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Handen uit de mouwen:
de polder op dieet

Kom ook naar de ALV op 22-11-2022
Boer beheert de bermen
Hoe deden de weidevogels het dit jaar?
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Van de voorzitter
We bespraken het al eerder: de WBTR, de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen. Het is een nieuwe verplichting voor verenigingen waardoor
bestuurders moeten aangeven hoe zij omgaan met belangenverstrengeling,
integriteit en hoofdelijke aansprakelijkheid. Extra werk aan de winkel dus.
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Welkom op de ALV
van 22 november 2022



U bent van harte welkom op de Algemene
Ledenvergadering op dinsdag 22 november 2022.
De vergadering begint om 20.00 uur in het clubgebouw
op het volkstuincomplex ‘Wie Zaait Zal Oogsten’
aan de Spaarndamseweg (t.o. de woonboten).

4
Veldbezoek

Foto: Linda Kadisha, Wikipedia

6 Schaduw voor de koeien
7 Bijzondere waarnemingen

Tijdens de ALV wordt u bijgepraat over de coronajaren
waarin er geen ALV’s waren.
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Natuurweetjes

dat overlast naar de naastgelegen Heksloot-

vervolg, nieuwe statuten en alles wat daar-

polder ons zorgen baart. Denk aan: huisdie-

bij hoort kosten ook tijd. Een concept

ren die nesten verstoren, licht, lawaai,

Koeparasol. Vorig jaar publiceerden wij

maken, rond laten gaan binnen het bestuur

personen die de weilanden inlopen, enz. Wij

een initiatief van enkele mensen om iets te

en de opmerkingen weer verwerken… Geen

hadden graag een afscheiding gezien, bij-

doen aan hittestress bij koeien, een crowd-

dagelijkse kost voor ons en zelfs simpele

voorbeeld in de vorm van een haag en sloot.

fundingsactie voor de aanschaf van speciale

juridische begrippen gaven veel zoekwerk.

Alle wensen, eisen en voorstellen zijn mee-

koeparasols. Dit is geen initiatief van onze

Bestuurstaken. De wens om de ANBI-sta-

genomen naar de Gemeente en zullen uit-

vereniging, maar van bezorgde mensen die

gewerkt worden.

gelegenheid kregen hun actie in dit blad te

Boerderij. Een van de bijeenkomsten hiel-

melden. De actie was niet helemaal succesvol



1. Opening en mededelingen
2.	Huishoudelijke zaken met o.a. de financiën 2021

toch alles vernieuwen moet, neem dan alles

wat er van over is tenminste. Veel is omge-

op wat nodig is. Na de met ANBI aangevulde

vallen, inelkaargestort, gestolen of verrot.

statuten volgt ook nog een nieuw Huishou-

Maar het is wel een schitterende plek om te

delijk Reglement en een aantal bestuurlijke

en de parasols bleken een brug te ver. Het
werden uiteindelijk zonweringen aan een
aanhangwagen. We hopen dat het de koeien
voldoende schaduw geeft op hete dagen.


Uw e-mailadres. Tot nu toe heeft eenderde

checklists vanuit de WBTR. De statuten zijn

van alle leden hun e-mailadres doorgegeven.

in de laatste conceptfase, daarna is de nota-

We vragen u dringend alsnog uw e-mailadres

ris aan de beurt. Het bestuur hoopt tijdens

door te geven: dat scheelt enorm in de kos-

de ALV van 22 november de statuten te

ten. We gebruiken uw e-mailadres alleen

kunnen presenteren. We zijn nog in afwach-

voor zaken die we anders per post moeten

ting van een goedkeuring van de Belasting-

doen. Voor reclame hoeft

boeren, Landschap Noord-Holland en vrijwilligers in

dienst voor de ANBI en weten ook nog niet

u niet bang te zijn. Graag een berichtje naar

het project vossenrasters

hoeveel tijd de notaris gaat kosten. Of we de

6. Afsluiting (ca. 22.00 uur)

Kennemer Vogeldag
Wel en wee weidevogels

Het is niet alleen de WBTR die werk gaf, het

den we op de boerderij Noord-Akendam,

samenwerken met de Gemeente Haarlem, de

Colofon

groot. Onze vereniging heeft aangegeven

bestuur was daar toch unaniem in: als je

5.	Weidevogelcoördinator Andries Kamstra over 4 jaar

Handen uit de mouwen

de sportvelden, diefstal of drugsgebruik is

bestuur liepen de werkzaamheden flink uit.

Agenda

-- Pauze
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lijke ondersteuning en tijdgebrek bij het

maakte het er ook niet makkelijker op. Het

3. Activiteiten in de afgelopen jaren
4. Rondvraag

De Griel in de Hekslootpoder

De angst voor wangedrag naar kinderen op

tus in de nieuwe statuten mee te nemen,

en de begroting 2022

7

WBTR. Mede door het tekort aan bestuur-



Algemene Ledenvergadering
Datum: dinsdag 22 november 2022 - Tijd: 20.00 uur,
inloop 19.30 uur
Plaats: volkstuincomplex Wie Zaait Zal Oogsten,
Spaarndamseweg 729 (tegen over de woonboten)

ledenadministratie@hekslootpolder.nl.

definitieve versie van de statuten in novem-

zijn: veel natuur en met een directe blik op

ber kunnen laten zien, is dus nog de vraag.

de Hekslootpolder. Je hebt geen idee dat de

Skaeve Huse. De werkgroep over de rand-

stad zo dichtbij is.

voorwaarden van de geplande Skaeve Huse

Een andere werkgroep houdt zich bezig met

zoeken nog steeds verder naar onder

is van start gegaan. Het was een vreemde

de herbouw van de boerderij en de toekom-

steuning op administratief gebied en hulp bij

werkgroep: de meeste deelnemers zijn

stige functie. De wijkraad Vondelkwartier is

het onderhouden van de website. Wilt u ons

tegen het plaatsen van Skaeve Huse op het

hier de trekker en organiseerde een evene-

in het veld ondersteunen? Graag! Meldt het

terrein van de boerderij Noord-Akendam en

ment op het terrein en vroeg de bezoekers

ons via secretariaat@hekslootpolder.nl.

toch werden er veel voorstellen gedaan om

naar ideeën voor toekomstig gebruik.

Sinds de laatste bestuursvergadering mogen
we ons gelukkig prijzen met een notulist:
Annie Huisman gaat het proberen. We

het project te laten lukken, al was het maar

Martin van de Pavert

in de vorm van eisen. Als het niet aan
bepaalde voorwaarden voldeed zou men
niet akkoord gaan. Skaeve Huse, om het
geheugen nog even op te frissen, zijn
woningen voor mensen die niet in een
woonwijk passen. Deze huisjes zijn een laatste kans voor deze mensen. Lukt het hier
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niet, dan wordt het erg onplezierig voor ze.
Natuurwerkdagen
Foto's: Martin van de Pavert
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Boeren in en met de natuur
in de polder: deel II

zo’n 250 meter slootkant met aangepast
beheer. We hebben afgesproken dat ik
bij het maaien een strook van zo’n
3 meter breedt zou laten staan. Ook zou
ik bij eventuele mestbeurten deze strook
ontzien.Het idee is dat de oeverplanten
dan verder kunnen uitgroeien, bloeien
en zaad vormen. De bloeiende oever
stroken bieden voor insecten nectar en
gelegenheid om te rusten en daarmee
hun levenscyclus te voltooien.
Nu, half augustus, is het voorste perceel
(i) gemaaid, (ii) beweid en (iii) gemaaid en
het achterste perceel (i) beweid en (ii)
gemaaid. We zijn gaan kijken hoe de
begroeiing eruitziet.
Bredere sloot rijk aan vlinders en libellen, en hazen leger

Resultaten voorste perceel
De slootkant van het voorste perceel is
na het maaien van het perceel (slootkantvegetatie bleef staan) meebeweid en

In het vorige nummer kon u lezen hoe boer Paul Dijkzeul omging met het
land, zijn vee en de natuur. Hij liet weten dat hij wel aan de slag wilde
met botanisch beheer van de slootkanten. Belangrijke aandachtspunten
voor hem zijn: hoe ontwikkelt de vegetatie zich en is het goed in te
passen in de bedrijfsvoering? In augustus, een half jaar later, gingen we
bij hem in het veld kijken. Paul doet hieronder verslag.

Akkerdistel

het vee heeft stevig in de niet-gemaaide
slootkantzone gegraasd. In de slootkant
staan vooral Fioringras, Witbol, Liesgras
en de kruiden Watermuntn, Knikkend
tandzaadn, Waterpeper en Moerasvergeetmijnietjen. Daarnaast Moerasmuurn,
Moeraszoutgras, Zwanenbloemn,
Zomprus en Waterbies. Plaatselijk staat
er Gele waterkersn en Moeraswalstron.

Boer en bioloog aan de slag
Samen met bioloog Dick Melman ben ik
gaan kijken welke plekken kansrijk zijn
voor slootkantenbeheer. We kwamen er
gauw op uit dat de brede tocht vanaf
de melkplaats naar het Assendelverpad

Door het later maaien
kunnen de planten

Resultaten achterste perceel

doorgroeien en bloeien

In het achterste perceel is het vee veel
later ingeschaard en kon een dichte,
ruige vegetatie uitgroeien. Dominante
soorten zijn Witbol, Ruwbeemdgras,
Veenwortel, Krulzuring en Watermuntn.
Andere algemene soorten zijn Gele lis,
Kruipende boterbloemn, Witte klavern,

geschikt leek. Er was al wat gevarieerde
slootkantvegetatie en de twee percelen
bieden door hun breedte voldoende
ruimte voor een aangepast maaibeheer
van de kanten. Het betreft twee achter
elkaar liggende percelen, waarvan elk
Foto's: Nico Jonker • Lida Zaremba • Nico Jonker
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Gele waterkers

Gele waterkersn en Tweerijige zegge.
Plaatselijk ook nog Moerasandoornn,
Kluwenzuring, Moerasvergeetmijnietjen,

planten doorgroeien en bloeien. Er
blijken diverse nectardragende soorten
voor te komen. Die bloeiende bloemen

Moerasvergeetmijnietje

Akkerdisteln, Pinksterbloemn, Reukgras
en Slanke waterbies.

Veenwortel

vormen een belangrijke voedselbron
voor vlinders, zweefvliegen, bijen en
andere nectarzoekende insecten.

Resultaten dit jaar
In één jaar is de samenstelling van de
vegetatie niet echt veranderd, alleen
kunnen de planten nu daadwerkelijk
uitgroeien. De kruidenrijkdom van de
slootkanten wordt dan veel beter zichtbaar. Door het later maaien kunnen de

Dit maaibeheer past me voorlopig wel,
al houd ik soorten als Ridderzuring en
Akkerdistel wel in de gaten. Als er daar
te veel van komt, dan wil ik ze kunnen
wegmaaien. Dat blijkt bij het natuur
gericht beheer gelukkig wel bespreekbaar: niemand zit op dat soort lastige
onkruiden te wachten. Ik ga volgend jaar
zeker door met het botanisch beheer
van de slootkanten.

Paul Dijkzeul & Dick Melman
Met n aangeduide soorten hebben nectarhoudende bloemen.

Foto's: Nico Jonker • Wikipedia • Kerstin de Haan • Mike Melis • S. v/d Molen • Lida Zaremba
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Toch schaduw voor de koeien!

