'Heidegrond moet open bliiven'
RUGPHEN - Tientallen vrijwilligers streken zaterdag neeÍ op landgoed De Moeren voor een intensieve snoei,
wied- en onderhoudsbeurt van het natuurgehied. Dit gebeurde in het kader van de landelijke Natuurwerkdag.

Tussen die noeste arbeid door, kan het landschap sons verbluffend mooi zijn.
DOOB GUUS ABNOUTS

Vtijwilligers

er voor iedereen, dus ook heï onderhoud

Jaoobs en zijn club lopen niet als enigen

ervan. De mensen uit Zundert en Rucphen
die vandaag komen helpen hebben toch al

Waar voorheen de turf werd gedolven,

rond deze morgen. Ook de Natuurwerk-

hakken op de vroege zaterdagmorgen de
spades en worden de jonge dennenscheu-

groep Rucphen

ten en masse uit de heidegrond getrokken.
E;r dat is nodig,

want een open heidegrond

k'ijgt snel te maken met een fikse wildgi'oei, vertelt Frans Jacobs. "Met de groep

'Vrienden van De Moeren' trekken we er
iedere maand op uiï om het natuurgebied
hiei te onderhouden en om de heide'zuiver
te zetten', zoals'dat heet."

Hij wijst naar de opkomende dennenscheuten. "Die worden vandaag grotendeels uit verwijderd. Vroeger gebeurde dat
nog met schapen, maar nu moeten we het
zelf doen." Een uniek stukje natuur als het
aan Jacobs Iigt.

"Er komen hier zelfs nog slangen voor en
op de heide bouwt de nachtzwaluw zijn
nestjes. Dat doet het vogeltje gewoon tussen heidebosjes in."

FOTO GUUS ARNOUTS

is

present. Daarnaast
baant een enthousiaste groep vrijwilligers
zich een weg door de 225 hectare die het

een gr00t hafi voor de natuur", Iacht Ter
Kuile.

landgoed groot is.

Belangrilk

Deze ochtend wordt de heide onder handen genomen, maar door heel het jaar door
zijn er verschillende activiteiten waarbij de

Teruuijl hier en daar de takken over de heide

handles uit de mouwen gestoken kunnen
worden. Vclgens Annette ter Kuile dan ook

Johan Vermunt, die even later hijgend naar

een unieke manier om me1 het landgoed
kennis te maken. "We willen een stukje
warmte en verbondenheid met De Moeren
overdragen op de vrijwilligers en samen,
met elkaar de natuur een handje helpen.
Vandaar dat we deze dag aangrijpen en
daar ook De Moeren onderdeel van laten
maken." Ook al is het Iandgoed feitelijk in
handen van de familie Van der Hoeven, het
bos en de heide zijn vrijtoegankelijk om te
wandelen 0Í te fietsen. "Het landgoed rs

vliegen, is hei werk totaal niet onbelangrijk Meent de coördrnator van vandaag,
Jacobs komt staan. "De heldegrond moet
open blijven. Als je het niet schoonhoudt,
kan het zijn dat de heide binnen drie jaar
volledig dichtgegroeid is en dat willen we
niet hebben natuurlijk." Zelf is Vermunï
iedere week werkzaam in de Pannenhoef
waar hij het bos aldaar onderhoudt. Toch
is ook hij vandaag werkzaam op De Moeíen, net als de andere natuurlieÍhebbers.
Tot een uurtje oÍ twaalÍ werken ze door en
ligt de heide en aangrenzende omzoming
er weer opgeruimd en onderhouden bij.
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