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Marke Mallem Doe-Dag
Zaterdag 23 oktober is weer de (bijna) jaarlijkse 
MM-doe dag. Deze keer is de Berkeloever bij de Ber-
kelstaete aan de beurt, van de spoorbrug tot de brug 
van het fietspad. De beplanting op de onderkant van 
de oever wordt die ochtend gedeeltelijk afgezet om 
dan weer te voldoen aan het streefbeeld.

Wanneer, waar, hoe laat?
We beginnen zaterdagmorgen 23 oktober om 9.00 
uur en gaan uiterlijk door tot een uur of 11.00-12.00. 
We verzamelen ‘s ochtends bij de parkeergarage van 
Berkelstaete. Uiteraard sluiten we de werkzaamhe-
den weer af met bonensoep en broodjes. Aanmel-
den graag via deze link. Op basis van de aanmeldin-
gen krijgen we een beeld van het aantal mensen dat 
we kunnen verwachten. Gedegen schoeisel en hand-
schoenen worden aanbevolen.

Wat gaan we doen?
Er worden zaterdagochtend zo veel mogelijk wilgen, 
en berken verwijderd. Medewerkers van de VAN 
doen het zaagwerk. Vrijwilligers slepen het hout naar 
de bovenkant van de oever. Het materiaal wordt na 
de werkzaamheden verschreddert. 

Elke editie wordt een ander perceel van het veertig 
hectare grote MM-gebied samen met bewoners on-
der handen genomen. In het verleden zijn zo samen 
met de vogelwerkgroep het vogelbroedgebied bij de 
Stokkerbrug, met bewoners de Berkerloevers bij de 
Mallumse Molenweg en in de de wijk Op de Bleek 
oevers geschoond van ongewenste houtopslag. 

Natuurdoeltypen en streefbeelden
De 45 hectare gronden die Marke Mallem beheert 
zijn verdeeld in verschillende percelen/elementen. 
Elk perceel heeft een andere begroeiing (natuur-
doeltype) en streefbeeld als uitgangspunt voor het 

onderhoud. Marke Mallem heeft te maken met elf 
verschillende streefbeelden. Deze zijn leidend voor 
het beheerplan op basis waarvan Marke Mallem het 
gebied onderhoudt en beheert. De beschrijving is de 
terminologie van de VAN en het Waterschap Rijn en 
IJssel en is ook de basis voor subsidieregelingen. Op 
basis hiervan zijn ook de plankaarten opgesteld. 

Streefbeeld houtoever: Een flauw talud en oever met 
spontaan houtige opslag van bijv. wilg, els, es, berk. 
Het beheer bestaat uit het periodiek afzetten van 
het hout op het talud, om te voorkomen dat het te 
groot wordt of in het water valt (dit in tegenstelling 
tot een broekbos). Incidenteel kan een boomvormer 
gehandhaafd worden. 

Streefbeeld structuurrijk grasland: Dit grasland is een 
kruidenrijk grasland (niet schraal). Het kan behoren 
tot allerlei verbonden van graslandvegetaties, zo-
als kamgrasvegetaties of de meer algemene witbol-
graslanden. Diverse soorten ruigte en struweel kun-
nen in dit grasland voorkomen. Kruiden- en faunarijk 
grasland wordt bij een goede kwaliteit gekenmerkt 
door variatie in structuur (ruigte, plaatselijk stru-
weel, hoge en lage vegetatie) en is rijk aan fauna. Dit 
type is o.a. van belang voor vlinders, insecten, vogels 
en kleine zoogdieren. Het beheer bestaat uit het 1x 
per jaar maaien en afvoeren met even-
tuele nabeweiding.

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

