Jaarverslag Beheerwerkgroep KNNV Roosendaal
2014
Dit was het 12de jaar dat de Beheerwerkgroep KNNV Roosendaal
beheerwerkzaamheden heeft uitgevoerd.
In totaal zijn we 31 ochtenden aan het werk geweest met gemiddeld 10 personen. De
werkgroep bestaat uit 13 personen.
Onze werkzaamheden hebben voornamelijk plaats gevonden op Landgoed Visdonk
voor Natuurmonumenten.
Zes ochtenden hebben we werkzaamheden voor de Gemeente Roosendaal verricht.

Beheerwerkzaamheden in 2014:
Landgoed Visdonk:
Rozenven:
- Natte heideveld (oostzijde Rozenven): boompjes verwijderen en maaisel
afvoeren.
- Oevers van het ven (westzijde): maaisel
afvoeren en boompjes verwijderen.
Om het gebied open te houden, zodat o.a.
beenbreek en klokjesgentiaan zich verder kunnen
ontwikkelen. En de gewenste vegetatie, dopheide
en struikheide, een kans te geven.
Heideveld Boswachtersdreef: boompjes
verwijderen.
Droge heide Rozenvendreef: boompjes verwijderen en gagel onderhouden
Marterdreef: opschot verwijderen
De weilanden: een aantal ochtenden zijn we bezig geweest om de randen van de
weilanden vrij te maken van overhangende takken.
Houtwal langs de Bleekloop en Nederheide:
deze afzetten.
Heide/bos bij de visvijver: opschot verwijderen
en op rillen leggen.
En op verschillende plaatsen de Amerikaanse
vogelkers verwijderd.
Werken met de zeis: met onze groep een cursus
gevolgd bij Landschapsbeheer Noord Brabant om met de zeis te werken.
Peilbuismetingen:
Er staan in en rond het Rozenven een 10-tal peilbuizen. Sinds januari 2010 gaan we
deze om de 2 weken meten. Met een meetlint meten we de grondwaterstand in de
buizen.
De gegevens zullen opgeslagen worden bij TNO.

Deze metingen worden gedaan om te kijken hoe de grondwaterstanden variëren en
hoe de grondwaterstromingen lopen. Deze gegevens kunnen gebruikt worden bij het
toekomstige beleid.

Paddenpoelen naast hotel Zonneland en de
Molenbeek:
- Daar verwijderen we de boompjes en bramen.
Deze paddenpoelen hebben een aantal bijzondere
plantensoorten zoals de moeraswolfsklauw en
dwergzegge, door de grond open te houden hopen
we deze plantensoorten te behouden.

Nationale Natuurwerkdag:
Het was de 13de keer dat we meegedaan hebben met
de Nationale Natuurwerkdag. Deze dag wordt elk jaar
gehouden op de eerste zaterdag van november.
Met zo’n 25 personen (kinderen en volwassenen) zijn
we druk bezig geweest op het heideterrein bij de
Muizendreef op Landgoed Visdonk.
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