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Klaar voor de vogels

Landschapsbeheer Flevoland

Het is voorjaar, de dagen worden
langer, de temperaturen lopen
op, opmaat voor de zomer. In
deze tijd zijn veel vrijwilligers
van Landschapsbeheer druk in
de weer voor de vogels.
De honderd weidevogelvrijwilligers
staan te popelen. De nieuw opgeleide vrijwilligers proberen in
maart hun eerste eitjes te vinden.
Daarna markeren ze de nesten
om deze in overleg met de boeren te kunnen sparen. Een superdrukke tijd voor deze
vrijwilligers, hun activiteiten gaan door tot halverwege juni. Ook de vrijwilligers die
de oeverzwaluwwanden onderhouden worden in februari al onrustig. Honderden nestgaten worden in maart geschoond en opgevuld. Altijd een pittig klus, maar het resultaat is er ook vaak naar. Wolken oeverzwaluwen die vanaf eind april af- en aanvliegen
bij de nestgaten.
En dan is er nog het visdiefeiland dat we ieder voorjaar helemaal ‘schoonpoetsen’ voor
de visdieven en meeuwen die er broeden. Na afloop ziet het er erg netjes uit: het kale
grind doet denken aan een oprit. Zo willen die visdiefjes het graag hebben, dus krijgen
ze het ook zo! Ook de vrijwilligers van de werkgroep roofvogels Noordoostpolder
komen uit hun winterslaap om de territoria van buizerd, havik, sperwer en torenvalk
in kaart te brengen. Bossen uitkammen op zoek naar oude en nieuwe nesten of langs
buitenwegen en op erven speuren of daar nog wat te horen of te zien is. De baltsgeluiden in het voorjaar verraden vaak de plek waar roofvogels van plan zijn te gaan
broeden.
Kortom: een heel leger van vrijwilligers gaat dit voorjaar weer achter de vogels aan.
Hun motivatie is duidelijk: buiten zijn, lekker de natuur beleven en dan ook nog iets
voor de vogels doen.

Goed Geld Gala 2017
Tijdens het jaarlijks Goed Geld Gala
van de Nationale Postcode Loterij heeft
LandschappenNL twee bedragen ontvangen om allerlei projecten te realiseren.
Dit voorjaar kunnen we al samen aan de
slag met de Wilde Bijenlinie. Dit alles wordt
mogelijk gemaakt dankzij het fantastische
bedrag van 1,7 miljoen euro, dat op het
Goed Geld Gala beschikbaar is gesteld
voor de wilde bijen. Met een deel van
dit bedrag gaan het Flevo-landschap en
Landschapsbeheer Flevoland aan de slag met
de realisatie van de Wilde Bijenlinie.
We zijn daarnaast samen met Landschappen
NL en al onze collega-organisaties de
Postcode Loterij en haar deelnemers zeer
dankbaar voor de bijdrage van 13,5 miljoen
euro voor allerlei andere projecten. De
Landschapsbeheerorganisaties kunnen dankzij deze bijdrage het Nederlandse landschap
behouden door onder meer ruim 75.000
vrijwilligers te ondersteunen met kennis en
materieel.

Cursussen
Landschapsbeheer geeft regelmatig cursussen voor vrijwilligers en andere belangstellenden. Ook de komende maanden.

Handgereedschap

Zaterdag 22 april van 10.00 tot 15.00 uur is
er een cursus gereedschapsonderhoud voor
Flevolandse vrijwilligersgroepen en directe
groene vrijwilligers. Met deze cursus wordt
ingegaan op het onderhouden van diverse
soorten handgereedschap, zoals invetten,

slijpen en tijdig vervangen van zaagbladen.
Gereedschappen die aan bod komen zijn
diverse simpele handgereedschappen zoals:
spades, zagen, snoeischaren en takkenscharen.

