen. 
Het is zeker voor herhaling vatbaar, zowel vanuit de plaggroep als vanuit de school. 
 

 
Wie heeft de meeste dennetjes verwijderd. Waarschijnlijk deze groep! 



 

Projecten.  
Door de beperkingen van corona is er weinig aandacht geweest voor de projecten. 
Hopelijk kunnen we dit het komend jaar weer oppakken. 
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