
Jaarverslag 2016 van de werkgroep Wolterholten.

door Ernst Kleis.

Bij een bezoek aan het GMW (geologisch monument Wolterholten) vroeg in het voorjaar bleek dat
de gemeente er al voor had gezorgd dat de heg en de leilinden waren gesnoeid. Dat was fijn.
Jammer is dat de linde die schuin over de vijver hangt, weer is vergeten. De kop van deze boom
wordt zo veel te zwaar en daar zal wat aan moeten worden gedaan. Helaas moest ik constateren 
dat ook nu weer de afsluitboom van het terrein was losgebroken en op de grond lag. Een poging 
om deze afsluitboom te stelen is verijdeld door leden van de plantenwerkgroep. In een later 
stadium is één van de palen waaraan deze boom hing bij de grond afgebroken. Herstel was nog 
niet mogelijk doordat de plaatselijke houtleveranciers geen twee meter rondhout van de gewenste 
dikte konden leveren. 
Het schoffelwerk rondom de stenen is ook dit jaar weer goed verzorgd door Gerard Galema,
waarvoor dank!
Toen we voor een volgende maaibeurt de machine en de gereedschappen aan het uitladen waren
kwam mevrouw Irene Bos bij ons. Zij is een dochter van de familie Bos die hier het boerenbedrijf
uitoefende tot de boerderij moest verdwijnen i.v.m. de aanleg van de A32. Zij vertelde dat er een
groot aantal familieleden in aantocht was voor de viering van een vijftigjarig huwelijksjubileum op
de oude stee. Ze hadden prachtig weer en het werd gezellig. Natuurlijk zijn wij pas met de
lawaaiige maaimachine begonnen nadat de gasten waren vertrokken. We moesten zodoende tot in
de schemering doorwerken om het geplande werk af te krijgen. Omdat we moesten wachten met 
het maaien konden we ons ruim de tijd gunnen om te kijken naar de lange stoet van bijna honderd
meestal fraai gerestaureerde tractors die onder politiebegeleiding langs Wolterholten reed. Helaas
bleek de nieuwe eigenaar van de tractor van mijn schoonvader deze keer niet mee te kunnen 
rijden.
We hadden die zeldzame Hela tractor nog wel eens terug willen zien. Een wellicht goedbedoelend
persoon had kort tevoren de slootrand voor de meidoornheg kaal gemaaid. Uiterst spijtig! De
prachtige, door ons jarenlang gekoesterde, grote plant van de beschermde Salomonszegel, die in
volle bloei stond, lag afgemaaid in de sloot. Alle emoticons schieten tekort om weer te geven wat
we hiervan vonden. Nu het toch over maaien gaat kan worden gemeld dat door leden van de
plantenwerkgroep, in afwijking van de aanpak van de voorgaande jaren, een zomerse maaibeurt in
de Heemtuin is uitgevoerd waarbij de (weinige) bloeiende planten zoveel mogelijk zijn gespaard. Ik
vind wel dat er teveel van het Bont Kroonkruid is gemaaid. Ik denk dat de grassen veel beter tegen
het maaien kunnen dan andere planten en dat het tegendeel wordt verkregen van wat er wordt
beoogd, namelijk meer bloei in de heemtuin, tenzij er meer wordt gedaan dan alleen dit maaien. 
De perenbomen gaven dit jaar een rijke oogst; de peren oprapers zullen wel blij zijn geweest met 
het korte gras. Door vakantie gaat de oogst altijd onze neus voorbij. Het is fijn dat ik door de 
nieuwe inzet van de plantenwerkgroep de herfst maaibeurt van de heemtuin niet meer hoef te 
doen. Wel heb ik bij het maaien de paden in de heemtuin meegenomen en ook heb ik het in de 
tuin gemaaide gras bij de composthoop gebracht. Die was mede daardoor al weer groot geworden 
en is op verzoek door de gemeente weggehaald. Van de Gulden Roede, die de tuin dreigde te 
gaan overwoekeren, is een groot gedeelte verwijderd.
Een aantal van de planken van de omheining van de parkeerplaats is in zeer slechte staat. Van het
publicatiebord naast het bankje is de trespa plaat vernield. Een gebeitste multiplexplaat staat ter
vervanging klaar. Nu is het helaas een nog wat slordig gezicht. Gelukkig kwam dit bij de hier
gemaakte filmopname maar een fractie van een seconde in beeld, helemaal op het eind. In het
middagprogramma van omroep Max zit een rubriek die “raad de plaat(s)” heet. Onlangs was Tuk 
de te raden plaats. De eerste korte aanwijzing was opgenomen bij café De Karre. Daarbij werd 
verteld dat hier mannenkoor De Karre is ontstaan. Het deed ons deugd dat het GMW werd 
gekozen voor de opname van de tweede aanwijzing.
 Zie de foto.



Gewoonlijk wordt het gras begin september zo snel mogelijk na onze vakantie gemaaid; indien
mogelijk zelfs voor de Open Monumenten Dag. Het is dit jaar veel later gedaan doordat we, als
gevolg van de omvangrijke werkzaamheden in de Gasthuislaan aan bekabeling en riolering, niet
met de auto bij ons huis konden komen. Het was niet doenlijk om de maaimachine enz. naar de
elders geplaatste auto te dragen. Het gras was tot oktober zo gegroeid dat zowel de machine als ik 
er een zeer zwaar karwei aan had. Als het najaar natter zou zijn geweest was het probleem nog 
groter geweest. Als gevolg van het relatief droge najaar was de diepe plas water in de leemkuil 
vrijwel geheel opgedroogd. Op de parkeerplaats troffen we toen een illegaal gestorte partij 
antiworteldoek, big bags en aarde aan. Dit is bij de gemeente gemeld en die heeft het laten 
weghalen. Melding van de dader is welkom. 