Maaien met de zeis

Op 10 juni leert u behalve de techniek van
maaien met de zeis ook de eerste beginselen van het haren om uw zeis scherp te houden. Op deze dag kunt u ev. ook een zeis

aanschaffen, die voor u op maat wordt
afgesteld.
Alle informatie over onze cursussen vindt
u op onze website www.landschapsbeheer.
net/informatie-voor/cursussen-en-excursies
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De Wilde Bijenlinie gaat van start in Flevoland
De wilde bij is in nood! Van de 350 in
Nederland voorkomende bijensoorten
staat ruim de helft op de Rode Lijst.
Vooral de hommels hebben het zwaar.
In Nederland komen 29 hommelsoorten
voor, waarvan 22 soorten hard in aantal
achteruitgaan. De hoogste tijd om in
actie te komen dus, in Nederland en in
Flevoland!
Het grote probleem voor de bijen is het
tekort aan kwalitatieve leefruimte, dus te
weinig voedsel en te weinig nestelplekken,
zowel op het platteland als in dorpen en
steden. Daarom gaan we de komende drie
jaar aan de slag met De Wilde Bijenlinie.

Wat hebben wilde bijen nodig?

Ze houden van een gevarieerd landschap
waar ze voldoende voedsel kunnen vinden
in de vorm van bloeiende planten, van het
vroege voorjaar tot laat in de zomer. Ze
moeten hun nesten kunnen bouwen, in of
boven de grond, in kleine gaatjes of holle
stengels. De inrichting van een geschikt

bijengebied is belangrijk, maar vervolgens
ook een insectenvriendelijk en duurzaam
beheer. De inzet van gif tegen “onkruid” of
tegen insecten is zeer schadelijk voor de bij
en dus uit den boze.
Als eerste stap worden bestaande initiatieven geïnventariseerd. De Wilde Bijenlinie
bouwt daar namelijk op voort en wil deze
initiatieven versterken. Daarnaast worden
nieuwe leefplekken ontwikkeld in samenwerking met Het Flevo-landschap, partners
en overheden in dorp, stad, natuur- en
buitengebied en worden verbindingen
gecreëerd, zodat een netwerk van geschikte
locaties ontstaat. Er zal de komende drie
jaar meer onderzoek gaan plaatsvinden
en in 2018 wordt de Bee Happy Day, een
landelijke plantdag georganiseerd waarbij
bewoners, bedrijven en gemeenten en
overige partners mee kunnen helpen.
Dit project wordt mogelijk gemaakt
door de Nationale Postcodeloterij.
Landschapsbeheer Flevoland werkt in dit

project samen met De Vlinderstichting,
De Bijenstichting, Nederlandse Entomologische Vereniging, Natuur en Milieufederatie, Naturalis en Het Flevo-landschap.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Margriet Brouwer: 0320-294937
of mail: brouwer@landschapsbeheer.net

Klik wat loopt daar 2.1
Vorig jaar maart zijn we van start gegaan met het project
‘Klik, wat loopt daar door mijn tuin’. Vanaf het moment dat
het project in het nieuws verscheen, kregen wij aanmel-

dingen van bewoners, die mee willen
doen. 104 Tuinen om precies te zijn.
En nog steeds melden mensen zich aan.
In ruim 60 tuinen heeft een camera gehangen. De vrijwilligers, die de camera plaatsen
zijn daar erg druk mee geweest. Het is voorgekomen dat er
ruim 500 filmpjes in een week opgenomen waren in één tuin,
die allemaal bekijken kost veel tijd.
Huisspitsmuis, bosmuis, konijn, muskusrat en bruine rat
komen regelmatig voor op de beelden. In de top 3 staan
bunzing, vos en egel.

foto Petra Borsch
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Wilt u helpen met plaatsen en uitlezen of een camera een
week in uw tuin, mail dan naar borsch@landschapsbeheer.net.
Als u een eigen camera (permanent) in uw tuin wilt plaatsen,
lees dan eens onze tips op landschapsbeheer.net.

Maaien voor de vlinders
Als agrariër kun je er voor kiezen om
een graslandperceel heel gemakkelijk te
maaien: een paar keer heen en weer met
een grote machine en klaar! Ben Smit uit
Dronten kiest voor een heel andere maaimethode, namelijk sinusbeheer. Zo krijgt
hij veel meer variatie in zijn grasperceel
en biedt daarmee dagvlinders plekken
waar ze zich het hele jaar thuis voelen.
In zijn veld zal deze zomer geen rechte
lijn meer te vinden zijn.
Ben vertelt dat hij nu meer tijd heeft voor
kleinschalige werkzaamheden op zijn perceel. “Toen ik in 2011 ben gestopt met mijn
akkerbouwbedrijf, heb ik een stuk grond
gehouden voor natuurontwikkeling. Samen
met Tiem van Veen van Landschapsbeheer
heb ik nagedacht over de mogelijkheden.
Het open karakter van het landschap moest
behouden blijven, daarom zijn er alleen
direct achter de schuren bosschages aangeplant en wat kleine stukken elzenhaag.
Inmiddels is er een prachtige poel voor
amfibieën en libellen gegraven” gaat Ben
verder.

