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Voorjaar in de Liemers; het is en
blijft genieten. Ons prachtige rivie-
renlandschap; een plaatje!

Dit mooie plaatje ontstaat ook met uw
medewerking. Leden van de
Weidevogelwerkgroep zijn druk in de
weer. Mede door hun toedoen zijn er
meer vogels en meer vogelnesten ont-
dekt en gespaard . Tal van vrijwilligers
zijn actief om paden en recreatievoorzie-
ningen gangbaar te houden.

De leden van de VSR zullen ongetwij-
feld in de weer zijn geweest om het land
te bewerken en te laten bewerken door
de buiten grazende koeien. De eerste
snede gras zit in de kuil, het meeste mais-

zaad zit in de grond. We worden ons
steeds meer bewust van de kostbaarheid
van de gronden. Dagelijks lezen of horen
we via de pers wat ‘men’ van grondeige-
na-ren/gebruikers verwacht. Meer den-
ken en handelen vanuit de kringloopge-
dachte, optimale voorwaarden scheppen
zoveel mogelijk eiwit uit Nederlandse
gewassen te produceren. Goe-de ontwik-
kelingen, die ervoor zorgen dat we nog
bewuster en zorgzamer met onze bodem
omgaan.

In het vroege voorjaar hebben alle VSR
leden de kans gekregen om zaden voor
akkerranden te halen. Afgelopen weken
zijn de meesten zaden gezaaid. Lijkt me
prachtig om door ons gebied te rijden en

overal de mooie versiering van de akker-
randen tegen te komen. De wens voor
meer biodiversiteit sluit hierbij nauw
aan.
Als de akkerrand opkomt en in bloei
staat maak een mooie foto en stuur ons
die toe. Van harte hoop ik dat u zelf ook
de tijd neemt om eens stil te staan bij de
werking die akkerran-den heeft op
insecten en vlinders.

Ik wens u allen een prachtige zomer toe
in een bloeiende Liemers!

Voorjaar in de Liemers
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Weidevogels in het Broek
Het weidevogelseizoen is alweer in volle gang. Als u dit leest, loopt het al bijna op z’n
eind. Het duurde lang dit jaar voor wij ons eerste kievitsei hadden gevonden, nl. pas op 23
maart. Natuurlijk had dit te maken met de langdurige kou, de kieviten waren al hier, maar
zijn weer vertrokken toen die koude periode kwam.

Daarna is het redelijk goed gegaan met de kievit: op 24 mei waren er 165 nesten gevon-
den en is de helft al uitgekomen, een aantal verlaten, gepredeerd of toch nog door werk-
zaamheden over de kop gegaan. De rest ligt er nog en er zullen nog meer nesten bij
komen. Kieviten die nog geen jongen hebben, zullen opnieuw beginnen en nu de mais is
gepoot, zullen ze beter beschermd worden. Dit geldt zeker ook voor de jongen!
Ook van de andere soorten (grutto, scholekster en wulp) zijn nesten gevonden. Alleen van
de tureluur niet, deze vogel weet zijn nest zo te verbergen dat die moeilijk te vinden is.

Sinds dit seizoen kunnen we eventueel gebruik maken van een drone. De Stichting
Landschapsbeheer Gelderland en de Collectieven ( overkoepelend orgaan van de agrarische
natuurverenigingen ) hebben samen met de provincie een drone aangeschaft. Aangezien
het met het toestel niet mogelijk is de verschillende weidevogels te onderscheiden, is deze
drone nog niet door ons gebruikt.

Zoals ook vorig jaar zijn de meeste nesten van grutto en tureluur bij het plas-drasgebied
aan de Grote Veldstraat gevonden. Bij de eerste telling, waarbij het gaat om het aantal paar-
tjes wat we waarnemen, denken we dat beide vogelsoorten daar ongeveer zeven nesten
hebben liggen in het kruidenrijke grasland. De meeste daarvan liggen rondom het opges-
poten water. In het deel van uitgesteld maaien zijn geen nesten van grutto en tureluur
gevonden.

Buiten het plasdrasgebied zijn maar weinig grutto - en tureluurnesten gevonden en dat is
geen goed teken. Het houdt in dat er nog geen vermeerdering van het aantal weidevogels
is te zien in het Duivense en Zevenaarse “Broek”, ondanks het plasdras! We hopen dat het
voor deze vogelsoorten een uitzondering is geweest, om welke reden dan ook.  Zo niet,
dan ziet het er somber uit voor volgende jaren!

Op zondag 20 mei hebben we een fietsexcursie door “t Broek” gehouden, waar zo’n
veertig mensen aan hebben deelgenomen. We zijn begonnen in het filmhuis in Zevenaar
met het laten zien van een dvd over de weidevogels, die we al meerdere jaren geleden
hebben gemaakt. Daarna zijn we gaan fietsen en hebben, behalve de door onze groep
beschermde vogels, nog wel 25 andere soorten “gespot.” Dat waren o.a. roofvogels, zoals de
buizerd, watervogels als kuifeend en fuut, zowel boeren- als huiszwaluwen, witte en gele
kwikstaart, fazant en patrijs. We waren pas om 13.30 uur terug bij het beginpunt, het was
een lange ochtend, maar iedereen heeft het erg naar zijn zin gehad en dat is weer een
opsteker voor ons als vrijwilligers.

Jan Willem Bakker.

Rabattenbos infobord
Met het plaatsen van een mooi info-
bord is het project om de Wejenward te
herstellen afgerond. De vrijwilligers
van Werkgroep Oké zorgen voor het
jaarlijks beheer en onderhoud van het
natuurgebied. Het infobord staat op de
dijk vlakbij de kerk van Oud-
Zevenaar. Vanaf de dijk is er een mooi
uitzicht over het gebied! 

Van de coördinator:


