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Beste allen,
We hadden graag deze zomer een excursie georganiseerd. Om samen te kijken naar de
resultaten die we boeken met het beheer en onderhoud van landschapselementen en
om elkaar te ontmoeten. De excursie houden jullie tegoed, die hebben we
doorgeschoven naar volgend jaar juni! Want juni vinden we de mooiste tijd om samen
het veld in te gaan. Omdat een excursie nu niet kan vind je in deze nieuwsbrief een
digitale excursie door ons gebied. Foto’s, gemaakt door Sietse Dijkstra, Henk Hidding,
Freek Meijer, Wiebe Nijlunsing, Gerard Tamminga en Gerrit Tuinstra, laten zien wat er
groeit en leeft in de elementen en wat er gedaan is om dit te behouden.
Het bestuur heeft onlangs overleg gehad met provincie Fryslân. In dit overleg is het
probleem van de damherten weer aangekaart. We hebben nadrukkelijk aangegeven dat
de hergroei van elementen en het aanslaan van nieuwe beplanting vaker mislukt
vanwege vraatschade. Heb je fotomateriaal waarmee we dit nog beter kunnen
onderbouwen? Wij ontvangen het graag.
Gerrit Tuinstra vervult al een tijdje de functie van gebiedsmakelaar. Voor vragen over
het onderhoud van een element of het onder contract brengen van een nieuw element
kun je contact met hem opnemen. Mijn periode als voorzitter van het fonds zit er aan het
einde van het jaar op. We zoeken daarom iemand die het stokje wil overnemen. Ken je
iemand die zich wil inzetten voor het onderhoud van het landschap?
Voor nu wensen we jullie vanuit het bestuur een mooie zomer toe!
Greet Ruitenberg
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Reebok bij onze
secretaris in de tuin,
Mildam

De geschiedenis van onze houtwallen
Aangenomen wordt dat een deel van onze wallen en singels al aangelegd werd of ontstaan is vanaf het begin
van de ontginning in de elfde of twaalfde eeuw. Ze deden dienst als wild – en veekering.
In een verslag van de krijgshandelingen werd in 1673 melding gemaakt van ‘hagen’ bij de terugtocht van
kolonel Brandt en zijn groep vanuit Oldeberkoop langs de Tolbrugschans bij Oudehorne en van daar naar
Heerenveen. Deze groep dreigde afgesneden te worden door vijandelijke troepen die vanuit Donkerbroek
richting Heerenveen oprukten.
Zij trokken zich al schermutselend terug van haag tot haag.
In een brief van prins Johan Maurits van Nassau, de bevelhebber in Friesland, aan stadhouder Willem III in
Holland: ‘Par la bonte de Dieu, nous avons fait une heureuse et glorieuse retraite; nos officiers et soldats ont
tres bien fait, toujours escarmoushant en se retirant d’une haye à lautre’.
Bij Mildam kwam het tot een ruitergevecht, waarbij de vijand werd teruggedreven.
Naar ‘De verdediging van Friesland in 1672-1673’, door W.E. van Dam van Isselt

Fragment van de kaart van Schotanus van 1718 waarop, vooral bij Nieuwehorne, een aantal
wallen is aangegeven. De vraag is of de arceringen ook wallen en singels aanduiden.

Elzensingels (1)

Een kaprijpe elzensingel en
een pas afgezette elzensingel

Elzensingels (2)

Links elzenkatjes, de mannelijke bloeiwijzen van de zwarte els, rechts de uitgegroeide vrouwelijke bloeiwijzen
met daarin de zaden van de boom van het jaar daarvoor. In Nederland overwinteren grote groepen sijzen die
vaak in de toppen van elzen te zien zijn, waar ze zich voeden met deze zaden. (afbeelding:Vogelbescherming.nl)

Oude elzenhakhoutstobben met
staken van een jaar of 6-7 oud.

‘Slapende ogen’ op de onderste delen van
een elzenstam. Deze ogen zullen na het
zagen van de stam opnieuw uitlopen. Een
van de ogen is recent uitgelopen nadat de
stam in het voorgaande winterseizoen
gezaagd is.

Elzensingels (3)
Fraaie elzenhakhoutstobbe die in
het verleden al diverse keren
afgezet is en steeds weer nieuwe
uitlopers heeft gevormd. Op deze
stobbe zijn de uitlopers van één
groeiseizoen te zien. De eerste
twee jaar groeien uitlopers tot een
meter per jaar.
Het jonge blad aan deze uitlopers
is uitstekend veevoer. De els leeft
in symbiose met een
stikstofbindende en draden
vormende bodembacterie. Het loof
is daardoor eiwitrijk.

Een elzensingel met oude
stobben, waarvan de staken voor
het laatst een jaar of 6-7 geleden
zijn afgezet. Door hakhoutbeheer
toe te passen, waarbij de
stammen eens in de circa 20 jaar
afgezet worden, blijft de
begroeiing vitaal en gesloten.