“Trouwens, ook heerlijk om zelf in de zomer
in te zwemmen. Ik heb vroeger akkerranden
ingezaaid, maar ik wilde meer. Toen kwam
Tiem met het idee van sinusmaaibeheer”.
Ben legt uit hoe hij van plan is om te gaan
maaien: ”Je begint in het voorjaar met het
maaien van een pad met bochten (sinussen). Later maai je alleen het gras binnen
dit pad. Ondertussen is het sinuspad ook
weer aangegroeid, waardoor daar ook van
alles is gaan bloeien. Je hebt nu dus al drie
stukken grasland van verschillende hoogte. Als het seizoen vordert, verandert de
gemaaide binnenzijde weer in een opgroeiend grasland. Tijd om een nieuw sinuspad
te maaien. Dit tweede sinuspad schuift op
ten opzichte van het eerste pad. Voor je het
weet heb je veel stukjes grasland van verschillende hoogte, met verschillende bloemen en nectaraanbod. Door de bochten
krijg je overal verschillende micro-klimaatjes: windluwe plekjes, vochtiger of drogere
stukjes en koelere of warmere plekken waar
iedere soort zijn beste plekje kan vinden, op
ieder moment van de dag en het jaar. Hier
op de klei zal ik best vaak moeten maaien”,
denkt Ben. “Ik ga het maaisel afvoeren,

Ben Smit
om de bodem wat te verschralen”. Alles
met het doel om meer diversiteit in het
grasland te krijgen en daarmee veel soorten vlinders en andere insecten.
Als Ben hoort dat er in Flevoland een zeisbrigade bestaat, biedt hij spontaan zijn terrein aan om te oefenen. “Misschien steek ik
daar dan ook nog iets van op”, besluit hij.
Ook geïnteresseerd in sinusmaaibeheer?
Lees dan het artikel op onze website
www.landschapsbeheer.net

Faunapassages succesvol?
Wegen zijn ideaal om je over te verplaatsen, maar een weg
oversteken is een heel stuk lastiger. Niet alleen mensen vinden
dat, oversteken levert ook dieren de nodige problemen. Reden
waarom ook voor dieren speciale voorzieningen gemaakt
worden om de weg veilig te kruisen. Meestal in de vorm van
buizen onder de weg, maar het kunnen ook (otter)planken zijn
in een duiker of een groenstrook over een brug.
Er is ondertussen een verscheidenheid aan type faunavoorzieningen bedacht en gemaakt. Hoewel van de meeste typen
wel bekend is dat ze werken, is het ook altijd goed om dit
ook onder Flevolandse omstandigheden eens nader te onderzoeken. In het verleden was onderzoek naar het gebruik van
faunavoorzieningen vrij gecompliceerd. Inktbedden en zandbedden werden aangelegd om te kijken of er voetprenten te
zien waren en zo ja, van welke dieren. Het herkennen van het