Bijzondere waarnemingen in de
Hekslootpolder
De Hekslootpolder biedt veel kijkgenot. En regelmatig worden we verrast met de komst
van nieuwe vogelsoorten. Ook dit jaar werden we verblijd met bijzondere waarnemingen.

Kievit en grutto
In maart zag Willem Pijpers 3 kraanvogels
boven de woonboten aan het Spaarne
richting IJmuiden. Willem vertelde mij
enthousiast over zijn observatie waar
hij toch wat onzeker over was. Want
kraanvogels… die zien we hier toch nooit?
Maar hij had het zich niet ingebeeld: we
konden zijn vermoeden bevestigd zien op
waarneming.nl.

Dwaalgast
Vorig jaar startten wij een crowdfundingsactie om een

Ruim een maand later werden we opnieuw

Koereiger

niet thuisbrengen. Maar het werd ons

voert. We wisten dat de koekoek in de

duidelijk toen de lawaaimaker vooraan in

Hekslootpolder voorkomt. We hebben

de bosjes kwam zitten. Het was een heus

vaak zijn roep ‘koe-koek’ gehoord. En je

blij verrast. Halverwege april spotten we

koeparasol te bekostigen zodat de koeien in de polder

9 koereigers, 1 kleine zilverreiger en als

beschutting kunnen zoeken tegen de felle zon en de hitte.

klap op de vuurpijl een heuse griel. Al die

Hoe staat het ermee?

Kraanvogel

witte vogels op een groen weiland vallen
echt wel op, maar zo’n bruine griel die
niet groter is dan een grutto…? Dat vergt

Alternatief parasol
Met boer Paul Dijkzeul had ik begin dit
jaar overleg over hoe verder met de
actie. We constateerden dat de koeienparasol én weer een stuk duurder was
geworden (door verhoogde transport- en
grondstoffenprijzen) én dat het bedrag
moeilijk via een tweede crowdfundingsactie bij elkaar te krijgen zou zijn.
Bovendien waren we niet zo te spreken
over de 'communicatie' door de leverancier. Daarom hebben we gekeken naar
alternatieven.

we met de opbrengst vanuit de eerste
crowdfundings-actie (zo'n € 4.000,-) en
een bijdrage van Paul en mijzelf volledig
konden dekken. Bij deze zonnewering
kunnen niet in één keer alle koeien
schaduw zoeken, maar wel de helft. We
willen eerst gaan kijken of en hoe deze
constructie werkt voordat we kijken naar
aanvullende oplossingen om al zijn
koeien schaduw te geven, ook al kan het
ook zo zijn dat de koeien elkaar gaan
'aflossen'. Ook iets dat we nauwgezet

gaan volgen om te kijken of deze oplossing afdoende is.

scherpe en attente ogen. Helaas stond
de griel veraf van de paden en konden de
vogelaars geen mooie foto’s maken van

Toch beschutting
Er is dus geen aanvullende crowdfundings
actie nodig: de gelden die vorig jaar zijn
verkregen stelden ons in staat om de
veewagenconstructie met zonnewering
te realiseren. Daarvoor zijn we alle
donateurs dankbaar, vooral ook de lezers
van dit ledenblad.  
Alphons Rommelse

deze dwaalgast vanuit Zuid-Europa. De

Griel in de Hekslootpolder

Griel

griel liet zich ook niet afschrikken door al

koekoeksjong! Met z’n enorme lijf, wijd

verwacht dat de broedparasiet eieren legt

dat bekijks; ruim 10 uur was het beestje

opengesperde bek en grote rode keel was

bij een waardvogel. Maar tussen ver-

aan het paraderen voor alle vogelaars.

hij goed zichtbaar in de struik. Z’n honger

moeden en echt zien zit een wereld van

...ongelofelijk,
hoe zo’n klein vogeltje
zo’n groot jong
verzorgt...