Europese vogelkers
Op sommige plekken groeit
Europese vogelkers. Deze foto
toont het pas uitgelopen blad en
de bloemen die binnenkort zullen
bloeien. Deze struik houdt van
een vochtige standplaats
(elzensingels). De bloemen
geuren vrij sterk; van takken op
een vaas in de woonkamer kun je
gemakkelijk hoofdpijn krijgen. Het
blad van de Europese vogelkers is
dof, in tegenstelling tot het
glanzende blad van de
Amerikaanse vogelkers.

Elzen, bramen en metselbijen
Elzensingel met
bramen, Oranjewoud.

De aanwezigheid van braam is zeer waardevol, bijvoorbeeld als nestplaats en dekking voor allerlei kleine
zangvogels en in de zomer leveren de bloemen nectar voor veel insectensoorten. Afgestorven holle
bramenstengels zijn geschikte nestplekken voor metselbijen. Metselbijen zijn soorten die hun nestcellen 'metselen'
van klei, lemig zand of steentjes met modder. Verschillende soorten doen dit in holle stengels en gangetjes in dood
hout of achter boomschors. Ze zijn hierdoor ook wel in bijenhotels te vinden.
Als in de herfst het blad gevallen is zijn in het braamstruweel gemakkelijk in het voorjaar gebruikte nesten te vinden
van kleine zangers als braamsluiper, zwartkop en tuinfluiter.

Het maaien van bramen

Het maaien van bramen behoort tot het jaarlijks en/of periodiek onderhoud van landschapselementen. Het maaien
van de braam is geen verplichting en qua natuurwaarde is braam juist goed. De maatregel wordt uitgevoerd om te
voorkomen dat de braam te ver het perceel in komt. Alleen de overhangende braam wordt weggemaaid. De rest
van de braam (in de houtwal of singel) blijft dus gewoon zitten!

Eikenhakhout

In het verleden was er veel eikenhakhout, bijvoorbeeld in zgn. ‘eikenhakhoutbosjes’. Het hout werd voor allerlei
doeleinden gebruikt. Zo werd er uit de schors ‘run’ gewonnen, een vloeistof die in het verleden gebruikt werd voor
het looien van leer. Na het terugzetten zijn de oude hakhoutstobben of –stoven zeer waardevol, bijvoorbeeld als
broedplaats voor vogels (holten), voor allerlei insecten (in het vermolmende hout) en als groeiplaats voor allerlei
mossen en korstmossen.

Eindkap

De beplanting in houtwallen wordt om de ruwweg 25 jaar afgezet, met uitzondering van een aantal mooi gevormde
bomen en/of struiken, de zgn. overstaanders. De achterblijvende stobben zullen opnieuw weer uitlopen en een
gesloten beplanting vormen.

Het “lichaam” van de houtwal

Deze foto toont een wallichaam van een houtwal. Vanwege het ontbreken van voedingsstoffen in deze zeer schrale
wal, groeit er maar weinig. Vooral als dergelijke plekken op de zon liggen zijn ze waardevol voor bijvoorbeeld veel
insecten. Solitaire bijen nestelen graag in de gaatjes in de wal.

Poelen en haar onderhoud

Poel1
Een mooie poel, met een flinke hoeveelheid open water. Onderhoud aan deze poel
kan bestaan uit het verwijderen van overhangende takken (links op de foto).

Poel2
De elzen bij deze poel groeien aan de noordzijde, waardoor er geen schaduwwerking
optreedt, wat gunstig is. Het in de zon snel opwarmende water is ideaal voor
amfibieën om er de eieren te leggen. Het gras in de poel duidt op een bepaalde mate
van verlanding. Binnen een paar jaar zal het nodig zijn de poel een keer flink op te
schonen.

De dagpauwoog
Rupsen van de
dagpauwoog,
zandwinput,
Mildam/Oldeholtwolde

Dagpauwoog,
foeragerend op de
pinksterbloem,
Tjongervallei.

De dagpauwoog overwintert als vlinder. In het voorjaar is het één van de eersten die weer tevoorschijn komt en het
hele jaar door waargenomen kan worden. Het is een soort die het redelijk goed doet in ons land, is niet bedreigd.
Het vrouwtje legt haar eitjes aan de onderzijde van een waardplant, in het meeste geval de brandnetel. Na het
uitkomen leven de jonge rupsen in groepen bij elkaar, in zogenaamde spinselnesten, volwassen rupsen leven
solitair. Verpoppen doen ze meestal ook op de waardplant. De volwassen vlinders zoeken in het voorjaar hun
voedsel (nectar) op sleedoorn, klein hoefblad en pinksterbloem en paardenbloem. In het najaar haalt ze haar
voedsel vooral van de koninginnenkruid, akkerdistel en in tuinen van de vlinderstruik. Haar leefomgeving zijn ruige
graslanden, bloemrijke randen van bos- en heidegebieden, boswallen, parken en tuinen.