verschil tussen de
prenten van verschillende muizen
of martersoorten
vroeg ook nog
speciale deskundigheid.
Gelukkig bestaan
er tegenwoordig
wildcamera’s. Deze registreren alle passerende dieren. Zo zien
we op de camera’s in Flevoland de otters op de otterplanken,
vossen in de faunabuizen en bruine ratten die over groenstroken rennen. Ook in Flevoland lijken faunapassages dus succesvol.
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Nestkasten in alle soorten en maten
Zo aan het eind van het winterseizoen stapelen de nestkasten zich op in onze
werkschuur. Klaar om door heel Flevoland opgehangen te worden. Onze timmermannen hebben weer hard gewerkt om de kasten, van groot (kerkuilkast) tot
klein (mezenkast) te zagen en in elkaar te schroeven.
Freek, Jan en Sjette timmeren al meer dan 10 jaar elke maandag, dinsdag- en woensdagmiddag voor Landschapsbeheer. Jan vertelt: “we zijn begonnen in de oude werkschuur, daar hadden we niet zoveel gereedschap en bovendien ook weinig ruimte om
nestkasten te bergen. Hier in de nieuwe werkschuur hebben we natuurlijk veel plek
om kasten, groot en klein, te bewaren en timmeren we elk winterseizoen tientallen
kasten. Er is afwisseling genoeg” vult Freek aan. “We maken zelfs op bestelling ooievaarsnesten, het vlechten van de wilgenrand is weer eens iets heel anders dan het ‘productiewerk’ van mezenkasten. En als je dan hoort dat er ook echt ooievaars op het nest
landen, dan is dat natuurlijk leuk. We wachten nu op bericht van de eerste eieren. We
hebben zelfs nesten voor huis- en boerenzwaluw gemaakt. Wat een geklieder met dat
hout-cement, niet echt ons ding. We zijn toch wel echt timmermannen”. Sjette meent:
“eigenlijk zijn we vooral namakers. We werken met nauwkeurige bouwtekeningen.

Agenda

Activiteiten voorjaar 2017
De actuele agenda op onze
website vindt u gemakkelijk
via deze QRcode.
Uitgebreide informatie vindt
u via www.landschapsbeheer.net/agenda.
of bij de contactpersoon die wordt genoemd.
Aanmelden kan per mail of telefonisch bij
Landschapsbeheer Flevoland: (0320) 294939

Heel Flevoland
Bevers tellen

Op vr. 16 juni en 21 juli in het Natuurpark
Lelystad. Op za. 17 juni en 22 juli zal bij
burchten gepost worden in de driehoek
Lelystad-Almere-Zeewolde. Meld je aan bij
reinhold@landschapsbeheer.net

Ringslangen tellen

Wil je leren hoe je ringslangen moet tellen,
ga dan mee naar het Oostvaardersveld op
22 april, 13 mei, 3 en 17 juni. Opgeven bij
reinhold@landschapsbeheer.net

Invasieve plantensoorten bestrijden

Vrijwilligers gaan springbalsemien
bestrijden in Biddinghuizen op do. 22 juni
en do. 13 juli. Meerijden vanuit Lelystad is
mogelijk. Informatie en aanmelden bij
kemenade@landschapsbeheer.net

Oostelijk Flevoland
Biddinghuizen Eiland/dorpsbos
Op de foto v.l.n.r.: Sjette, Jan en Freek.
Daar staat bijvoorbeeld ook precies de maat van het vlieggat op”. Maar ja, niet alle
vogels houden zich daaraan. “Zo hebben we een paar weken geleden een kast voor een
spreeuw gemaakt met een groot vlieggat, horen we dat een paartje koolmezen niet
kan wachten om er in te nestelen” lacht Freek. Nu de zomer in zicht komt, worden de
laatste kasten gemaakt. Er staat nog een insectenhotel op stapel en de laatste vleermuiskasten. En dan is het tijd voor een welverdiend zomerreces.
Heeft u interesse in een speciale kast? Neem dan contact met ons op via
flevoland@landschapsbeheer.net of (0320)294939.
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Natuurlijk, kleinschalig beheer op het
natuureiland en in het dorpsbos op
do. 20 april, 18 mei en 15 juni van
13.00 tot 16.00u. Aanmelden bij
kemenade@landschapsbeheer.net

Dronten Van Velthuizenbos

Natuurlijk, kleinschalig beheer in het
dorpsbos op di. 9 mei, 13 juni en 11 juli
van 13.00 tot 16.00u. Informatie en aanmelden bij nagel@landschapsbeheer.net

Lelystad Bergbos

Op 8 april werken we van 13.00 tot 16.00u.

