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N i e u w s b r i e f
Van de voorzitter
Bloeiende zomer
Het belooft in ons gebied een mooi
seizoen te worden voor insecten en
vlinders. Er is dit jaar meer bloemenzaad door onze leden afgenomen. Dat betekent dat er een groeiende belangstelling is voor het
bevorderen van de biodiversiteit.
Ook zien we dat bloemencentra
actief zijn in biodiversiteit. Tegeltje
eruit, plantje erin.
Met elkaar kunnen we een positieve slag
maken. Laten wij op onze erven ook
meer bloemen de kans geven. Het wordt
kleurrijker en het is beter voor de bijen
en insecten. Graag zien we foto’s van de
bloemenranden, ontstaan door de zaden
die onze vereniging ter beschikking

heeft gesteld.
Er komen in ons werkgebied steeds meer
aanvragen voor windmolens en zonneparken op akkers en weilanden. De vraag
is dan wat vindt de agrarische natuurvereniging hiervan.
Het bestuur is van mening dat als de
agrarische natuurdoelen en natuur pakketten in de knel komen wij als vereniging bezwaar zullen maken.
In de nieuwsbrief voor deelnemers van
Collectief Rivierenland is ruimschoots
toelichting gegeven op de 5% kortingsmaatregel op de beheersvergoeding
2018.. Dit is ontstaan door de forse korting op de uitbetaling door de
Rijksdienst
van
Ondernemend
Nederland (RVO).
Het bestuur en werkorganisatie van het

Collectief hebben een analyse gemaakt
van de oorzaken die geleid hebben tot
deze korting.
Een deel van de korting blijkt te zijn
ontstaan door het onjuist opvoeren van
de gewaspercelen, gewascodes en het niet
geheel correct uitvoeren van het beheer.
U als deelnemer ANLB heeft de verantwoordelijkheid om dit zo secuur mogelijk te doen. Ook als een adviseur deze
zaken voor een deelnemer verzorgt.
Het Collectief is, waar kan, een bezwaar
procedure tegen het RVO gestart. Er zijn
ook meer uren vrijgemaakt voor ondersteuning van deelnemers door onze veld
coördinator.
Niettemin het is en blijft een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Even voorstellen
In een land met bijna 17 miljoen mensen op
een beperkte oppervlakte bestaat er een voortdurende spanning over de beschikbare ruimte.
Zo ook de ruimte die nodig is voor Natuur,
recreatie en Landbouw.
Met name de druk op het gebied van klimaat en gebruik van gewasbeschermingsmiddelen zijn een uitdaging. Veel boeren
doen hun uiterste best om al deze belangen
te dienen.
Dit vergt begrip voor elkaars belangen en
mogelijkheden in het gebruik van die ruimte. Agrarische natuurverenigingen hebben
daarin een sleutelpositie.
Vandaar dat ik graag ja heb gezegd toen het
verzoek kwam om een rol te vervullen in de
VSR.
Een mooi en leefbaar buitengebied is van
levensbelang voor mens, plant en dier.
Met vriendelijke groet,
Jos Lamers.

Weidevogels en plas-dras
in het Broek

Nieuw in ’t Broek zijn de informatieborden over de weidevogels, die op vier verschillende
locaties zijn geplaatst. Eén staat vlak bij De Grietse Poort, twee borden aan de
Giesbeeksestraat, waar je “ Het Broek “ in kunt fietsen en één aan de Zwalmstraat.
Op de laatste plek hebben de wethouders Belinda Elfrink van gemeente Zevenaar en Gemma
Tiedink van gemeente Duiven de borden symbolisch onthuld. Op de borden staan afbeeldingen van
onze grootste weidevogels, de “big Five “, namelijk Kieviet, Grutto, Tureluur, Scholekster en Wulp.
Ook laten we enkele kleinere soorten zien die hier voorkomen. De borden vertellen over het doen
en laten van onze weidevogels. Een verrijking van de kennis over het vogelleven in ons “beheersgebied”. Hopelijk kunnen vele fietsers met belangstelling voor de natuur hier hun voordeel mee doen.
Zoals altijd zijn de kievieten ook nu de meest voorkomende soort en waren er op 1 juni al 108
nesten uitgekomen. Ondanks de toename aan predatoren is tot op heden “slechts” 15 % gepredeerd.
De grootste boosdoeners zijn de zwarte kraai en buizerd en de viervoeters steenmarter vos, hermelijn
en wezel. Bij het plas-dras gebied is het predatie-percentage waarschijnlijk lager. Dit heeft te maken
met de massale aanwezigheid van de weidevogels bij het plas-dras gebied. Gevleugelde predatoren
kunnen hier door de gezamenlijke weidevogels worden verjaagd, voor de zoogdier-predatoren lukt
dat niet.
Het plas-drasgebied blijft een grote aantrekkingskracht op vogels uitoefenen. Ook op onze weidevogels. Er hebben nog niet eerder zoveel kievieten gebroed rondom het water als dit seizoen.
Met de verrekijker zijn daar 40 tot 50 jonge kievieten gespot. ( Aangezien we in dat gebied de
nesten niet opzoeken, kunnen we deze uitgekomen nesten nog optellen bij de meer dan 200 die in
het overige veld zijn gevonden). Ook grutto en vooral de tureluur doen het hier goed. Van de tureluur zijn rond de vijftien koppels gesignaleerd, maar buiten het plasdras hebben we echter geen tureluur waargenomen.
De kieviet en scholekster hebben het dit jaar best goed gedaan, vergeleken met vorige jaren.
De scholekster broedt steeds vaker op platte daken en heeft daar ook beduidend meer kans, want
geen landbouw en weinig last van predatie. En dan maar hopen dat de jongen heelhuids de grond
bereiken, wanneer ze “gesommeerd “ worden door de oudervogel om de sprong te wagen.
Tot slot wil ik u nog melden dat een groepje van vijf personen uit de vrijwilligersgroep zich dit jaar
ook bezig heeft gehouden met het tellen van patrijzen. Op een oppervlakte van ongeveer 400 ha
zijn toch zeven koppels opgespoord. Patrijzen houden van ruigte, struiken en heggen om daar hun
nest te maken. Het zou fijn zijn als boeren een hoekje van hun weiland zouden willen inrichten
voor de patrijs, zodat ook deze weidevogel niet verloren gaat in het “Broek”.
Op naar volgend jaar met hopelijk nog meer weidevogels.
Ik wens u een goede zomer en voor de boeren en de natuur voldoende regen.
Jan Willem Bakker.
Nestbescherming weidevogels “De Liemers”.
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