Zonnescherm
Verrassing in het struikgewas

We denken een oplossing gevonden te
hebben in het aanbrengen van zonneschermen aan beide kanten van zijn
veewagen. Door de firma Haak in
Haarlem hebben we een offerte laten
opstellen. Daar kwam een bedrag uit dat

Op zondag 3 juli hielden we onze
jaarrondtelling. Lopend bij de loopbrug

Foto's: Tanja van der Hoorn
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Koekoeksjong in het struweel

Karekiet voert Koekoeksjong

achter volkstuinen WZZO hoorden we

werd gestild door een karekiet die hem

verschil. Het is een moment dat we niet

plots een hees aanhoudend gepiep

aan het voeren was. Ongelofelijk, hoe zo’n

snel zullen vergeten.

uit de bosjes. We konden het geluid

klein vogeltje zo’n groot jong verzorgt en

Peter Davids

Foto's: Willem de Voogt • T.J. Stolp, Pixabay • Tanja van der Hoorn • Peter Davids • Marjon Besteman, Pixabay • Peter Davids • Ton Döpp
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Natuurwerkdagen

Handen-uit-de-mouwen

Hart voor de polder?
Handen uit de mouwen!

Minder voeding, meer bloemen

Als vereniging hebben we ook als doelstelling om de ecologische waarde te verhogen in de
Hekslootpolder. Om daar handen en voeten aan te gegeven zijn we gestart met actief beheer van
een veld van 1.400m2 tussen de Vondelweg en de Heksloot ter hoogte van de Muiderslotweg.
Meer biodiversiteit
We verschralen dit grasveld. We zorgen er dus voor dat er
minder voedsel in de bodem komt zodat de oorspronkelijke
meer bloeirijke vegetatie zich beter kan ontwikkelen. Het

bleef niet bij deze plek. Een jaar later pakten we twee riet
velden langs de Spaarndamseweg aan. En dit jaar zijn we
begonnen met een gedeelte van het Assendelvervoetpad.

Foto's: boven, Jeannette Brands • onder, Peter Davids
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Het verschralen op deze drie locaties is intensief werk. We
maaien het gras en riet en voeren het maaisel af zodat de
voedingsstoffen niet in de grond komen. En we zien resultaat:
heel langzaam worden er meer bloemen zichtbaar, zoals de
Echte koekoeksbloem tussen massa’s riet. En onder het
metershoge riet ontstaat een geel tapijt van Penningkruid.
De veranderingen gaan niet snel, maar met voldoende
vrijwilligers kunnen we het onderhoud lang uithouden.

Ogen en handen tekort
Voor de jaarrondtellingen hebben we nu 10 vogelliefhebbers.
Dat is een mooi aantal, maar extra ogen zijn welkom. Extra
handen hebben we nodig voor het plaatsen en verwijderen
van de vossenrasters. Die zetten we er elk jaar neer om de

broedende weidevogels en hun kuikens beter te beschermen.
Handen zijn ook welkom bij het onderhoud van de eilandjes in
de Klutenplas. Dit jaar was de plas een goedbezochte broedplaats en kraamkamer voor Visdiefjes, Kluten en Kokmeeuwen.

• • • • • • • • • • • Ook meedoen? • • • • • • • • • •
Meld je vandaag nog! Of morgen…
De vereniging zoekt vrijwilligers die willen helpen in de polder
met vogeltellingen, maaien (met eenassige motormaaier) en
fysieke klussen en vrijwilligers die het bestuur kunnen
ondersteunen. Wil je ook de Handen uit de mouwen steken?
Laat het weten via secretariaat@hekslootpolder.nl.
							