Maandagavond 12 juni maaien we de
orchideeënveldjes. Informatie en
aanmelden bij Landschapsbeheer via
flevoland@landschapsbeheer.net

‘Een mooie route met plukplekken’

Lelystad Kwelstrook Batavia

Op zaterdagochtend 1 april, 6 mei en 3 juni
van 9.00 tot 12.00u kleinschalige beheerwerkzaamheden. Informatie en aanmelden
bij Dick Luijendijk 06-30405561 of
dickluijendijk47@gmail.com

Lelystad Oostrandpark

We werken woensdagavond 5 april, 17 mei
en 14 juni, 19 juli. Opgeven bij Ineke van
Westrienen (InekevanWestrienen@online.nl)

Lelystad Spettertuin

Op wo. 12 april, 10 mei en 14 juni is er een
doemiddag in deze natuurspeeltuin van
13.30 tot 16.00u. Informatie en aanmelden:
borsch@landschapsbeheer.net.

Natuurlijk Lelystad - Vleermuizen

In Lelystad op de fiets op zoek naar vleermuizen. Ga je mee op wo. 10 mei van
21.30 tot 23.00 uur? Opgeven bij
reinhold@landschapsbeheer.net

Swifterbant Dorpsbos

Kleinschalige beheerwerkzaamheden op
ma. 15 mei en 19 juni van 13.00 tot 16.00u.
Informatie en aanmelden bij
kemenade@landschapsbeheer.net

Zuidelijk Flevoland
Vroege Vogelbos - Almere

Natuurlijk, kleinschalig beheer op do. 13
april, 18 mei, 15 juni en 20 juli van 18.00
tot 21.00 uur. Informatie en aanmelden bij
kemenade@landschapsbeheer.net
Voor de vele, andere groepen die in Almere
actief zijn kunt u terecht op:
www.landschapsbeheer.net/projecten/datdoen-we-samen/project/almere-het-groenestadsleven/13

Zeewolde voormalig gronddepot

Kleinschalig natuurbeheer op zaterdagmiddag 27 mei, 17 juni en 15 juli.
Informatie en aanmelden bij
kemenade@landschapsbeheer.net

Een eetbaar lint met plukplekken dat zich door Almere slingert. Met dat ideaal
voor ogen organiseerde Margriet Brouwer van Landschapsbeheer samen met de
gemeente Almere en enkele scholen zaai- en plantdagen. Eerst in Poort en een
jaar later, in 2016 ook in Haven. Zo’n 200 leerlingen zaaiden en plantten om eetbare bloemen, aalbessen, appels, hazelnoten, kersen en peren te kunnen oogsten.
Dit initiatief werd beloond met de Growing Green Speld.
Een actieve dag organiseren

In Poort is in 2015 een strook van zo’n 1,2 kilometer aangeplant. In Haven hebben ze in
2016 met elkaar circa 4.000 bollen en meer dan 100 bes-dragende struiken en bomen
geplant. De stroken liggen op loopafstand van de betrokken scholen. Margriet: “Ons
streven is om hier elk jaar meer basisscholen en omwonenden bij te betrekken. Door er
voor de leerlingen een actieve dag van te maken, in combinatie met een gezond ontbijt
en een sportactiviteit wordt het leuk om mee te doen. De kosten zijn deels gefinancierd door de gemeente, de scholen en is mede mogelijk gemaakt door NPL geld.”
Vruchten plukken uit de natuur vinden kinderen vaak prachtig, maar niet iedereen
weet wat en waar je kan plukken, is Margriets ervaring. ‘In het bos weet je niet wat
wel en wat niet eetbaar is. Als je een lint maakt van alleen maar eetbare struiken en
bomen, dan weet je zeker dat je die vruchten wel kunt eten. We willen meer natuur
creëren, ook voor de dieren. Door veel bloei en natuurvriendelijk beheer kunnen het
hele jaar ook de insecten, bijen en vlinders er gebruik van maken.”
Het goed organiseren van het beheer krijgt vanaf 2017 extra aandacht. Er wordt een
goede afstemming gezocht tussen beheeractiviteiten van de gemeente en de scholen.
Landschapsbeheer Flevoland wil leraren, leerlingen en omwonenden ondersteunen
bij het onderhoud van de stroken, zodat ze uiteindelijk het beheer zelfstandig kunnen
oppakken. “Daarna kunnen we het eetbare lint verder uitbreiden” besluit Margriet.
“Wij vinden het belangrijk dat mensen ook op deze manier hun eigen omgeving
mooier en aantrekkelijker maken.”
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Vrijwilligersgroep
Vroege Vogelbos
In samenwerking met Stichting Stad &
Natuur heeft Landschapsbeheer de vrijwilligersgroep in het Vroege Vogelbos in Almere
heropgericht. Het Vroege Vogelbos is een
deel van het Beginbos, het eerste bos dat
in Almere is geplant. Het is een gevarieerd
stadsbos. In 2016 heeft Landschapsbeheer
een nieuw beheerplan gemaakt waarin
vrijwilligers een belangrijke rol spelen.
Onderhoudsklussen worden zoveel mogelijk door vrijwilligers uitgevoerd. Met wat
aanpassing kan er veel. Bij een dunning
worden bomen meestal omgezaagd met de
kettingzaag. In het Vroege Vogelbos voeren
vrijwilligers deze klus op een andere
en meer natuurvriendelijke manier uit.
De bomen worden geringd. Hierdoor
gaan ze dood en blijven ze als dood hout
een bijdrage aan de biodiversiteit in het
bos leveren. Speciaal voor deze klus heeft
Landschapsbeheer een tiental boomschilmessen gekocht, een soort grote beitel met
een lange steel waar veilig en efficiënt mee
gewerkt kan worden.
Meer informatie over deze vrijwilligersgroep bij Lodewijk van Kemenade,
kemenade@landschapsbeheer.net

