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Inleiding 
  
  
Al 10jaar lang wordt er hard gewerkt door de vrijwilligers zo ook in 2013. Door onstuimig weer en de 
daaruit voorgekomen stormschade werd er een extra beroep op hen gedaan. En natuurlijk werd daar 
massaal gehoor aan gegeven. Door in te spelen op de ontwikkelingen verandert in een jaar de 
planning. Dit is het mooie van burgerparicipatie; wanneer nodig worden de handen uit de mouwen 
gestoken. 
 
Het aantal geinteresseerden is in 2013 gelijk gebleven. Het aantal actieve deelnemers van de 
werkgroep is afgelopen jaar uitgekomen op 13 vrijwilligers. Met elkaar zijn zij 11 keer actief bezig 
geweest op de zaterdag ochtend en is er 140 uur gewerkt in Kronkelveld. 
 
In 2013 heeft de werkgroep Kronkelveld de volgende doelen willen behalen:  

- Een geschikte leefomgeving bieden voor beschermde planten en dieren;  
- Het verschralen van enkele stukken ruig gras die een verdichte strooisel laag ontwikkelde 

De verbossing van bepaalde gedeelten tegen gaan. Gezaagde bomen verwerken tot 
takkenrillen. 

             Door het maaien met de zeis en het bosmaaien is er na 2 jaar een goed resultaat behaald 
met een zichtbaar minder dikke grasmat. 

             Bollen van “Fluwel” en nieuwe soorten bomen/struiken planten.  
- De wortelopslag van Grauwe abeel (Populus x canaescens) verwijderen. Bij deze abelen 

een struikenrand ontwikkelen;  
- De poel voor dichtgroeien behoeden doormiddel van “schonen”. 
            Door het uitdiepen van de poel, vorig jaar door de gemeente, is een mooie natuurlijke poel 

ontstaan.   
- Het behoud van Kronkelveld voor Almere en haar bewoners. 

  
In de omgeving van Kronkelveld zijn de bewoners blij met het gebied; er wordt volop gewandeld en 
men is zeer betrokken bij het behoud van dit bijzondere stukje groen in Almere Haven in “de Velden”. 
Wij kunnen u gelukkig berichten dat de gemeente de toezegging heeft gedaan om Kronkelveld voor 
de toekomst te behouden. Al komen er in de toekomst meer woningen door het project “de Laren”, 
Kronkelveld blijft bestaan! 
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De planning en beheerwerkzaamheden van “Kronkelveld” 2013: 
 
16 februari:   Knotten: De Wilgen. 
             Snoeien en zagen: Struiken en bomen; de “Beeldenroute” 
             Opschot steken: Abelen en Kornoelje verwijderen. 
             Takkenrillen herstellen met het snoeihout. 
  Deze werkochtend is vervallen en verzet naar 16 maart. 
 
16 maart: Keren en opzetten: De broeihoop.(Van 2 broeihopen 1 nieuwe maken) 
  Vrouwtje van de Ringlang legt eieren in juni/juli.  
                         Het pad van de “Beeldenroute” Nieuwe naam: “Kronkelkunst” 
                         Snoeien en zagen van bomen en struiken. Zwerfvuil verwijderen. 
 
13 april: Maaien met de zeis: De zomerbloeiers, één veldje aan de kant van de Abelen bij de 

Meerveldstraat en Dunloppad bij informatie bord en insectenhotel. 
  Het pad van Kronkelveld en overhangend groen snoeien. Het maaiafval nu  
                        naast de gekeerde broeihoop leggen. 
                        Blad harken bij veldje tussen de Abelen. Beeldenroute heeft een nieuwe naam:     
                        “Kronkelkunst”    
 
11 mei:            De berm van Kronkelveld aan de Meerveldstraat.  

Knippen/snoeien, overhangend groen. 
                        Het insectenhotel aanvullen.  Deze werkochtend is komen te vervallen. 
   
 2 juni:  Maaien met de zeis: Riet en grasvegetatie bij de bank aan het Dunloppad, pad door 

Kronkelveld. 
                        (Let op de orchideeën) Jonge bomen langs de Meerveldstraat eruit gezaagd. 
                         Maaiafval naar de nieuwe broeihoop. 
      
