KLUSSEN IN DE BALIJ
Op zaterdag 5 februari is er ondanks de harde, bijna stormachtige wind tóch geklust in de Balij, om
precies te zijn langs de zuidoost kant van de plas in de Scheg. Het klussen vond plaats onder toezicht
van medewerkers van Staatsbosbeheer en in samenwerking met de vaste snoei- en klusploeg die
regelmatig werkzaamheden in het hele Balijgebied uitvoert. Het was de tweede keer dat er door
leden van de Vogelwerkgroep Zoetermeer onderhoud is gepleegd rond de vogelplas in de Scheg met
als doel, door het snoeien van de opgroeiende boompjes, met name populieren, het open karakter
rond de plas te bewaren en daardoor de plas toegankelijk en aantrekkelijk te houden voor
watervogels en steltlopertjes.
Activiteiten van vrijwilligers hoognodig
Dit keer waren Hans en Truus Susan, Kees Luijkx, Simon Post en Jan Peeraer de vijf enthousiaste
vrijwilligers die de harde wind getrotseerd hebben en een heel stuk oever aan de zuidoostkant van
de plas vrij hebben gemaakt van opgroeiende en soms al stevig opgegroeide bomen. Een warme kop
vegetarische tomatensoep in de pauze was een welkome en lekkere onderbreking van een dagje
stevig werken in de natuur.

Mede omdat Staatsbosbeheer, onder invloed van de door de huidige regering doorgevoerde
bezuinigingen op natuur ook op het klein onderhoud in de natuurgebieden zal moeten bezuinigen,
maar ook om als vogelwerkgroep mede vorm te kunnen geven aan de inrichting van interessante
vogelgebieden, worden de activiteiten van vrijwilligers zeer op prijs gesteld. Om dit soort
werkzaamheden beter vorm te kunnen geven en ze ook beter in te kunnen plannen is het interessant
te kijken of er onder onze leden een vaste groep vrijwilligers gevonden kan worden die hieraan mee
wil werken. Ik hoor het graag om zo in overleg met Staatsbosbeheer, die ook voor de
gereedschappen zorg zal dragen, verdere werkzaamheden te plannen. Te denken valt onder meer

aan het weer vrij maken van het eilandje vlak tegenover de blauwe brug waar vorig jaar de kluten en
visdiefjes gebroed hebben, of het vrij maken van een soortelijk eilandje in de plas in de Scheg.
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