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Groen & Doen

Hernieuwde aandacht voor kleine landschapselementen
ZUIDWOLDE

Eitjes
sleedoornpage
Zaterdag 7 januari om 10.00 uur
bij de Vlindertuin in Zuidwolde achter Waardeel 4. Zoals elk
jaar gaan wordt op zoek gegaan
naar de eitjes van de zeldzame
Sleendoornpage op sleedoorns
rondom de Vlindertuin en bij de
Slagendijk. Er gaan twee medewerkers van de landelijke Vlinderstichting mee. Neem zo mogelijk een loepje mee.

ASSEN

Rondleiding
Duurzaamheidscentrum
Donderdag 12 januari om 14.00
uur (ook op 9 februari en 9
maart). Elke maand is er de mogelijkheid om het Duurzaamheidscentrum te bekijken. Een
kijkje achter de schermen met
uitleg over de bouw en alle energiebesparende snufjes. Kosten: 5
euro (inclusief koffie/thee).
! Locatie: Bosrand 2 in Assen. Aanmelden is wenselijk via duur
zaamheidscentrum@assen.nl

DROUWEN

Bedrijfsuitje
Ben je op zoek naar een bedrijfsuitje, heb je hart voor de natuur en
zoek je naar een originele manier
van teambuilding? Maak dan samen met een professionele coach
en de gids van Staatsbosbeheer een
verrassende tocht door de bossen
van de Hondsrug. Met inspirerende
opdrachten werk je op ludieke wijze aan teamspirit. De tocht duurt
van 10 tot 15 uur en kost 20 euro.
Maximaal 20 personen.
! tel. 0592-377305 of boomkroon
pad@staatsbosbeheer.nl
STEENWIJK - BAARS

Haardhoutdag
Februari is houtmaand bij Staatsbosbeheer. Kom naar verzamelpunt Het Goor 1a in Baars ten
noorden van Steenwijk op zaterdag 4 februari om 8.30 uur. Eindtijd 14.00 uur. Een kuub eikenhout kost 40 euro. Meer info bij
boswachter Jan Spijkerman, tel.
06-55812610. Vooraf reserveren is
niet mogelijk.

Hero Moorlag

Voor Natuur- en Milieufederatie
Drenthe was het een verrassing dat
meer dan honderd belangstellenden gehoor hadden gegeven aan de
oproep bijeen te komen in de Molenhoeve in Echten op 24 november
2016.
Het symposium Drents Goud,
kleine
landschapselementen,
kwam voort uit verontrusting bij natuurliefhebbers, recreatiebedrijven
en particulieren. Met het verdwijnen van kleine landschapselementen veranderen de leefomgeving en
de ruimtelijke kwaliteit in Drenthe.
Dat heeft niet alleen zijn weerslag
op het aantal vogel- en diersoorten,
maar ook op de vrijetijdseconomie.
Het gaat om houtwallen, singels, esbosjes, poelen en sloten in het boerenland. Voordat je het beseft, zijn
ze gekapt, opgeruimd of verloederen en vrijwel nooit wordt ertegen
geprotesteerd, laat staan dat een
handhaver ingrijpt. Milieufederatie:
‘Doel is in gesprek te gaan over de
mogelijkheden om bescherming en
beheer van ons Drents Goud in de
toekomst te borgen.’
Die gesprekken kwamen, na lezingen van Landschapsbeheer
Drenthe (SLD), Natuurvereniging
Zuidwolde (NVZ) en FrieslandCampina (FC). Bert Dijkstra van
SLD liet met kaarten zien hoe Drenthe er vroeger uitzag. Meanderende
beken met in elke meander een wilgenbosje, houtwallen als veekeringen, esbosjes en ruige overhoekjes.
Kortom: leefbaar en een lust voor
het oog. Tijdens ruilverkavelingen
in de zestiger- en zeventiger jaren
verdween 50 procent van de houtwallen en later nog eens 17 procent. Pas in 1985 kwam een betere
bescherming, maar na 2000 was er
opnieuw een afname door kap. Er
is ongeveer 127 km aan houtwallen
verdwenen en Dijkstra verwacht dat
in de toekomst nog eens 120 km zal
worden opgeofferd aan de schaalvergroting. Graslandpercelen moeten groter worden en subsidie voor
onderhoud aan wallen is er niet

Eikenlaan met esbosje in het Oosterveld bij Zuidwolde.

meer. Hij toonde de hoge ecologische waarde van landschapselementen aan. Dijkstra: ‘Een open
landschap geeft een andere beleving dan het coulissenlandschap
met houtwallen en
singels. Een open
landschap
van
raaigras is recreatief oninteressant.’
De soortenrijkdom
aan bomen, besdragende struiken en wilde planten
in een goed onderhouden houtwal
trekt insecten en vogels aan. Die
soortenrijkdom staat onder druk.

van den Bles van gemeente Meppel en boerin Helen Zeldenrijk van
FC lieten zien dat het anders kan.
In Meppel ontstond een breed netwerk van 150 vrijwilligers en agrarische ondernemers die betrokken
zijn bij het streekbeheer. Er is een
landschapsbrigade
opgericht die rond
het dorp Broekhuizen aan landschapsbeheer doet.
FrieslandCampina beloont melkveehouders met een hogere melkprijs als ze houtwallen en singels
duurzaam onderhouden. Na de
pauze trad een panel op bestaande uit Theo Spek, hoogleraar landschapsgeschiedenis aan de RUG,
Dick Dijkstra, directeur Recreatieschap en Ernst Oosterveld van Ecologisch Buro Altenburg&Wymenga
in Friesland. Theo Spek: ‘Beleidsmatig zijn landschapselementen uit
het zicht verdwenen. Ook in de toekomst zal de overheid weinig doen.