17 augustus: Maaien met de zeis: Grasvegetatie. Opschot steken/maaien van Abelen. 
  Kleine boompjes verwijderen. Knippen/snoeien, overhangend groen. 
 
14 september: Veldje met Wilgen en uitgebloeide Rietorchis en Ratelaar maaien met de zeis. 
                         Beeldenroute met houtsnippers ophogen ( indien voorradig bij Najade) 
                         
12 oktober:    Poel schonen. Waterpest en Riet verwijderen. 
                         Maaien met de zeis: Riet en kruidenlaag rondom de poel. 
                         Snoeien: Overhangend groen aan de Meerveldstraat. 
 
9 november:   Bollen van de firma “Fluwel” planten aan Dunloppad ( Boshyacint, 
                        Sneeuwklokje en Zomerklokje)                     
                        Langs de poel ( Zomerklokje ), aan de Meerveldstraat ( Boshyacint)  
 
23 november: Stormschade opruimen en verwerken in takkenrillen. 
                         Opruimen van door de gemeente gezaagde bomen.  
                         
21 december: Takken van de stormschade opruimen en verwerken in takkenrillen. 
                        Opruimen van door de gemeente gezaagde bomen. Takkenrillen maken en                
plantgoed planten: Lijsterbes, Gelderse Roos, Wilde Appel en Vuilboom. 
 
 
 
                     
  



3 

10 Jaar Kronkelveld 
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Kronkelveld; het werkochtend verslag van 16 maart 2013: 
 
Aanwezig: Diny Hegeman, Jeanne Horst, Irene Hoff, Paul Roelofs en Wim van Leeuwen en Sia 
Schipper. (6 personen) 
 
Werkuren: Van 10.00 uur- 11.45 uur (1 uur en 45 min) 
Arbowet: Geen bijzonderheden 
 
Het is nog winters in Nederland. ’s Nachts vriest het nog licht tot matig en overdag valt er zo nu en dan 
natte sneeuw. De dagtemperatuur haalt nog geen normale waarden in deze maand. De lente laat 
gevoelsmatig lang op zich wachten. Ofschoon er deze week ook enkele dagen waren dat de zon 
heerlijk scheen. De natuur is dit jaar een maand achterop. Dit merk je  duidelijk in Kronkelveld. Het 
blad van de Vlier loopt wel uit en de grijze katjes van de Wilg zijn de voorbode dat het voorjaar eraan 
komt. Met een kleine groep vrijwilligers is veel werk verzet. De takkenrillen bij de verschillende 
ingangen zijn weer herstelt zodat vogels, muizen en insecten daarin een goede leefomgeving kunnen 
vinden. Het is mooi wanneer de Beeldenroute meer licht krijgt. Daarom is er vandaag een begin 
gemaakt met het omzagen van een Hazelaar. Een grote hoeveelheid zwerfvuil is opgeruimd. De poel 
is ontdaan van takken en pallethout. Kronkelveld ziet er dankzij de vrijwilligers weer prachtig uit. Laat 
het voorjaar nu maar voor iedereen komen. 
Natuurmoment: Een vos doorkruiste de Beeldenroute terwijl we eraan het werk waren. Het leek alsof 
hij of zij een prooi in de bek had. Via de houtwal verdween “de rover” naar de vossenburcht die zich 
op Vlinderveld bevindt. In een takkenril, grenzend aan een houtwal, zijn knaagsporen van een ree te 
zien. In de winter wordt de bast van bomen en takken gegeten om het tekort aan kalium aan te vullen. 
 
 

                  
                                                                                                                      Foto: Gerda Roelofs 
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Kronkelveld; het werkochtend verslag van 13 april  2013: 
 
Aanwezig: Diny Hegeman, Gerda Roelofs, Eline Cult, José van Loo, Paul Roelofs, André ter Haar, 
Eric Bodar, Irene Hoff en Sia Schipper. (9 personen) 
 
Werkuren: Van 10.00 uur- 12.00 uur (2 uur) 
Arbowet: Geen bijzonderheden. 
 