Wandelen door bloeiend Flevoland
Ook in Flevoland staat binnenkort van alles in bloei. Ga daarom dit voorjaar
eens wandelen door een boomgaard om te genieten van de mooiste bloesems
of tussen de bloeiende tulpenvelden. Kies een Kuierlattenpad door een bloeiende boomgaard en maak kennis met de gastvrije telers. Of een pad in de
Noordoostpolder dat langs bollenvelden voert. Wacht niet te lang, de bloeiperiode is maar kort. Alle informatie over de paden, routes en kaartjes is te vinden op
www.opdekuierlatten.nl
Kies bijvoorbeeld het Boomgaardpad, gelegen aan de Boerderijroute, de cultuurhistorische VVV-fietsroute in de Noordoostpolder. U kunt er dwars door de fruittuin een
wandeling van ca. drie kilometer maken. Een wandeling door deze boomgaard is in alle
seizoenen zeer de moeite waard. Nu in de lente ontluikt alles, is de prachtige bloesem
en bloei te aanschouwen en biedt de gaard soms een idyllisch plaatje als er bij nachtvorst wordt ‘beregend’. Het ijs dat ontstaat, beschermt de ontluikende knop door de
warmte van de boom te isoleren. De beregening vindt dan net zolang plaats totdat het
ijs er vanzelf weer afvalt. Wie persoonlijk in dit sprookjesparadijs wil rondlopen, moet
vroeg uit de veren en rond 08.00 uur ‘s morgens komen!
Vlakbij Dronten lokt het Pruimenpotpad. In deze boomgaard vindt u
afwisselend appelbomen, walnootbomen en vooral veel pruimenbomen. Terug op het erf kunt u van
alles kopen. Niet te versmaden zijn
de huis gemaakte producten, zoals
chutney, jam, sap en walnotenolie.
Dat betekent thuis nog nagenieten
van uw bezoek aan de Pruimenpot.
Het tulpenfestival lokt in mei veel
bezoekers naar de Noordoostpolder.
De Tulpenroute loopt langs het
Ketelzwerfpad bij Nagele. Stap daar eens even uit en dwaal over dit ‘kunstzinnige’ pad
tussen de tulpenvelden en over de dijk langs het water. Het is zeker de moeite waard:
hier worden landbouw, natuur, kunst en cultuur op een nieuwe manier met elkaar te
verweven.

