Natuur- en vogelwerkgroep De Grutto maakt zich sterk voor
boerenlandvogels
Biodiversiteit. Er wordt steeds meer over gesproken en het is belangrijker dan je misschien zou denken. Biodiversiteit gaat over wat leeft op aarde, zoals alle planten en dieren. En die dieren, denk bijvoorbeeld aan
bijen en andere insectensoorten, zorgen voor de bestuiving (bevruchting) van onze (landbouw)gewassen.
Dus ook van planten met een medicinale werking, waarvan wij als mens weer medicijnen tegen verschillende
ziektes kunnen maken. Daarnaast zorgt biodiversiteit voor schoon water en een vruchtbare grond. En wat
dacht je van een stukje beleving? Een wandeling in je vrije tijd wordt een stuk aangenamer in een mooi landschap met verschillende planten, bomen, struiken en bloemen. Kortom: biodiversiteit zorgt ervoor dat we
kunnen bestaan en is iets van ons allemaal.
laat Johan Drop weten. “We werken
binnen dit project samen met jachtcombinaties. We zaaien kleinschalige
akkerranden en overhoekjes in om
meer voedsel en dekking te creëren
voor de patrijs. De boeren die hiervoor grond ter beschikking stellen,
zijn enthousiast. En het mag gezegd
worden; we hadden in 2019 een heel
goed patrijzenjaar en ook dit jaar zijn
al verschillende grote kluchten patrijzen gezien.”

Waakzame Patrijsman in het projectgebied Rossum. Foto: Johan Drop.
Helaas worden tal van dieren en
planten met in hun voortbestaan bedreigd. Om de biodiversiteit te vergroten, moeten wij dus op een
andere manier met onze omgeving
omgaan. Lokale groen- en natuurverenigingen en de gemeente Dinkelland zetten zich hier samen voor
in. Wethouder Ben Blokhuis juicht dit
toe: “In onze gemeente zijn verschillende groen- en natuurverenigingen
actief die zich enorm inzetten voor
de versterking van de biodiversiteit.
Hier zijn wij als gemeente hartstikke
blij mee en daarom laten wij hen hun
verhaal vertellen in de Dinkelland
Visie.” De wethouder hoopt dat iedereen die de artikelen leest, de tips
van harte neemt. “Bekijk welke
(kleine) aanpassingen jij kunt doen in
jouw omgeving. Zo dragen we allemaal ons steentje bij aan de biodiversiteit in onze gemeente.”

Natuur- en vogelwerkgroep De
Grutto zet zich al jaren in voor de
boerenlandvogels in deze regio. Op
verschillende manieren stimuleren
de vrijwilligers van De Grutto de toename van vogels en verbeteren zij
van de leefcondities van diverse vogelsoorten. Weidevogelbescherming is een van de voornaamste
activiteiten. Wanneer de weidevogels gaan broeden, beginnen voor
de boeren ook de werkzaamheden
in de graslanden en akkers. “Door de
goede wisselwerking tussen boeren
en de veldwerkers van De Grutto
kunnen legsels van weidevogels gespaard worden”, zegt Johan Drop
van de natuur- en vogelwerkgroep.
“De weidevogelvrijwilligers zoeken
en markeren samen met de grondeigenaren de akkers. Met deze aanpak

kunnen we de onvermijdelijke afname van de weidevogels in het
boerenland vertragen en hopen we
soorten te behouden.”

De gemeente Dinkelland behoorde
van oudsher tot een belangrijk
broedgebied van de patrijs, maar
ook van andere boerenlandvogels.
Het agrarisch gebied is de laatste decennia sterk veranderd. Dit heeft
grote economische voordelen gebracht, maar op ecologisch gebied
ook een grote afname van de biodiversiteit. Door de sterke veranderingen zijn voor de patrijs en andere
boerenlandvogels belangrijke leefgebieden verloren gegaan. Overhoekjes, struweel, zandwegen en
akkerranden met ruigtekruiden zijn
grotendeels verdwenen uit het landschap. Belangrijke plekken voor
voedsel, dekking en broedplekken
voor patrijzen en overige vogelsoorten. Maar ook een belangrijk leefgebied voor veel vlinders en overige
insecten. “Twee jaar geleden zijn we
met het patrijzenproject gestart”,