Voor het eerst, sinds 18 maart, heeft het weer serieus geregend. De depressie ging gepaard met veel 
Oostenwind. Rond 12 april kwam met wind uit het Zuiden een warme luchtstroom richting ons land 
met als gevolg dat de temperaturen omhoog schoten. Door de regen van de afgelopen tijd en hogere 
temperaturen is de lente eindelijk voelbaar en zichtbaar. Bladknopen staan op springen. De poel is 
weer goed gevuld met regenwater. De Sleedoorn begint te bloeien, met witte bloemen. Zangvogels uit 
het zuiden trekken weer naar het noorden. Maar waar blijft het gezang van de Tjiftjaf en de Fitis?  Wat 
hebben we gedaan op deze werkochtend: Het veldje met zomerbloeiers is blad vrij gemaakt. Er 
kwamen veel rozetten van de Teunisbloem, familie van de roos, tevoorschijn. Jong groen van de 
margriet was te zien. Het blad is op een richel geharkt en is een mooie plek zijn waar insecten het 
naar hun zin hebben. De broeihoop is gekeerd; van twee broeihopen is er één gemaakt. Eierschalen 
van de Ringslang zijn er niet gevonden. Er kwam veel mooie humus tevoorschijn met de nodige 
“bewoners”. Langs het pad door Kronkelveld is de bedauwde Braam gesnoeid en zijn een aantal 
kleine Abelen gekapt. Op deze werkochtend is de naam Beeldenroute 
 omgetoverd tot “Kronkel Kunst” Het eerste beeld   “de vrijheidsstrijder” van Paul Roelofs is onthuld. 
Het was opnieuw een bijzondere werkochtend doordat binnen het vrijwilligers project Kronkelveld 
natuur en cultuur samen kunnen gaan.                                                                                    

 

 

  

 

   

                                                                                                    Foto: Gerda Roelofs 
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                           Een koude lente deert vlinders niet: Ze leven juist langer 
 

                               
 
 
Vlinders zijn koudbloedige insecten. Ze passen zich aan de temperatuur aan. Ze houden van warmte 
en worden pas goed actief als ze een lichaamstemperatuur hebben van 30 graden. Ze houden hun 
temperatuur op peil doormiddel van hun vleugels, die ze als zonnecollectoren gebruiken. Vlinders, 
Koolwitjes, Blauwtjes en Vuurvlinders leven maar een paar dagen. Een vlinder die uit de “pop” is 
gekomen is “af” en kan niet meer groeien. Alles wat eraf slijt is voorgoed verdwenen. In complete rust 
door een te koude lente slijt een vlinder minder, waardoor hij dus langer leeft. Er is nog wel een maar 
aan dit verhaal: Voor soorten die wel actief zijn, kan een late nachtvorst nog een bedreiging zijn. 
Gelukkig leggen vlinders per keer honderden eitjes. Er zullen er in elk geval een aantal uitkomen 
waarvan we op zomerse lentedagen kunnen genieten. 
 
Sia Schipper. 
  

http://www.google.nl/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=LsyX8mIjlfdP6M&tbnid=vhFBa_df4gzrKM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://www.nature-pictures.org/nl/Vlinders/&ei=RT-vUbGxEMGh0QXr4oGADg&psig=AFQjCNHnqyBbNtzq2px9Grzyg7QdfrFpSA&ust=1370525893311258
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Kronkelveld; het werkochtend verslag van 2 juni 2013: 
 
Aanwezig: André ter Haar, Paul Roelofs, Irene Hoff, Gerda Roelofs, José van Loo, Sia Schipper, Wim 
van Leeuwen en Jesse Kos. (8 personen) 
 
Werkuren: Van 10.00 uur- 12.00 uur (2 uur) 
Arbowet: Geen bijzonderheden. 
 