Peter Davids

••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Foto's: van links > rechts van boven > beneden, Jan Dirk Bol • Rob Leake, Wikipedia-• Kerstin de Haan • Jan Dirk Bol • Jan Dirk Bol • Martin van de Pavert • Andries Kamstra
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Colofon

Wel en wee weidevogels
broedseizoen 2022

Het Hekslootnieuws is een
uitgave van de Vereniging
Behoud de Hekslootpolder

Andries Kamstra

REDACTIEADRES
redactie@hekslootpolder.nl

Dit jaar was alweer het vijfde jaar dat we met schrikdraad proberen de vossen te weren en
de weidevogelstand proberen op te krikken in ons mooie poldertje. Op de komende Algemene
Ledenvergadering op 22 november zal ik een uitgebreide toelichting geven op het project.
Hieronder even een korte impressie van de resultaten van dit voorjaar.

SECRETARIAAT
secretariaat@hekslootpolder.nl

LEDENADMINISTRATIE
Obistraat 91, 2022 CJ Haarlem
ledenadministratie@hekslootpolder.nl

BANKREKENINGNUMMER
NL98 TRIO 0320 0897 38

Zondag

VOORZITTER

16
APRIL

Martin van de Pavert
voorzitter@hekslootpolder.nl

REDACTIE
Peter Davids
Kerstin de Haan
Peter van der Mark
Nel Pronk

VORMGEVING + DTP
Nora Leungen

DRUK /VERZENDING
Drukkerij Gravé
3962 MC Wijk bij Duurstede
Oplage: 1.000 ex.

AAN DIT BLAD WERKTEN MEE
Marjon Besteman
Jan Dirk Bol
Dick-Daniels
Ton Döpp
Paul Dijkzeul
Nico Jonker
Linda Kadisha
Andries Kamstra
Mike Melis
S. v/d Molen
Dick Melman
Rob Leake
Martha van der Lem
Martin van de Pavert
T.J. Stolp
Alphons Rommelse
Tanja van der Hoorn
Willem de Voogt
Lida Zaremba

Kennemer Vogeldag 2023

Zet zondag 16 april 2023 alvast in uw agenda! De Kennemer Vogeldag biedt
je de kans om met de fiets en/of wandelend een vogelexcursie te maken.

Z

ie hoe vogelaars naar die gebieden kijken,
een Big Sit houden en hierbij alle vogels
tellen en soorten bijhouden. Dit jaar werden
er 79 vogelsoorten geteld op een zonover
goten dag. Een heerlijk dagje uit voor jong en
oud met o.a. informatiekraampjes, een
dia-lezing in het fort Benoorden Spaarndam
en misschien weer een verhalenverteller.
Dit jaar waren er 400 bezoekers waarvan 70
kinderen die hun ogen uitkeken en mooie
momenten konden meemaken. Ook een
mooie gelegenheid om eens in het munitiebos
of op het forteiland te kunnen komen.

Onze vereniging, de Vogelwerkgroep ZuidKennemerland, IVN en Landje van Gruijters
maken deze dag mogelijk. Een dag waarop
we ons kunnen presenteren, leden kunnen
werven en het belang van de natuurgebieden
direct om ons heen kunnen laten zien. Dit jaar
konden we 23 leden verwelkomen die door
ons enthousiaste vierkoppig team die dag
konden worden bijgeschreven. Het werven
van vrijwilligers voor de jaarrondtellingen,
redactie, natuurwerkdagen en bestuursleden
blijft hoognodig om al deze activiteiten te
kunnen houden. Meer informatie vindt u
op www.100procentkluut.nl.

Kievit en grutto
Opvallend was de verdubbeling van het aantal broedparen van de Kievit van 14
naar 28 paren. Met name
in het zuidelijke deel van de
polder tegen de volkstuinen
aan zaten weer opnieuw
vogels te broeden. Onze
nationale vogel, de Grutto,
is stabiel aanwezig met vier
broedparen waarvan er in
ieder geval twee met jongen
zijn gezien. Eén paartje heeft

FOTO OMSLAG
Eilandjes - Martin van de Pavert

Bezoek ook onze site
www.hekslootpolder.nl

Foto's: Kerstin de Haan • Jan Dirk Bol
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twee vliegvlugge jongen
grootgebracht.

