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Nog even geduld.
Het life gaan van ons nieuwe website is een paar
weken uitgesteld. Maar als alles goed gaat zal de site
vanaf 15 februari voor iedereen te zien zijn.
Gelukkig is ook op oude site nog veel te zien

Broedvogels in Engbertsdijksvenen 2020
Ook in 2020 is Engbertsdijksvenen weer in zijn geheel op
broedvogels geïnventariseerd, volgens de beproefde
methode. Dat sprak dit jaar echter niet vanzelf, alles werd
immers anders door Corona. Vlak voor het veldseizoen kwam
het bericht van Staatsbosbeheer dat alle vrijwilligerswerk werd
stopgezet. Dat leek voor het broedvogelonderzoek niet aan de
orde: iedere teller heeft immers een bubbel van ongeveer 100
ha alleen voor zichzelf. Een betere manier om afstand tot de
medemens te bewaren kun je niet bedenken. Daar bleek
Staatsbosbeheer toch anders over te denken, het verbod gold
zonder pardon voor alle vrijwilligerswerk. Hierdoor ontstond de
nogal absurde situatie dat je niet in alle eenzaamheid je telling
kon uitvoeren, maar dat je op de wandelpaden wel hele
hordes naar frisse lucht hunkerende bezoekers moest
ontwijken. Gelukkig werd de verantwoordelijkheid voor het
veldwerk overgenomen door Sovon, en konden we met inachtneming van alle regels, toch onze
gang gaan. Daarbij vielen we nogal op bij die vele bezoekers: het veen is momenteel immers
vrijwel in zijn geheel te overzien! Om aan te geven dat we er niet zomaar wat liepen, is dit jaar
dan ook voor het eerst gebruik gemaakt van de oranje armbanden van Sovon, als nazaten van
de Binnenlandse Strijdkrachten. Dat bleek verrassend goed te werken: wanneer je weer op de
vrij toegankelijke paden liep werd je regelmatig aangesproken door belangstellende bezoekers.
Heel bijzonder dat aan een smalle reep stof zoveel autoriteit wordt toegekend.
Voor het inventarisatiewerk is het gebied nog steeds verdeeld in tien vakken, elk met eigen
vaste tellers.
Auteur: Geert Euverman

Het volledige verslag is via de link hieronder te downloaden van onze drive.
Broedvogels in Engbertsdijksvenen 2020.pdf

"Dat zijn de mooie momenten van het werk."
05:00uur de wekker gaat, ik zet de wekker uit en geef mijn kat
een aai over z’n bol.
Nadat ik mezelf heb klaar gemaakt voor de dag, bekijk ik nog even het weer.
Moet ik het regenpak meenemen vandaag of juist de warme scheepstrui?
Nadat de katten lekker hebben gegeten en de bak is uitgeschept stop ik mijn brood en drinken
wat ik de avond ervoor heb klaargemaakt vlug in de tas en rij ik naar Kloosterhaar. Daar
aangekomen neem ik de dag door met mijn collega’s, wat moeten we vandaag weer doen?
Moeten we snoeien of zagen? Takken of kleine bomen wegslepen? Of moeten we prikkeldraad
weghalen en waar moeten we dat doen? Nadat de taken zijn verdeeld gaan we op pad.
Laatst hebben we de takken en kleine bomen bij De Pollen op de hei weg gehaald. Dat deden
wij zodat er meer licht zou ontstaan, zodat de adder rustig op z’n gemak op temperatuur kan
komen.
Ook zijn wij wezen snoeien in de buurt van de boomkikker, zodat die ook wat meer licht heeft
tussen de bramen.
Prikkeldraad dat op voormalig verpachte weilanden gespannen staat halen wij weg hier worden
binnenkort nieuwe bomen gepland.
In het begin toen we net aan het werk waren, waren wij vooral heel druk met het weg snoeien
van de Amerikaanse vogelkers op de hei. Dat weg snoeien deden we zodat de hei meer ruimte
krijgt en het niet dichtgroeit met bos.
Na de ochtend lekker gewerkt te hebben, gaan we lunchen. Gezellig praten we met elkaar over
van alles en nog wat. De één heeft het over vissen en de ander over computers. Het leuke aan
ons team is dat we allemaal een diverse achtergrond hebben, er is altijd wel iemand die ergens
iets van af weet. Over een diverse achtergrond gesproken, wij zijn bij Staatsbosbeheer
geplaatst door binnenwerk. Binnenwerk is een organisatie binnen de rijksoverheid om mensen
met een afstand op de arbeidsmarkt binnen de rijksoverheid te plaatsen.
Zo de lunch is voorbij en we gaan weer aan de slag, nadat we vanochtend bezig zijn geweest
met prikkeldraad weghalen, moeten we vanmiddag bezig op de hei, om takken weg te slepen.
We zijn hard bezig en op een gegeven moment zie ik een collega stil staan. Ik kijk hem aan en
hij wijst stil en ik zie een stel reeën lopen. Dat zijn de mooie momenten van het werk. Nadat de
dieren ons in de gaten hebben en weer verder lopen gaan we weer druk bezig.
Dan is het in eens tijd, de dag zit er alweer op. We gaan snel naar de boerderij in de
Engbertsdijksvenen en maken nog even snel het materiaal schoon en gaan weer naar huis.