Na een periode van te koud voor het jaar en regen was het op deze werkochtend, op een paar 
spettertjes na, gelukkig droog. De temperatuur was prima om te maaien en te snoeien. Er is enorm 
veel werk verzet. In de poel klonk het gekwaak van de vele kikkers. De Tuinfluiter zong zijn lied, maar 
het geluid van de Tjiftjaf was niet te beluisteren. Tussen de Wilgenboompjes komen de Rietorchissen 
op. Op een ingezaaid veldje bloeit de Koekoeksbloem en zijn de rozetten van de Teunisbloem al flink 
gegroeid. Op een walletje aan de Meerveldstraat staat een Smeerwortel in bloei. De Smeerwortel 
bevat een heilzame stof die wordt verwerkt in de spier en gewrichtsgelei (Spiroflor) van VSM. De twee 
objecten van “Kronkelkunst” staan nog steeds aan het pad van het bomenrijke deel van Kronkelveld. 
We hebben weer prettig samengewerkt en het resultaat is om vrolijk van te worden.  
 
 

 

   

                                                                                                                                     

Foto:  Gerda Roelofs 
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Kronkelveld; het werkochtend verslag van 17 augustus 2013: 
 
Aanwezig: André ter Haar, Paul Roelofs, Eric Bodar, Wim Leeuwen, Irene Hoff en Sia Schipper. ( 6 
personen ) 
Werkuren: Van 10.00 uur – 12.00 uur ( 2 uur ) 
Arbowet: Geen bijzonderheden. 
Het zomert nog steeds in Nederland. Met wat neerslag op de dagen voorafgaande aan de 
werkochtend was het nu droog. Vochtig gras laat zich goed maaien met de zeis. Overhangende 
takken en struiken zijn gesnoeid. De temperatuur schommelde tussen de 19 en 23 graden Celsius. 
Menig zweetdruppeltje is die ochtend gevallen. De bomen en de kruidenlaag zijn ondanks een lange 
periode van weinig of geen regen flink gegroeid. Met een kleine ploeg vrijwilligers, doordat er nog een 
aantal op vakantie waren, was het aanpoten, maar zoals gebruikelijk mocht het resultaat er weer zijn! 
Bij het opruimen van het maaiafval tussen de Abelen hoorden we plotseling het kenmerkende hoge 
geluid ( kek, kek, kek) van een Boomvalk. De roofvogel had een zangvogeltje in het vizier en 
probeerde dat tussen de takken van de Abelen te vangen. Helaas zonder succes. Wij hadden wel 
succes, want we konden de Boomvalk goed zien. De gestreepte staart was goed te herkennen. Het 
zal een jong exemplaar geweest zijn, want de oranjekleurige “broek” die een volwassen vogel heeft, 
had deze nog niet. Op www.vogelbescherming.nl is “de roep” van de Boomvalk te beluisteren: Zoek 
op “ Boomvalk” en de pagina verschijnt. Klik op de Boomvalk om op de volgende pagina de roofvogel 
te beluisteren.(zie linker kant). Af en toe is dit geluid boven Hartenveld te horen. Het vliegbeeld van 
een Boomvalk lijkt op dat van een Gierzwaluw. Alleen is dit natuurlijk groter.  

                                                       
 
 
 

                                      
                                                                                                    Foto: Irene Hoff   
 

http://www.vogelbescherming.nl/
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=om8uJW-XYJGCTM&tbnid=Edlan3_icFZF8M:&ved=0CAUQjRw&url=http://members.casema.nl/cahaver/valken/&ei=nHwUUqGrIaKR0AWFi4HYAQ&bvm=bv.50952593,d.ZG4&psig=AFQjCNEAGbztWLAfpxmfDGZfcICqp2Otfg&ust=1377160450970409
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Kronkelveld; het werkochtend verslag van 14 september 2013: 

Aanwezig: André ter Haar, Paul Roelofs, Wim van Leeuwen, Irene Hoff, Diny Hegeman en Sia Schipper. ( 6 

personen ) 

Werkuren: Van 10.00 uur – 12.30 uur ( 2 1/2 uur ) 

Arbowet: Geen bijzonderheden. 

