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Protest kapvergunning Mallemse Molenweg
Voor het bosje op de oever van de Berkel, helemaal 
aan het eind van de Mallumse Molenweg, is een kap-
vergunning aangevraagd. Het perceel is de eerste ja-
ren na inrichting door het waterschap niet elk jaar 
uitgedund. Daardoor is een gedeelte van de sponta-
ne houtopslag er uitgegroeid tot een bosschage van 
berk en wilg. Het voldoet daardoor niet meer aan het 
gewenste natuurdoeltype ‘droog schraalgrasland’. 
Droog schraalland omvat open, droge, laagproduc-
tieve, kruidenrijke, grazige vegetaties op droge lemi-
ge zandgronden, rivierduinen en op löss en kalk in 
het heuvelland. Droog schraalland is in Nederland 
vrijwel verdwenen en de bijbehorende karakteristie-
ke soorten planten is ernstig bedreigd. 
Marke Mallem wil de begroeiing door er te kappen 
weer meer in overeenstemming brengen met de 
naastliggende percelen. De spontaan ontstane stru-
welen in de rand langs de Berkel blijven wel bestaan, 
want deze passen bij dit natuurdoeltype.
Een bewoner aan de Mallumse Molenweg heeft bij 
de rechtbank protest aangetekend tegen de inmid-
dels door de gemeente al verleende kapvergunning. 
De bewoner voelt zich in zijn belangen geschaad. Het 
aanzien en de beleving van zijn woonomgeving zou-
den door de kap ernstig aangetast worden. Marke 
Mallem wacht nu eerst het verdere verloop van de 
formele procedure af. Reacties zijn welkom op info@
markemallem.nl.

Marke Mallem Doe-Dag
Zaterdag 23 oktober is weer de MM-doe dag. Elke 
editie wordt een ander perceel van het veertig hec-
tare grote MM-gebied samen met bewoners onder 
handen genomen. In het verleden zijn zo samen 
met de vogelwerkgroep het vogelbroedgebied bij de 
Stokkerbrug en met bewoners de Berkerloevers bij 
de Mallumse Molenweg en de de wijk Op de Bleek 
geschoond van ongewenste houtopslag. 

Deze keer is de strook Berkeloever bij de Berkelstaete 
aan de beurt, van de flat tot de spoorbrug. De on-
derkant van de oever wordt opgeschoond. Er worden 
zo veel mogelijk wilgen, elsen en berken verwijderd. 
Medewerkers van de VAN doen het zaagwerk. De fir-
ma Graven verzamelt en shreddert het materiaal de 
dag erna. 
We beginnen zaterdamorgen 23 oktober om negen 
uur en gaan uiterlijk door tot een uur of elf/twaalf. 
Uiteraard sluiten we de werkzaamheden weer af met 
bonensoep en broodjes. Aanmelden kan via deze 
link.

Bevaren Oude Berkeltak
De oude Berkeltak heeft grote aantrekkingkracht op 
watersporters. Toch wil Marke Malle, onwille van de 
flora en fauna, dat het gebied maar spaarzaam wordt 
bevaren. Dat is ook duidelijk gemaakt door de ver-
bodsborden die er hangen. De Berkelschippers heb-
ben van oudsher toestemming om deze tak van de 
Berkel te gebruiken voor hun vaartochten naar het 
Muldershuis en omgeving. Varen tijdens het broed-
seizoen is er niet toe gestaan. Dat is van 15 maart 
tot 1 augustus. Marke Mallen kapt voor onderhoud 
tussen 15 oktober en 15 maart. Met Sportwij-
zer is binnenkort contact over kanoërs of 
suppers die er ondanks de borden 
wel varen.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJqD5fSqQ55o0f8qBP_NwLSqXp96N3DoTha89xIHfIfjxJ8A/viewform