Maar de natuur- en vogelwerkgroep
doet meer. De vereniging heeft een
aantal natuurgebieden geadopteerd, zoals het Zoekerveld in Weerselo en de Wiekermeden in Volthe.
“Om deze gebieden in stand te houden, plegen we vrijwel jaarlijks onderhoud”, vervolgt Drop. “In de
Wiekermeden en in Saasveld helpt
onze natuurjeugd jaarlijks ijverig
mee met het opschonen van de gebieden. In het Zoekerveld hebben
we met hulp van subsidieverstrekkers in 2018 een herinrichting gerealiseerd.” Dit betekende een sterke
verbetering van de ecologische en
educatieve waarde van het gebied.
Zo werd er een kunstwand geplaatst
voor oeverzwaluwen; een bijzondere
soort voor de gemeente Dinkelland.

Ook gaat de natuur- en vogelwerkgroep jaarlijks hun vele honderden
nestkasten bij langs. De kasten zijn
een goede broedplek voor vogels als
de boomklever, kool- en pimpelmees, ringmus en spreeuw. “Door
het plaatsen van nestkasten is het
aantal soorten toegenomen. Een
goed voorbeeld is de bonte vliegen-

De Deurningse kinderen zaaien een bloemenrand voor het scholenproject De
Vlinder en de Bij. Foto: Wim Wijering.

Leefcondities van weidevogels verbeteren door aanleg van plasdrasgebieden.
Foto: Johan Drop.
vanger, die hier nog nauwelijks voorkwam. Nu is deze prachtige vogel
een algemene soort geworden in de
bosgebieden van de gemeente Dinkelland.” De vrijwilligers van De
Grutto plaatsen ook nestkasten voor
de uil en de torenvalk. De kerkuil en
de steenuil zijn dankbare gebruikers
van de nestkasten. Door gebrek aan
goed nestmateriaal wordt ook de
huiszwaluw geholpen door de vrijwilligers met de plaatsing van kunstnesten.

De Grutto betrekt de jeugd zoveel
mogelijk bij haar werk. Maandelijks
organiseert de vereniging een natuuractiviteit voor kinderen. “Zo
doen ze op een leuke manier kennis
op en leren ze de natuur te waarderen en respecteren.” ‘Red de vlinder
en de bij’ is een project op dertien
basisscholen waar de natuur- en vogelwerkgroep nauw bij betrokken is.
“Vorig jaar is totaal door de schooljeugd ruim 12.000 vierkante meter
grond bloemrijk gemaakt”, zegt
Johan. “Met dergelijke inzaaiprojecten dragen we bij aan het vergroten
van het aantal insecten, wat ook
weer zorgt voor een toename van
het aantal vogels. En natuurlijk
hopen we dat er op lange termijn
een nieuwe generatie natuurbeschermers opstaat.”

-

Ook de inwoners van Dinkelland
kunnen helpen om de biodiversiteit
in hun leefgebied te vergroten en
vogels meer ruimte te geven. “We
zien steeds meer struikgewas in het
landschap verdwijnen. Vaak wordt er
gedacht dat een houtwal of singel
met alleen eiken veel biodiversiteit
garandeert, maar juist stekelige planten als een braam, sleedoorn of
hondsroos zorgen voor een optimale
schuilplaats voor vogelsoorten als de
patrijs en fazant en vele soorten
zangvogels. Ook heggen, zoals die
van bijvoorbeeld de meidoorn, zijn
een waardevolle aanvulling in het
landschap.”

Meer informatie over het werk van
natuur- en vogelwerkgroep De
Grutto is te vinden op www.nvwgdegrutto.nl. Wilt u zich actief inzetten
voor de natuur in uw omgeving?
Dan bent u van harte welkom bij
onze werkgroep. Neem hiervoor
contact op met onze voorzitter Jan
Nijmeijer: 0541-625249.
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