Op de drie voorafgaande dagen aan deze werkochtend viel gemiddeld 80 mm regen. Dit is normaal het 

geval in de hele maand september. Het is herfstachtig weer. Zaterdag rond half tien plensde het nog, 

maar toen we aan het werk gingen, was het droog en bleef het droog! De temperatuur schommelde rond 

de 18 graden. Goed weer om de rand aan het Dunloppad een opschoonbeurt te geven. De Sleedoorn is 

teruggesnoeid. De Sleedoorn behoort tot de rozenfamilie. Je kunt de vruchten gebruiken voor likeur 

en/of jam. De pit is giftig. De gesnoeide takken zijn gebruikt voor een takkenril tussen de houtwal van 

populieren. Op de werkochtend van oktober worden op dit nieuwe veldje boshyacinten gepoot. Aan de 

Meerveldstraat is ook het nodige teruggesnoeid. Een Bramenstruik heeft nu veel meer ruimte en zal 

meer vruchten gaan dragen. Wist je dat het plukken van bramen wettelijk verboden is? Niet omdat de 

vos de lagere vruchten kan besproeien, maar iemand heeft dat ooit eens bedacht en het nooit meer is 

teruggedraaid.  

                           

    

Sleedoorn  

 

  

                                                                                                                                 Foto´s van Wikipedia 
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Kronkelveld; het werkochtend verslag van 12 oktober 2013: 
 
Aanwezig: Nathan Kos, Paul Roelofs, Gerda Roelofs, Wim van Leeuwen, Irene Hoff, Diny Hegeman, 
Eline Cult en Sia Schipper. ( 8 personen ) 
Werkuren: Van 10.00 uur – 12.15 uur ( 2 uur en 15 min.) 
Arbowet: Geen bijzonderheden. 
Na een zeer natte vrijdag was het op deze werkochtend droog! De zon brak zelfs door en het was met 
een graad of 12 aan de koele kant. Het is door een laag drukgebied met de daarbij behorende lage 
temperatuur herfst geworden in Nederland. De poel is voor één derde geschoond. De Lisdodden zijn 
eruit getrokken en het Riet is met een zeis onder water gemaaid. Met de sloothark is de hardnekkige 
Waterpest op de kant geharkt. Kleine waterdieren kunnen vandaar hun weg weer terug vinden naar 
de poel. Een grote Groene Kikker zocht z´n heil op de kant. Met vereende kracht is alles naar de 
broeihoop gesjouwd. Tussen de Wilgen van het orchideeën veldje is zoveel als mogelijk het 
Koninginnekruid eruit getrokken. De Haagwinde en een grote hoeveelheid Kleefkruid is met een gras 
hark verwijderd. Rondom de poel is met de zeis gemaaid. Het veldje aan de Meerveldstraat dat vorig 
jaar is ingezaaid, is nu ook gemaaid. Het maaiafval is blijven liggen om de zaden opnieuw een kans te 
geven. In een broeihoop ontdekten we een rond gat. Welk dier daar zit, was niet duidelijk. Een 
vrijwilliger had vorige week een reegeit met kalf uit Kronkelveld zien komen. Een ander had opnieuw 
een vos waargenomen; Kronkelveld is en blijft een bijzondere plek waar een groep vrijwilligers het 
groen onderhouden. Natuur, zo dicht bij huis, is voor velen een belevenis.   
 

 
                                                                                                                                Foto: Gerda Roelofs 
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Wie is de “boosdoener”? 
 
 
Het is niet ondenkbaar dat er uit je vijver visjes verdwijnen. Een Blauwe Reiger is dan regelmatig de 
visser die beet heeft of de kat van de buren. Totdat je de moeite neemt om eens een tijdje de 
tuinvijver in de gaten te houden. Wat schept je verbazing; een visje spartelt op de waterkant en 
wanneer je gauw naar buiten snelt om het schepseltje weer in de vijver te doen, heeft een kikker het 
spartelende visje al in zijn bek. Het is volgens een medewerker van RAVON (Reptielen, Amfibieën, 
Vissen Onderzoek Nederland) niet ongewoon maar wel bijzonder dat zoiets gebeurt. De Groene 
Kikker eet vaker gewervelde dieren, zoals kleine vogeltjes. Zelfs muizen zijn aan de Groene Kikker 
besteed. De niet bijster intelligente kikker reageert op bewegingen en heeft daarbij drie opties. Als iets 
groter is dan hij zelf, vlucht hij. Als het net zo groot is, probeert hij ermee te paren en als het kleiner is, 
probeert hij het op te eten. Kikkers zijn koudbloedig en hebben daarom niet veel eten nodig. Aan één 
visje hebben ze lange tijd voldoende. Kikkers worden gemiddeld vijf jaar oud wanneer ze niet als 
kikkervisje door een vis zijn opgegeten. 
 