Scheepswrakkenpalen
Flevoland is het grootste scheepskerkhof op het droge ter wereld. Voor dit bijzondere
feit wordt aandacht gevraagd met blauw-witte palen met een rood scheepje erop.
Op zo’n 200 plekken in Flevoland staat zo’n paal.
In 2016 is er is met financiële steun van de Nationale Postcodeloterij voorwerk verricht
om de scheepswrakmarkeringspalen, die al 10 jaar in Flevoland staan, op te knappen.
Oorspronkelijk zouden de palen maar een jaar blijven staan maar het enthousiasme
was zo groot dat de palen bleven. De scheepjes bleken echter minder duurzaam en
worden dus vernieuwd. Dit jaar gaan we daarmee beginnen.
Ook is er de wens om toeristische routes te maken, die aandacht aan de scheepswrakken geven. Landschapsbeheer wil hiervoor graag een wandel- en/of fietsapp
ontwikkelen. Er is immers een schat aan gegevens over de wrakken die in de Flevolandse bodem lagen. Hiervoor wordt samengewerkt met het Toerisme Flevoland.
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Mijn Natuurerf
Wilt u van uw erf een natuurlijk erf maken
waar niet alleen uzelf maar ook allerlei dieren van profiteren? Wij helpen u daar graag
bij, met een inrichtings- en beheeradvies en
tips voor de uitvoering!

Het aantal planten en dieren in het agrarische gebied neemt af. Erven kunnen
een belangrijke bijdrage leveren om de
soortenrijkdom niet verder af te laten
nemen. Een erf kan namelijk een diversiteit aan natuurlijke leefgebieden bieden
met bosjes, bomenrijen, boomgaarden,
heggen, hagen en solitaire bomen of
juist grazige (bloemrijke) vegetaties en
tenslotte poelen, sloten en vijvers.
Voor plant- en diersoorten geldt: hoe meer
diversiteit op een erf, hoe groter het aantal
soorten. Een gevarieerd ingericht erf kan
een belangrijke stapsteen of zelfs een volledig leefgebied vormen voor bijzondere,
maar ook voor gewone diersoorten. Of een
diersoort op uw erf kan voorkomen, hangt
van veel factoren af. Op de eerste plaats is
het van belang of de soort al in de omge-

ving aanwezig is, zodat het dier uw erf
kan bereiken. Daarnaast is voedselaanbod,
schuilgelegenheid en mogelijkheid om er
jongen groot te brengen, van belang.

Mijn Natuurerf

Een Natuurerf is een erf met verschillende
natuurlijke elementen zoals een poel, takkenril, vogelbosje, hoogstamboomgaard
of bloemenweide. Dit zijn waardevolle elementen voor dieren zoals egels, libellen, kikkers, vlinders en diverse vogels die er hun
voedsel vinden of nestgelegenheid zoeken.
Met enkele kleine maatregelen zijn dieren
vaak al gebaat. Maar met name de wat grotere maatregelen leveren de meerwaarde.

Wat kan Landschapsbeheer Flevoland
voor u betekenen?

Landschapsbeheer Flevoland kan u adviseren hoe uw eigen natuurerf te creëren, hoe
dieren op en rondom uw erf te helpen en
daarmee de biodiversiteit in het buitengebied te vergroten. Om van uw erf een
Natuurerf te maken, kunt u samen met
een medewerker van ons een checklist

doornemen zodat u inzicht krijgt welke elementen al wel- of nog niet aanwezig zijn.
Vervolgens overlegt u samen welke maatregelen op uw erf een belangrijke bijdrage
kunnen leveren aan een goed leefgebied
voor plant en dier.

Interesse?

Onze erf-adviseur komt graag bij u langs.
Hiervoor kunt u contact opnemen met
Tiem van Veen: veen@landschapsbeheer.
net of telefoonnummer: 0320 294935.
Een Natuuradvies op maat kost u 250 euro.