Jos van Leeuwen (medewerker binnenwerk)
Sinds 5 oktober is een werkploeg van Binnenwerk gestart met werkzaamheden in
Engbertsdijksvenen en de omliggende natuurgebieden van Staatsbosbeheer. Zij doen vooral
klusjes met de hand, zoals het verwijderen van opslag op de droge heide en op plaatsen die
met machines slecht te bereiken zijn.
Binnenwerk is het rijksoverheidsprogramma dat uitvoering geeft aan de Participatiewet. Met
deze samenwerking geeft Staatsbosbeheer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt de
kans om te helpen met het beheren van natuurgebieden. In Engbertsdijksvenen zijn één
werkbegeleider en acht medewerkers aan de slag.

De grutto – onze nationale vogel – verdwijnt in rap
tempo uit ons land: Waren er in 1970 nog 120.000
broedparen van deze weidevogels, nu resteren er
minder dan 30.000 en de achteruitgang gaat
onverminderd door.
Nederland heeft een internationale verantwoordelijkheid
voor de grutto: maar liefst 80% van de Europese
populatie broedt in ons land. De achteruitgang van de
weidevogels is een gevolg van de teloorgang van het
unieke weidelandschap van laag-Nederland. Ook van
andere weidevogels, zoals kievit, scholekster en tureluur,
zijn er steeds minder.
Op initiatief van Pieter Winsemius (oud-minister van VROM ), It Fryske Gea, de Friese Milieu
Federatie en Vogelbescherming Nederland is met inbreng van zes weidevogelprovincies,
landbouworganisaties, natuurorganisaties en wetenschappers het Aanvalsplan Grutto
opgesteld.
De weidevogelstand in Nederland gaat zó hard achteruit dat Nederland afkoerst op weilanden
zonder weidevogels. Het is een akelige constatering, maar Hollandse weiden zonder het
karakteristieke geluid van de grutto zijn niet langer ondenkbaar. Sinds 1970 zijn we ruim 70%
van onze grutto’s kwijtgeraakt en in hun kielzog zijn ook grote aantallen kievit, scholekster,
veldleeuwerik en andere boerenlandvogels verdwenen.
Met dit plan moet het lukken de neerwaartse trend van de grutto en andere weidevogels te
keren. Om de grutto te redden zijn optimale inrichting en beheer vereist, in speciaal aan te
wijzen kansrijke gebieden voor weidevogels. Deze gebieden zijn van voldoende omvang om te
kunnen fungeren als brongebied voor het herstel van de populaties grutto’s en andere
weidevogels. De kansgebieden liggen in laag-Nederland, in de weidevogelprovincies: Friesland,
Noord- en Zuid Holland, Utrecht, Groningen en Overijssel. Provincies selecteren de
kansgebieden samen met boeren, natuurorganisaties en betrokken vrijwilligers.
Via de link is een samenvatting van het plan is te zien op website van de Vogelbescherming
: Samenvatting Aanvalsplan Grutto

De poep van boerenvee in natuurgebieden is lang niet
altijd vrij van giftige stoffen. Onderzoek van ARK
Natuurontwikkeling toont aan dat de concentraties van
giftige medicijnresten soms zo hoog zijn, dat het vrijwel
alle insecten doodt. ARK pleit voor nauwgezette
monitoring van het gebruik van ontwormingsmiddelen bij
boerenvee in natuurgebieden. Zodat giftige poep uit de
natuur wordt verbannen.

Poep is een belangrijke schakel in de kringloop van het leven. Waar wij mensen meestal
gruwelen van een dikke drol, zijn tal van insecten, dieren en planten er verzot op. Sterker nog:
honderden soorten zijn er direct afhankelijk van. De lijst van beestjes die normaal gesproken op
een versgeperste vlaai afkomen, is eindeloos lang: van vlieg tot mestkever en van vlinder tot
slak. Met name de mestkevers en hun larven gaan voortvarend aan de slag met het verwerken
van de poep. De drol vol insecten trekt vervolgens rovers aan. In de vorm van nog meer
insecten, maar ook padden, vogels en dassen pikken maar al te graag een beestje mee.
Wormen, schimmels en bacteriën breken de vlaai verder af. Zo maakt de mestfauna
voedingsstoffen beschikbaar voor planten.
Lees verder op de site van Nature today