Gevolgen droogte
Voor vogels met lange snavels die de grond in moeten
om voedsel te zoeken, zoals
de Grutto en de Tureluur,
was het door de droogte
een lastig voorjaar. Ook in
de Heksloot wordt de grond
op veel plaatsen te hard
als de regen uitblijft, zelfs
in percelen die onder het

niveau van de sloot liggen.
Tureluurs waren ook redelijk
succesvol dit jaar, maar met
de Scholeksters wil het nog
steeds niet echt lukken.
Een zeldzame broedvogel die
we nu al voor het tweede
jaar in de polder zien, is de
Zomertaling. De eilandjes in
de Klutenplas waren dit
jaar ook weer zeer de
moeite waard met jongen
van Visdieven, Kokmeeuwen
en Kluten.

Visdiefjes

Jonge Kievit

Zomertaling

Foto's: Martin van de Pavert • Andries Kamstra • Willem de Voogt • Kerstin de Haan • Dick Daniels, Wikipedia
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Natuurnieuws
Natuurnieuws
wist
wistuudat
dat......

... met het intreden van de herfst de jongen van

de Bosuil worden verstoten door hun ouders? Ze
moeten op zoek naar een eigen territorium. Meestal
vinden de uilskuikens een nieuwe woonplek binnen
50 kilometer van hun geboorteplaats. In de donkere
nachten van december kun je zomaar een Bosuil
horen in een bosje waar die vroeger nog niet zat. Al
in februari leggen Bosuilen hun eerste eieren.

ligt in het najaar volop rottend valfruit onder de
boompjes en zie je tientallen Atalanta’s, Gehak-

strijd tegen droogte en hittestress in de stad? Het
gaat om bosjes van zo’n 250 m2 waarin maximaal
600 inheemse bomen worden geplant. Onderzoek
van Wageningen Universiteit laat zien dat ’s zomers
de temperatuur in een Tiny Forest ruim 20 graden
lager kan zijn dan de temperatuur op straat. Deze
minibossen in de stad vangen bij hevige neerslag
veel water op en geven de biodiversiteit in de stad
een boost.

...

...

... vlinders dol zijn op rottend fruit? In de Betuwe

... ’Tiny Forests een goede oplossing vormen in de

... Staatsbosbeheer in drie projecten de wolf op

veilige afstand van schaapskudden probeert te

kelde aurelia’s en Bonte zandoogjes opvliegen. De

houden? Dit gebeurt met speciale honden die veel

vlinders halen met hun roltong energie in de vorm

worden gebruikt in afgelegen Europese berg

van suikers van het fruit. Ook nachtvlinders komen

gebieden. Deze ‘kuddelijfwachten’ zijn inmiddels

erop af. Het loont dus een schaaltje rottend fruit in

aan het werk op de Veluwe, de Strabrechtse Heide

de tuin te zetten..

(Noord-Brabant) en de Meinweg (Limburg).

weer door Nederland is getrokken? Deze Reuzen-

...

...

... ’s werelds grootste Stern de afgelopen maanden

... de Brede geelgerande waterroofkever de

grootste en meest zeldzame waterroofkever van

stern is met zijn zware rode snavel gemakkelijk te

Europa is? In Nederland komt de soort alleen nog

herkennen. Een deel van de noordelijke populatie

in enkele vennen in Drenthe voor. De Stichting

broedt aan de Oostzee. Dit jaar werden 142 Reuzen-

Bargerveen voert dit jaar onderzoek uit naar deze

sterns geteld in Nederland. De aantallen lijken sinds

indrukwekkende keversoort en gaat werken aan

1989 geleidelijk iets op te lopen tot een absoluut

systeemherstel. Ook andere karakteristieke dier- en

maximum van 164 in 2020. Sinds 2015 stabiliseren

plantensoorten van vennen zullen hier

de aantallen rond de 140-150 individuen. Al met al

van profiteren..

een zeldzame soort dus.
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