" Houtwallen en

singels verdwijnen
in ras tempo

Verhaal in ‘t landschap
Arie ten Wolde van NVZ liet het
onderzoek zien van een team dat
het verdwijnen van houtwallen in
twee gebieden in de gemeente De
Wolden in kaart had gebracht. Hij
overhandigde wethouder Ten Kate
van De Wolden het rapport. Ten
Kate beloofde betere bescherming
van bomen en houtwallen. Carolien
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Laten we vooral kijken naar wat we
nu nog hebben en of we het Drents
Goud kunnen uitbreiden. Vertel
het verhaal van het landschap door
aan kinderen. Organiseer tochten.
En probeer ecologisch waardevolle elementen met elkaar in verbinding te brengen.’ In de gesprekken
met de zaal bleek hoe zeer het onderwerp leeft. Natuurbeherende organisaties, bestuurders, ambtenaren en particulieren gaven hun mening. Iedereen was het ermee eens
dat in 2017 een actieprogramma
moet worden opgesteld om de daad
bij het woord te voegen. Vertegenwoordigers van negen organisaties
gaan met provincie en gemeenten
om de tafel om de uitkomsten van
het symposium te bespreken. Gedeputeerde Henk Jumelet beloofde aan deze besprekingen mee te
doen.
! Iedereen kan illegale
houtkap melden op www.
meldpuntdrentsgoud.nl

Maak zelf een nestkast voor de koolmees
Je kent ze wel, de roodwitte linten om eikenbomen langs fietspaden en lanen. Was het een aantal jaren geleden een probleem in
Brabant en Limburg, tegenwoordig komt het overal voor. Hoogeveen ontkomt er ook niet aan.
De eik hoort immers in ons landschap. De linten geven aan waar
nesten van eikenprocessierupsen
zitten. De rups kan voor veel ellende zorgen door zijn brandharen, die bij mens en dier behoorlijke irritaties veroorzaken. De
gemeente trok de afgelopen jaren
veel geld uit om de rups te bestrijden, maar inmiddels is duidelijk
dat die aanpak nog niet echt effectief is. De invasie van de eikenprocessierups is niet te stoppen,
maar wel in te perken door ander
beheer.
Nieuw project
Een tijdje geleden stelde de gemeente ons de vraag: ‘IVN, kunnen we samen de schouders zetten onder het op natuurlijke wijze
bestrijden van de eikenprocessierups?’. Een vraag die wij graag
beantwoorden met ‘ja’. Daarom

Een jonge koolmees heeft het nestkastje in onze tuin verlaten. Grietje Loof ©

starten we in januari het project
‘Vogelvriendelijk Hoogeveen’. De
laatste week van januari staan we
klaar bij het IVN- Struunhuus in
het Steenbergerpark om iedereen te helpen met het bouwen
van nestkasten, speciaal voor de
koolmees, de vogel die inmiddels
gewend is aan de harige rups. Als
we de nestkasten in de buurt van
of in eikenbomen hangen is de

koolmees de eerste natuurlijke
bestrijder van de rups. De rups
heeft nog meer te vrezen. Als hij
eenmaal is verpopt tot nachtvlinder, smult de vleermuis van deze
mot. We gaan dus ook kijken of
we iets kunnen doen aan de leefomgeving van de vleermuis om
hem in de strijd tegen verdere
verspreiding van de eikenprocessierups te betrekken. In 2017 zet-

ten we workshops, lezingen en
excursies op de agenda, die allemaal draaien om de natuurlijke bestrijding van de eikenprocessierups. Waar worden vogels,
vleermuizen en insecten blij van,
wie zijn de natuurlijke vijanden
van de eikenprocessierups en
vooral, waar kunnen wij een bijdrage leveren in de natuurlijke
bestrijding van de rups.
Op 25 en 28 januari kun je een
nestkast komen maken of materiaal bij het Struunhuus ophalen
om het zelf thuis te doen. We delen deze nestkasten uit in combinatie met een goodiebag, waarin
alle informatie over genoemde
onderwerpen zit. Tegelijkertijd
vragen we iedereen mee te doen
aan de tuinvogeltelling, die in
het laatste weekend van januari plaatsvindt. Het gaat niet goed
met tuin- en stadsvogels, extra
aandacht is hard nodig.
Meer informatie is te vinden
op de website van IVN-afdeling
Hoogeveen.
Grietje Loof,
IVN-afdeling Hoogeveen