Steun de kruidentuin koop nestkastjes
Door de corona mist de kruidentuin
een groot deel van haar inkomen en
nu, vroeg in het voorjaar, is het een
mooie tijd om nog een nestkast op te
hangen. Natuurlijk kun je ze voor
jezelf kopen maar het zijn ook
geweldige cadeaus voor vrienden en
familie. Deze zelf gemaakte kasten
zijn van zeer goede kwaliteit en spot goedkoop. De voorraad is beperkt dus wees er snel bij.
Nestkast voor o.a. Koolmezen, Vlinderkasten of Eekhoornvoederkasten voor maar € 8,50
Groot insectenhotel of een Vleermuizenkast maar € 20,Zinken invlieggat beschermplaatje 32mm €1,50
Voor verkoop kunt je altijd contact opnemen met Theo Reekers voor een afspraak mobiel:
0615643852 of stuur een mail naar theoreekers@tele2.nl

De vacaturebank.
Voor Wies met de Patries: Meerdere personen die met een leskist schoolklassen bezoekt en
de leerkracht hiermee ondersteund. Kennis is niet nodig. (Je kunt ingewerkt worden wel is
enthousiasme gewenst) Hier meer informatie
Personen die de KNNV jeugdclub weer opnieuw willen opstarten.
Om meer te kunnen betekenen als ouder organiseert de IVN Almelo een
natuuroudercursus. Leuk en leerzaam! Meer informatie hier
De Educatieve Kruidentuin in Vriezenveen is op zoek naar mensen die willen helpen bij het
ontwikkelen, organiseren en geven van workshops. kijk op edutuin.nl
Voor alle functies is het zo dat vooral het plezier en dankbaarheid je beloning is.

Een niet-alledaagse vondst
Op de Zunasche heide, op de overgang van de Sallandse
Heuvelrug naar de Regge, wordt de natuur versterkt door een
meer open gebied te creëren. Het gebied is in het verleden
ontgonnen, dat wil zeggen geëgaliseerd, en er zijn sloten
gegraven om het gebied te ontwateren voor landbouw.
Het afgelopen jaar is het gebied, dat met name zo waardevol is omdat het in de gradiënt van
droog naar nat ligt, ingericht voor ontwikkeling van vochtige heide, bloemrijk schraalland en
moeras. Deze werkzaamheden zijn onderdeel van de Natura2000-opgave om kwetsbare natuur
te herstellen.
In 2020, bij bodemboringen voorafgaand aan de natuurherstelmaatregelen, trof Harm Smeenge
een bijzondere pingoruïne aan. Een niet-alledaagse ontdekking! Deze pingoruïne kwam aan het
licht op een plek met opmerkelijk kalkrijke ondergrond binnen een cirkelvorm.
Meer te lezen op de nieuwsbrief van Nature Today ....

Het landschap van NoordoostTwente
Auteur: Harm Smeenge (expert landschapsecologie)

Uitgave in samenwerking met:
Bosgroepen Nederland, Provincie Overijssel
Noordoost-Twente heeft een heuvelachtig, bijna on-Nederlands
landschap. Tijdens de voorlaatste ijstijd vormde het landijs de stuwwallen
van Oldenzaal en Ootmarsum. De beekdalen zijn er vaak moerassig en
op de hogere gronden liggen de essen en kampen, oude akkergebieden.
Op de stuwwallen legden Twentse textielfabrikanten vanaf de
negentiende eeuw landgoederen aan. Door de hoogteverschillen, de
bijzondere bodemsamenstelling en de vele bronnen en beken ontstond
een lappendeken van landschapstypen. In het Dinkeldal ligt een voor
Nederland bijzonder landschap met rivierterrassen, ontstaan doordat de
rivier zich steeds dieper insneed in het dal.
Al vanaf de prehistorie bood het landschap van Noordoost-Twente diverse gebruiksmogelijkheden voor de
mens. Daardoor ontwikkelde zich in de loop van de eeuwen een kleinschalig landschap met grote
hoogteverschillen en diverse elementen zoals de stuwwallen, essen, kampen, beken, bronnen en landgoederen.
Vanwege het brede scala aan natuurgebieden en belangrijk cultureel erfgoed, dat is ontstaan door een
eeuwenlang samengaan van natuurlijke ontwikkelingen en menselijk ingrijpen, is het gebied in 2006
aangewezen als nationaal landschap. Inmiddels heeft het Rijk de nationale landschappen overgedragen aan de
zorg van de provincies. De grens ... lees verder

Nationaal Landschap Noordoost-Twente
€ 29.95 (incl. verzendkosten) ISBN: 978-90-5345-572-2 druk: oktober 2020 22x28 cm - 176 blz. genaaid
gebonden
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