Posters Natuurerf
Om bewoners te stimuleren hun erf natuurlijker in te
richten, maakt Landschapsbeheer dit jaar 6 posters over
het natuurlijke erf. Gemeente Noordoostpolder brengt de
onderwerpen van de poster ook extra onder de aandacht
van de bewoners van het buitengebied. De eerste poster
over boomholten kunt u nu al op onze website vinden.
Een groot deel van de bomen op de erven in Flevoland zijn
inmiddels tientallenjaren oud. Met het ouder worden ontstaan
er ook holten in de bomen. Boomholten komen zowel in levende als in dode bomen voor. Sommige holten zijn begonnen
als een gat in de bast bv. door het afbreken van takken, blikseminslag of aantasting door schimmels, bacteriën of insecten. Andere holten zijn uitgehakt door vogels of vanzelf zo
gegroeid. Ze bieden onderdak aan allerlei dieren.
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Uitlenen van gereedschappen
Bij de werkzaamheden die we in het landschap uitvoeren
met vrijwilligers worden veel spullen gebruikt. Dat gereedschap beheren we zo goed mogelijk om het in topconditie
te houden. Als een volgende groep vrijwilligers er mee aan
de slag moet, kunnen ze genieten van goed gereedschap,
want dat is het halve werk. Ook groene vrijwilligers die
niet direct door ons begeleid worden, kunnen gebruik
maken van dit gereedschap.
Het meeste gereedschap wordt door vrijwilligersgroepen
gebruikt, hetzij zelfstandige groepen of groepen vrijwilligers
die met Landschapsbeheer op pad gaan. Al het gereedschap,
dat nodig is voor het goed uitvoeren van klussen in de natuur
is in onze werkschuur voorhanden en te leen voor groene vrijwilligersgroepen in Flevoland. Daarbij moet u niet denken aan
kettingzagen, maar wel handgereedschap zoals zagen, scheppen, harken en zeisen. De lijst is erg lang, teveel om op te noemen. Ook handschoenen en helmen zijn te leen, veilig werken
vinden we belangrijk.
Wel stellen we een paar eisen aan de uitleen. De belangrijkste
daarvan is dat na afloop van de werkzaamheden het gereed-

schap schoon
en droog wordt
gemaakt en roestvormende delen
ingevet worden.
Dat er iets kapot
gaat of dat je
wat kwijt raakt kan gebeuren, maar meldt zoiets en koop zelf
geen vervangend gereedschap. Dat regelen wij wel weer. Ons
gereedschap is opgeslagen in onze werkschuur in Lelystad.
Meer informatie kunt u krijgen door contact met ons op te
nemen via flevoland@landschapsbeheer.net of (0320)294939.

Nieuwe energie uit wilde blaadjes
Maart en april zijn topmaanden wanneer
het gaat om verse groene blaadjes. De
schoonheid van alle ontluikende knoppen en scheuten, alles nog overzichtelijk
en schoon. Maar dat duurt niet lang,
alles gaat groeien, ook het onkruid in de
moestuin. Onkruid? Die blaadjes zijn juist
allemaal lekker en gezond! Zevenblad,
muur, paardenbloem, brandnetel,
hondsdraf, fluitenkruid en duizendblad.
Combineer en geniet van de verschillende smaken.
Stampotje onkruid:

Schil 1 kg aardappelen en kook ze in iets
zout water tot ze gaar zijn. Verwarm in
de tussentijd een pannetje met wat melk
met wat boter. Bak in een koekenpan wat
spekjes. Giet de aardappelen af en maak ze
fijn met een stamper. Voeg melk en boter
toe en roer dit tot een smeuïge puree. Op
smaak brengen met nootmuskaat, peper
en zout. Haal de pan van het vuur en roer
er spekjes en geraspte Parmezaanse kaas
door. Als laatste voeg je een paar handen
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gesneden verse onkruiden door. Deze moeten lekker knapperig blijven. Wat extra kaas
kan er overheen geraspt worden en gebakken worstjes of saucijzen erbij voor de niet
vegetariërs.

Voorjaarsonkruiden pasta:

Smelt wat boter of olijfolie in een pan. Voeg
hieraan een gesnipperd teentje knoflook
toe en daarna 50 gr geroosterde hazelnoten, 8 eetlepels gemengde onkruiden,
citroenrasp van een halve citroen en
een half handje geraspte kaas.
Misschien nog wat olie toevoegen en op
smaak brengen met zout en peper. Heerlijk
door gekookte pasta.

Landschapsbeheer Flevoland

Colofon
Wilt u naar aanleiding van deze nieuwsbrief
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mailen.
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Landschapsbeheer Flevoland
Botter 14-03, 8232 JP Lelystad
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facebook: www.facebook.com/
landschapsbeheerflevoland
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Landschapsbeheer Flevoland maakt zich sterk voor
behoud, beheer en ontwikkeling van natuur en
landschap buiten de eigenlijke natuurgebieden.
Ons werk wordt mede mogelijk gemaakt door
bijdragen van de Europese Commissie, het Ministerie
van Economische Zaken, de Provincie Flevoland,
de Flevolandse gemeenten en de Nationale Postcode
Loterij.

