2020 Jaarverslag Plagwerkgroep
Inleiding
2020 was door Corona een bijzonder jaar. Het heeft de activiteiten van de plaggroep zeer sterk
beïnvloed. De activiteiten van de plaggroep vinden voornamelijk plaats in het najaar en voorjaar. Door
de beperkingen van het broedseizoen liggen wij vanaf april tot september stil.
Juist in de periode waarin wij actief zijn waren de beperkingen hoog. We hebben dit jaar slechts 4
werkdagen gehad. Op het laatste moment is ook de Natuurwerkdag geannuleerd.
Afscheid Anne Marie Beeke en Jan de Laat
Anne Marie is bij de plaggroep gekomen om de planten op de percelen van het bekalkingsproject te
monitoren. Ze wilde veel meer doen maar was beperkt door een blessure aan haar arm. Ondanks die
beperking heeft ze toch volop deelgenomen aan de werkzaamheden op de hei. Het samenstellen van
het jubileumboekje van het 35 jarig bestaan van de plaggroep was haar laatste bijdrage.
Jan is een van de initiatiefnemers van de plaggroep. Hij heeft met zijn kennis en inzet een belangrijke
bijdrage geleverd aan het behoud van de biodiversiteit op het plagterrein. Hij heeft tot op hoge leeftijd
(85) deelgenomen aan de werkdagen op de Regte heide. Op zijn laatste werkdag op de hei is een
perceel naar hem vernoemd.
Activiteit 35 jarig bestaan plaggroep
De plaggroep bestaat 35 jaar en daarvoor zijn een aantal activiteiten gepland. We hebben een
uitwisselingswerkdag gehad met de werkgroep Stratumse heide. Daarbij is het drijvende veeneiland in
het Kanunnikensven opgeschoond. Het was een geweldige ervaring voor onze groep. De laatste
activiteiten van het jubileumjaar zijn door de corona opgeschort.

Met de boot naar het drijvende eiland in het Kanunnikensven. (foto Berry Staps)

Resultaten
We hebben niet veel gewerkt maar toch wel wat resultaten te benoemen
Gentiaanblauwtje
We hebben dit jaar de eerste bloeiende klokjesgentiaan gezien uit ons zaaiprogramma. Op de nieuwe
zaaiplekken zien we ook veel kiemplanten.
Het onderzoek naar de waardmieren voor het gentiaanblauwtje was teleurstellend. Het kan aan de
droge periode hebben gelegen dat we niet veel mieren hebben gevonden. Het onderzoek wordt
herhaald als het wat natter is.
Blauwe knoop
De eerste blauwe knoop op het zaaiproject is in bloei gekomen. We hebben nieuwe zaaiplekken
gemaakt.
Orchidee
De eerste poging van het uitzaaien van orchidee heeft geen resultaat gehad. We hebben een 2e poging
ondernomen
Chopperen
Het areaal gechopperd gebied groeit gestaag. De heideplanten op deze percelen herstellen heel goed en
er ontstaat een meer natuurlijke balans met het pijpenstrootje.

Bij het chopperen blijft de humuslaag en reliëf van het terrein behouden. (foto Berry Staps)

Stronkentrekker
Om de wilgen in toom te houden hebben we in het verleden de wilgen afgezaagd. Dat is een jaarlijks
terugkerende activiteit. Brabants Landschap heeft een stronkentrekker waarmee de stronk uit de grond
getrokken kan worden. We hebben deze naar tevredenheid ingezet om de wilgen rond de leemkuil te
verwijderen.

Met overleg en de hulp van de stronkentrekker worden de wilgenstronken verwijderd (foto Berry Staps)
AED
De plagwerkgroep is een actief clubje en werkt op afgelegen gebied. Wij besteden veel aandacht aan
veiligheid en ARBO. Er is een calamiteitenplan voor medische incidenten. Daarvoor maakten we gebruik
van een app om een AED te halen. Deze app is niet meer beschikbaar. Dat was de reden om na te
denken over de aanschaf van een AED. Na enig onderzoek is een eigen AED aangeschaft. Hopelijk
hoeven we deze nooit te gebruiken.
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