Excursie naar de Schadijkse Bossen;
de Schaak
In de dorpsraad van september werden er
vragen gesteld over de toestand van de Schaak en dan met
name over de heide die er zou komen na het kappen van de
dennenbomen. De indruk was ontstaan dat er sprake was van
achterstallig onderhoud en dat langzaam maar zeker de heide
aan het verdwijnen was.
Dus een belletje naar Staatsbosbeheer en al vrij snel kon er een excursie geregeld worden
onder leiding van boswachter Andy Liebrand.
Op een prachtige dinsdagmiddag werden we al lopend geïnformeerd over de stand van
zaken. Een stukje historie kon hier niet ontbreken.

Vroeger lagen hier uitgestrekte heidevelden. Boeren lieten er schapen grazen en staken er
plaggen. Zo ontstonden kale plekken in de heide en kreeg de wind vat op het openliggende
zand. Dit woei op tot zandduinen. Vandaar het heuvelachtige karakter in een groot deel van
het bos. Aan het eind van de 19de eeuw ging men de zandverstuivingen te lijf door grote
delen te bebossen met grove dennen. Heidevelden werden ontgonnen tot
landbouwgebieden.
In 2007 heeft Staatsbosbeheer een deel van het bos gekapt om
weer een open gebied te creëren waar de heide en het
stuifzandlandschap van weleer zich kunnen herstellen. Met
geiten (de Hollandse landgeit) en schapen wordt het gebied

beheerd en de opslag bestreden. De geiten heeft men helaas moeten ruimen omdat ze
besmet waren met de zwoegerziekte.
Begrazing alleen is niet voldoende om de opslag van met name Amerikaanse vogelkers te
bestrijden. Op diverse plekken is inmiddels met menskracht het struikgewas verwijderd en
zijn boompjes gekapt. Op sommige plekken laat men het struikgewas staan om zo schuil- en
nestgelegenheid voor vogels en andere dieren te scheppen. De indruk dat het gebied
achterstallig onderhoud had klopte dan ook maar gedeeltelijk.
En toen donkere wolken, midden in open veld, een gigantische wolkbreuk. Stonden we allen
mooi te kijken in onze zomerse outfit. Een enkeling had voor de zekerheid een regenjack
meegenomen… maar voordat deze aangetrokken was … Iedereen was door en door nat of
gewoon zeiknat.
Helaas geen ruimte meer om samen af te sluiten… iedereen als de wiedeweerga naar huis,
drogen en schone kleren aan.