De kleine vos

Overhoekjes met brandnetel zijn zeer waardevol voor allerlei insectensoorten. Zo zijn de afgestorven holle stengels
nestplekken voor bijen en is het blad van de netel voedsel voor diverse vlindersoorten. Rups van de dagvlindersoort
kleine vos hebben (uitsluitend) brandnetel als voedsel. Geen brandnetels – geen kleine vos! De volwassen vlinders
van de kleine vos voeden zich graag met nectar uit distelbloemen.

Enkele bloemen en hun bezoekers

Paarse dovenetel
Een vroeg in het voorjaar bloeiende plant.
Paarse en witte dovenetel akkerhommel
Paarse en witte dovenetel zijn vroegbloeiende planten en daarmee van groot belang in de nectarvoorziening van
vroeg in het jaar actief zijnde insecten. Op deze foto staat een akkerhommel die nectar haalt uit een bloem van de
witte dovenetel. Bij sommige planten zijn de bloemen te diep voor bepaalde soorten en prikken ze een gaatje
onderin de bloem, zodat ze alsnog bij de nectar kunnen.
Hondsdraf
Hondsdraf is een kruipende, geurende plant en wordt daardoor veel bezocht door allerlei dagvlinders. De plant komt
voor op gronden met veel humus in de grond en waar voldoende vocht aanwezig is. Veelal te vinden in de buurt
van brandnetels. En een leuk weetje, de sappen van de plant halen de jeuk weg wanneer je het op de huid smeert
wanneer je in de brandnetels gevallen bent. Op de foto bezoek door het oranjetipje.
Pinksterbloem
Nog een vroeg in het voorjaar bloeiende plant: pinksterbloem. Op deze plant legt het oranjetipje (dagvlinder) de
eitjes en wordt veel bezocht door diverse insecten, op de foto de dagpauwoog.

Enkele andere soorten uit onze houtwallen

Sleedoorn
Onder de struiken is sleedoorn een echte vroegbloeier. De struik bloeit al nog voordat het blad uitloopt.
Vlier
De vlier bloeit juist later in het jaar, als de struik al volledig in het blad zit. Op deze foto is het lichtgroene blad te zien
van de ‘normale’ vorm van de ‘gewone vlier’ ofwel Sambucus nigra. Het donkerder en veel fijnere (ingesneden) blad
is van de zgn. ‘peterselievlier’, een variëteit van de gewone vlier. Beide vormen groeien hier door elkaar!
Wilg bloeiend
Bloeiende wilgen zijn van groot belang in het vroege voorjaar, bijvoorbeeld voor vlinders en allerlei zandbijen die in
deze tijd van het jaar actief zijn. Er zijn verschillende wilgensoorten die voorkomen in onze landschapselementen
zoals grauwe, geoorde en schietwilg.

Zwartkop (of toch bruinkop?)

Tips en weetjes
Heb je voor ons een tip
en/of weetjes om te delen
met een ieder in
Oranjewoud?

Heb je voor ons mooie
foto’s, herkenbaarheden uit
het gebied, mooie
waarneming om te delen
met een ieder in
Oranjewoud?

Mail ons!
e:hidding@chello.nl

Bezoek onze website!
Ga naar:
www.landschapsfondsoranjewoudkatlijk.nl

Zwartkop vrouwtje, dat dus geen zwart – maar een bruin
kopje heeft. Het mannetje heeft een zwart petje en is
verder grijzig van kleur. Het nestje vaak laag in
braamstruiken. Ze zijn er alleen in voorjaar en zomer.
Vaak zie je ze niet, maar je hoort ze des te vaker; een
helder liedje met aan het eind vaak een dalende noot. Via
google is het geluid te vinden op de site van de
vogelbescherming,

Interessante weblinks
Agrarisch Natuurbeheer Zuid-Oost Friesland:
https://elan-zofriesland.nl/

Boomwal als apotheek voor vee en bron van biodiversiteit:

www.snoeivee.nl
Stichting Landschapsfonds
Oranjewoud-Katlijk
Commissieweg 15
9244 GB Beetsterzwaag
Contactpersoon:
Henk Hidding (secretaris)
t:0513631486
m:0622916955
e:hidding@chello.nl

Afmelden voor de
nieuwsbrief? Mail dan even
naar Henk Hidding.

De digitale veldgids voor wallen en singels:

https://www.noardlikefryskewalden.nl/wp-content/uploads/2017/02/VeldgidsNFW.pdf
Onze eigen website:
http://www.landschapsfonds-onranjewoudkatlijk.nl
Plan van aanpak “Lanen van Oranjewoud”:
http://www.oranjewoud-dorp.nl/wp-content/uploads/2018/03/plan-van-aanpaklanenplan-oranjewoud-maart-2018.pdf

Rapportage beleid ten aanzien van het damhert:
https://www.fryslan.frl/home/zoeken_288/?domainroot=&trefwoord=damhert

Vogelgeluiden: Vogelbescherming Nederland:

Bezoek onze website!
Ga naar:
www.landschapsfondsoranjewoudkatlijk.nl

www.vogelbescherming.nl