 
 
 

                             
Foto: Sia Schipper  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=zaoYoyxGDy33YM&tbnid=geMks86Gm4zxWM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.kikkersite.nl/eten.php&ei=KW9qUqj7CIOx0QWA_ICwCw&bvm=bv.55123115,d.bGE&psig=AFQjCNGnfFzVkBx-MM-8OVP2Wfgk3AS7aA&ust=1382793228065195
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Kronkelveld; het werkochtend verslag van 9 november 2013: 
 
Aanwezig: Paul Roelofs, Gerda Roelofs, Irene Hoff, Eline Cult, Jeanne Horst en Sia Schipper.(6  
personen) 
 
Werkuren: Van 10.00 uur – 12.15 uur ( 2 uur en 15 min.) 
Arbowet: Geen bijzonderheden. 
 
Het was opnieuw droog op deze werkochtend. Deze herfst komt in de top drie van de natte herfsten. 
De herfst van 1998 was met 468 mm tot nu toe de natste. Er is nu gemiddeld al 400 mm regen 
gevallen. Normaal valt er in de herfst 250 mm regen. De temperatuur was overdag rond de 13 graden. 
Met een kleine ploeg zijn ca. 150 bollen in en langs de randen van Kronkelveld geplant. Vier soorten, 
die goed verwilderen, zijn deze zomer bij de firma “Fluwel” in Noord-Holland gekocht. Twee soorten 
Boshyacinten, Sneeuwklokjes en Zomerklokjes zullen volgend jaar in verschillende maanden, tot aan 
juni, in bloei staan. De stormschade van eind oktober heeft ook in Kronkelveld huisgehouden. Door 
omgevallen bomen zijn nieuwe en uitnodigende doorkijkjes ontstaan. Er zal nog gezaagd en 
opgeruimd moeten worden. Op de volgende werkochtend kunnen de takken worden gebruikt om 
takkenrillen te herstellen en aan te vullen. Het was rustig in Kronkelveld. Een Groene Kikker zocht 
voor onze grote schoenen een veilig heenkomen. Veel grote licht bruine paddenstoelen “bloeien” 
tussen de Abelen. Het is een goed “most” jaar. Er liggen veel hazelnoten en eikels. Het wachten, voor 
mens en dier, is op een nieuw seizoen. 
 
 

                      
                                                                                                                  Foto: Gerda Roelofs 
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Na het planten van de bollen nog even een rondje Kronkelveld. De storm van oktober had de nodige 
schade veroorzaakt. Een Abeel van wel dertig meter hoog was ontworteld en lag over het pad.  
 
 

              
                                                                                                                   Foto: Gerda Roelofs 
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Kronkelveld; het werkochtend verslag van 23 november 2013: 
 
Aanwezig: Eric Bodar, Paul Roelofs. Jeanne Horst, Irene Hoff, Wim van Leeuwen                                   
en Sia Schipper. (6 personen) 
Werkuren: 10.00 uur – 12.00 uur (2 uur) 
Arbowet: Geen bijzonderheden. 
 
De eerste serieuze herfststorm heeft 28 oktober 2013 ons land geteisterd. Vooral de grote 
hoeveelheden blad aan de bomen in combinatie met de vochtige bodem zorgden voor problemen. 
Door de windstoten die tot ongeveer 110 kilometer per uur over het land trokken, braken takken af en 
werden hele bomen geveld. Een storm is in principe een natuurlijke snoeibeurt.   
Aan Kronkelveld is deze herfststorm niet voorbij gegaan. Grote Abelen van ca. 25jaar oud moesten 
het ontgelden. De ravage was enorm.   
 
