
 
2022 Jaarverslag Plagwerkgroep 
 

Beperkingen 
Na enkele jaren met coronabeperkingen zijn de activiteiten van de plaggroep in 2022 niet beperkt door 
de coronamaatregelen. 
Desondanks zijn niet alle activiteiten volgens plan verlopen.  
Door een aanscherping van de ‘richtlijnen bos en natuurbeheer’ is de resultatendag verplaatst en is het 
zomermaaien komen te vervallen. 
Door de hoge temperaturen in het voorjaar wordt de ‘natuur’ eerder wakker en hebben we de werkdag 
van april moeten annuleren. 
Voor 2023 moeten we kijken of er alternatieven zijn. 
 

Jongeren 
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 een natuurklusdag georganiseerd voor leerlingen van de basisschool groep 8 
- Op de natuurwerkdag hebben 10 jongeren meegeholpen. 
- Er is een ‘ervaringsstage’ voor een student van Larenstein. 
 

 
Stagiaire Mill-Hill college. 

 
 

 



Werkzaamheden.   
Naast de gebruikelijke werkzaamheden zoals maaien, snoeien en chopperen, hebben we ook in 2022 
weer veel aandacht besteed aan het voorkomen van verdroging.  
We hebben een aantal zeer droge jaren gehad en de grondwaterstand is daarvan nog steeds niet 
hersteld. 
Het beperken 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 het regenwater wordt gerealiseerd door slootjes af te dammen en nieuwe 
vennetjes te creëren. Het water heeft dan meer tijd om in de grond te trekken. 
Het voorkomen van verdamping wordt gerealiseerd door het verwijderen van struiken en bomen.  
Voor het verwijderen van dennetjes hebben we hulp ingeroepen van basisschool leerlingen (zie 
volgende pagina). 
Rond de leemkuil worden wilgen en berken verwijderd om verdroging tegen te gaan. We laten natuurlijk 
wel een aantal struiken staan voor de insecten die in het vroege voorjaar de bloeiende wilgen bezoeken. 
In de leemkuil groeit Lisdodde en Snavelzegge. Als dit niet beheerd wordt dan zal de leemkuil 
dichtgroeien en verlanden. Door de lage waterstand kunnen we delen van het ven vrijmaken van deze 
planten. Daarmee wordt  de verdamping verminderd en krijgt het Moerashertshooi en veenmos meer 
kans om te groeien. 
 
Om te kunnen bepalen of er impact is van de vernattingsmaatregelen worden de grondwaterstanden 
met enige regelmaat gemeten.  
Uit de voorlopige conclusie blijkt dat de vernattingsmaatregelen een positief effect hebben op het 
langer vasthouden van het regenwater in het terrein. Dat stimuleert ons om door te gaan op de 
ingeslagen weg. 
 

 
Door de lage waterstand kan de Leemkuil worden opgeschoond. Het Moerashersthooi op de voorgrond krijgt weer ruimte. 



Natuurwerkdag en Natuurklusdag voor scholen.  
Al jaren verzorgen wij de Natuurwerkdag op de Regte heide. Gelukkig kon dat dit jaar weer doorgaan. 
Op de locatie hebben we een aantal jaren geleden een dennenbosje verwijderd om de oorspronkelijke 
heide weer terug te krijgen. De heide komt terug maar ook de pioniers als berk en den keren ook terug. 
Het doel was het verwijderen van berken en dennetjes van een heideveldje. Er zijn 60 mensen aan het 
werk geweest. En door die hulp kan de heide weer verder herstellen. 
 
Dit jaar hebben we ook weer een Natuurklusdag voor basisschoolleerlingen verzorgd. 
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 18 november hebben wij een Natuurklusdag verzorgd voor groep 8 van basisschool ’t Schrijverke uit 
Goirle. 
26 leerlingen en 3 begeleiders hebben een flink stuk heide vrijgemaakt van vliegdennen. 
 

 
Kinderen genieten van een paar uur ‘werken’ op de heide. 

 

Knotten.  
We hebben een aantal wilgen ‘geadopteerd’ in de ecologische verbindingszone langs het 
Spruitenstroompje in Biest Houtakker. 
We hebben in totaal 45 wilgen in beheer. Deze zullen om de 3 jaar geknot worden. Om niet alle bomen 

in 1 jaar te knotten wordt elk jaar 1/3 van het aantal geknot. In 2022 hebben we 16 wilgen geknot. 

In 2023 nemen we weer 16 wilgen onder handen en zo rouleren we zodat alle wilgen om de 3 jaar 
worden geknot. 
 



 
Deze wilgen waren dringend aan een knotbeurt toe. 

 

Gentiaanblauwtje.  
We hopen dat we ooit nog eens het Gentiaanblauwtje terug kunnen krijgen in het terrein. 
Daarvoor moeten robuuste klokjesgentianen en waardmieren aanwezig zijn. In de afgelopen jaren 
hebben we op diverse plekken Klokjesgentiaan gezaaid. Dat begint zijn vruchten af te werpen. 
Op de zaaiplekken zijn 130 knoppen geteld. Dat zijn er 81 knoppen meer dan in 2021. 
Wat minder goed is zijn het aantal nesten van de waardmieren. We hebben op verschillende momenten 
gezocht naar de geschikte waardmieren (Moerassteekmier of Bossteekmier). Zowel het fysiek opsporen 
van de nesten als het lokken met viltjes gedrenkt in zoete wijn gaven een teleurstellend aantal 
waardmieren. Er zijn veel nesten gevonden van de Zwarte wegmier. Dat is een concurrent van de 
knoopmieren en er kan geconcludeerd worden dat er geen waardmieren in de buurt van een Zwarte 
wegmier nest is. Als dat niet verbetert is de kans dat het Gentiaanblauwtje terugkomt klein. 
 

Onverwachte hulp. 
Het aantal leden van de plaggroep wordt beperkt door, beschikbaar gereedschap en begeleiding. 
Daardoor is de grens van het aantal vaste deelnemers bereikt.  
Maar we krijgen de laatste tijd steeds meer hulp van ‘leden’ die geen gereedschap nodig hebben en zich 
helemaal niet laten ‘begeleiden’. 
Het zijn wilde zwijnen. Het aantal wilde zwijnen op de Regte heide neemt gestaag toe. Ze komen ook op 
ons werkterrein. Ze wroeten de bodem om en nemen een modderbad in de vennetjes. 
Als dit in beperkte mate gebeurt, is dat geen probleem. Het is zelfs gewenst en veroorzaakt dynamiek in 
het terrein. Het wordt lastiger als ze juist de kwetsbare plekjes op zijn kop zetten, of de hazelworm, 
eieren van grondbroeders (Nachtzwaluw) of eitjes van de bosmieren opvreten.  
Wij kunnen niets doen aan de aanwezigheid van de zwijnen en kunnen alleen signaleren en rapporteren. 
Zou de Wolf een oplossing zijn? 
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