Vrijwilligers actief op Groenwerkdag in de Meije

Op zaterdag 19 januari jl. organiseerde Landschapsbeheer Zuid-Holland de Groenwerkdag
in de Meije. Tijdens de Groenwerkdag hebben 35 betrokken bewoners en vrijwilligers van
IVN Nieuwkoop een actieve bijdrage geleverd aan het groen in de Meije. Zij hebben
knotbomen geknot, hakhoutstobbe afgezet, takkenrillen gemaakt en vooroeverbescherming
aangelegd om de oever tegen afkalving te beschermen. De gemeente Bodegraven-Reeuwijk
is blij met het initiatief van de Groenwerkdag in de Meije en heeft daarom subsidie
beschikbaar gesteld om de koffie, thee en lunch te financieren.
Groenwerkdag maakt de Meije nóg mooier
De Groenwerkdag is onderdeel van het project ‘Kwaliteitsimpuls bebouwingslinten Groene
Hart’ waarbij Landschapsbeheer Zuid-Holland in samenwerking met bewoners, de groene
landschapselementen en erfbeplantingen, zoals fruitboomgaarden, knotbomenrijen,
hakhoutsingels, wil herstellen of aanplanten met als doel het verfraaien en het verhogen
van de landschappelijke kwaliteit van bebouwingslinten passend bij de streekeigen
cultuur.
De Groenwerkdag is georganiseerd om samen met de bewoners de handen uit de mouwen
te steken om de erfbeplanting en landschapselementen in de Meije op te knappen en te
behouden voor de toekomst. Zo maken we de Meije met elkaar nóg mooier. Daarnaast is
het gezamenlijk werken in de frisse buitenlucht leuk, uitdagend en gezond.
Kijk voor het resultaat of om een indruk te krijgen van de Groenwerkdag naar de foto's in
de onderstaande link.
Foto's van de Groenwerkdag
Werklocaties
De Groenwerkdag startte om 10.00 uur in eetcafé de Halve Maan, waarbij de bewoners en
vrijwilligers werden verwelkomd met een bakje koffie of thee met appeltaart of
stroopwafel, een goed begin van de dag! Erwin Pronk van Landschapsbeheer Zuid-Holland
opende de Groenwerkdag en heette de 35 aanwezige bewoners en vrijwilligers van harte
welkom. In de Meije zijn op drie locaties werkzaamheden uitgevoerd te weten Meije 109,
Meije 129 en Meije 264.
Meije 109
Bij de Meije 109 is gewerkt aan een cultuurhistorisch landschapselement, de elzensingel.
De elzensingel is gelegen om een fruitboomgaard en zorgt voor de benodigde beschutting
van de hoogstamfruitbomen tegen de wind. Een aantal flinke elzenstobben in de
elzensingel moesten deze winter afgezet worden, aangezien er anders te zwaar hout op de
stobben zou staan met als gevaar dat de stobben bij harde wind zouden uitscheuren of
omvallen. Vrijwilligers hebben daarom de elzensingel schuin afgezet op kniehoogte zodat
de singel in de lente weer opnieuw kan gaan uitlopen.
Meije 129
Op het voorerf van de Meije 129, aan het riviertje de Meije, staan een knotbomenrij en
één elzenstobbe. De knotbomen en de elzenstobbe waren nodig aan onderhoud toe
aangezien er te zware takken op de knotten en stobbe stonden. De bewoners van de Meije
hebben zich met enthousiasme ingezet om de knotbomen te knotten en de elzenstobbe af
te zetten. Zo hebben de bewoners met elkaar een stukje van de Meije opgeknapt en de
knotbomen voor de toekomst behouden.

Meije 264
In het riviertje de Meije ligt een eilandje waarop langs de oever elzenstobbe staan. Ook op
dit eilandje is het hout op de stobben te zwaar, waardoor het landschapselement op het
punt staat om te vergaan als er in deze winter niets aangedaan zou worden. Gelukkig wilde
de vrijwilligers van IVN Nieuwkoop graag bijdragen aan het initiatief de Groenwerkdag en
daarom ontfermden zij zich over de elzenstobbe op het eilandje. Met handgereedschap,
zoals een pistoolzaag, beugelzaag, zijn de elzenstobbe afgezet. Het hout is gebruikt om
oeverbescherming mee aan te leggen rondom het eilandje. De oeverbescherming zorgt
ervoor dat de golfslag wordt gebroken en de oever niet verder afkalft.
Vrijwilligersgroep ontstaan op Groenwerkdag
De bewoners van de Meije waren na afloop van de Groenwerkdag erg enthousiast en
tijdens de lunch is al nagedacht over een vervolg op de Groenwerkdag. De aanwezige
bewoners stellen voor om als vrijwilligersgroep, een jaarlijkse Groenwerkdag te gaan
organiseren, waarbij de vrijwilligers zich richten op het opknappen van landschappelijke
en cultuurhistorische landschapselementen in de Meije. Er is zelfs al nagedacht over een
naam. Eén van de mogelijke kanshebbers voor de naam van de vrijwilligersgroep is
Xalsnoeien. Landschapsbeheer Zuid-Holland is blij met de actieve betrokkenheid van de
bewoners en steunt het initiatief om een vervolg te geven aan de Groenwerkdag en wil de
bewoners van de Meije graag helpen met het opzetten van de vrijwilligersgroep. De
vrijwilligers van IVN Nieuwkoop hebben ook aangegeven bij een vervolg op de
Groenwerkdag in de Meije graag weer deel te nemen.