 
 

                 
  
Met een kleine ploeg is op deze werkochtend de stormschade omgetoverd in nieuwe takkenrillen en 
een pad door Kronkelveld dat weer begaanbaar is. Het weer was rustig en de zon liet zich zien. De 
temperatuur was een graad of acht. Al met al een heerlijke ochtend om samen met elkaar te zagen en 
op te ruimen.                    
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Een deel van de door de storm gesneuvelde bomen zal terug gegeven worden aan de natuur; nieuwe  
takkenrillen. Dood hout is een belangrijke voedselbron voor verschillende insecten. En daar profiteren 
onder andere verschillende insectenetende vogels weer van. Ook de stronken van de omgevallen 
bomen zijn erg waardevol. Een experiment in het Stadspark in Groningen heeft uitgewezen dat de 
stronken indien ze op de zon gelegd/gedraaid worden, ze als stijlwandje een bijzonder waardevolle 
nestgelegenheid vormen voor zowel bijzondere wilde bijen soorten inclusief hommels. 
 

                        
                                                                                                           Foto´s: Irene Hoff 
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Kronkelveld; het werkochtend verslag van 21 december 2013: 
 
Aanwezig: Jeanne Horst, Paul Roelofs, Gerda Roelofs, Eline Cult, Wim van Leeuwen, André ter Haar 
en Sia Schipper ( 7 personen) 
 
Werkuren: van 10.00 uur – 12.15 uur ( 2 uur en 15 min.) 
Arbowet: Geen bijzonderheden. 
 
Vandaag was het een regenachtige dag. Vooral de tweede helft van de ochtend kwam de regen met 
bakken uit de lucht. Er stond een stevige wind 6 Bft. De temperatuur was zacht voor de tijd van het 
jaar, rond de 7 graden. We zitten daarmee in de top-10 van zachtste dagen rond de Kerst, gemeten 
vanaf 1901. De takken die na het zagen door de gemeente zijn blijven liggen, zijn deze ochtend 
opgeruimd, gezaagd en verwerkt tot nieuwe landschapselementen; takkenrillen en een “brandstapel” 
zijn ervan gemaakt. Ze geven Kronkelveld en de natuur extra meerwaarde; kleine vogeltjes zoals het 
Winterkoninkje zijn dol op degelijke scharrelplekken. Insecten vinden een goede leefomgeving in de 
takken. Met de jaren doen zij hun werk door de takken te vermolmen. Hiermee leveren insecten een 
bijdrage bij aan het proces van de kringloop. Lijsterbes, Wegedoorn, Gelderse Roos en Wilde Appel 
zijn geplant. Worden er volgend jaar Paaseiland beelden van de houtstammen gezaagd? Opnieuw 
heeft een kleine groep vrijwilligers veel werk verzet. Kronkelveld ziet er op dit moment door alle 
inspanning goed uit. Het is tijd voor de winterstop. In februari 2014 is de eerste werkochtend gepland. 
 

                   
                                                                                                                    Foto: Sia Schipper 
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Kronkelveld

deelnemerslijst  werkdagen 1 1 1

maand  Januari februari maart april juni juli

dag za za za

datum 16 13 2

tijd 10.00-11.45 10.00-12.00 10.00-12.00

geen

knotten, 

snoeien 

opschot 

steken en 

takkenrillen

keren 

omzetten 

broeihoop

maaien met 

de zeis

maaien met 

de zeis 

zomer-

bloeiers en 

pad

geen

Begeleiding vervallen Sia Sia Sia

Deelnemers Telefoon

6 9 8

2,25 2,25 2,5

13,5 20,25 20

1 1 1 1 1 1 9

juli augustus september oktober november november december

za za za za za za

17 14 12 9 23 21

10.00-12.00 10.00-12.30 10.00-12.15 10.00-12.15 10.00-12.00 10.00-12.15

geen
maaien met 

de zeis: 
snoeien

poel 

schonen

maaien met 

de zeis berm 

van 

kronelveld

opruimen 

stormschade

opruimen 

stormschade

Sia Sia Sia Sia Sia Sia

totaal aantal deelnemers 6 6 8 6 6 7

aantal uren 2 2,5 2,25 2,25 2 2,25

Totaal aantal gewerkte uren 12 15 18 13,5 12 15,75 140,00


	voorkant kronkelveld 2013
	jaarverslag_2013_Kronkelveld sia 

