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Agrarische natuurvereniging VIJZ
Vereniging voor divers, duurzaam en dynamisch platteland

Voor alle leden van VeluweIJsselzoom en andere belangstellenden:
Hierbij ontvangt u van de agrarisch natuurvereniging VeluweIJsselzoom de eerste uitgave
van onze nieuwe nieuwsbrief. De VIJZ wil met deze nieuwsbrief haar leden en andere
belangstellenden periodiek informatie geven over haar activiteiten en over andere
belangrijke ontwikkelingen op het gebied van agrarische natuur.
In een aantal gevallen zijn de artikelen te lang voor de nieuwsbrief. U kunt dan met een link
naar de website van VeluweIJsselzoom de volledige tekst verder lezen.
Het bestuur van VeluweIJsselzoom wenst u veel leesplezier.

Kwartelkoningbeheer in 2015 langs de grote rivieren
De kwartelkoning (Crex Crex) is een trekvogel, die overwintert in Oost Afrika en broedt in
Europa. In ons land broedt de kwartelkoning meestal in vochtige kruidenrijke hooilanden en
in akkerland met luzerne en wintertarwe.
De kwartelkoning komt pas vanaf mei terug in Nederland. De broedperiode is daardoor ook
laat. Daarnaast is de kwartelkoning kieskeurig: Alleen plekken waar de vegetatie minimaal 20
cm hoog is, die kruidenrijk zijn en waar weinig bemest is, komen in aanmerking als
broedgebied. Door ontwatering en de intensivering van de landbouw zijn dit soort plaatsen
bijna niet meer aanwezig. De kwartelkoning is sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw in
Nederland dan ook een schaarse broedvogel geworden.

kwartelkoning (Crex Crex)
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In 2015 is de coördinatie van het kwartelkoning beheer in de provincie Gelderland
uitgevoerd door Sovon Vogelonderzoek Nederland samen met de agrarische
natuurvereniging VeluweIJsselzoom (VIJZ).
Het aantal vastgestelde kwartelkoning territoria in Nederland komt voorlopig op 119, een
fractie meer vogels dan in 2013-2014 (106, resp. 107). De ontwikkeling in aantallen is
daarmee opmerkelijk 'stabiel', waar eerder van jaar op jaar sterke fluctuaties het verloop
domineerden.
In het rivierengebied daarentegen moesten Kwartelkoningen het hele seizoen met een
lampje worden gezocht: 6 meldingen langs de IJssel, 4 langs de Nederrijn en 1 langs de Waal.
In tegenstelling tot het noorden van het land, werden hier in de tweede helft van juni amper
nog vogels gehoord.

Verspreidingskaart van de kwartelkoning
Geel is broedgebied; Blauw=overwinteringsgebied
bron Wikipedia

foto Dreamstime.com

Voor het volledige verslag en de werkwijze voor kwartelkoning beheer langs de grote
rivieren zie http://veluweijsselzoom.nl/?attachment_id=462

KRW geul op de Wilpsche Klei
Al een aantal jaren is het Waterschap Vallei-Veluwe in opdracht van Rijkswaterstaat aan het werk
met het uitwerken van plannen voor de aanleg van een kaderrichtlijn water (KRW) geul op de
Wilpsche Klei. Een KRW geul heeft, in tegenstelling tot Ruimte voor de Rivier geulen, als doel de
ecologische waarde in rivier- en uiterwaardengebied te verhogen.
Oorspronkelijk was het plan de KRW geul aan te leggen door een verbinding te maken van de IJssel
via de zuidelijke zandwinplas op de Weerd naar de slenken direct onder de zomerdijk. En vervolgens
via deze slenk naar de Yperenbergplas en vervolgens onder de A1 brug naar het noorden. Maar met
dit tracé werden de kostbare oeverwallen, die op de Wilpsche Klei nog duidelijk aanwezig zijn,
doorgraven. Daarom hebben agrariërs op de Wilpsche Klei, samen met LTO en de agrarische
natuurvereniging VeluweIJsselzoom hun bezwaren tegen dit tracé uitgesproken.
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Waterschap Vallei-Veluwe heeft hierop alert gereageerd. Er zijn een aantal sessies en veldbezoeken
met onder andere externe (rivier)deskundigen georganiseerd, waarbij gekozen is voor een alternatief
tracé. De KRW geul volgt nu de bestaande slenk dicht langs de IJssel en maakt zo de verbinding
tussen de twee zandwinplassen. De huidige hoge oeverwallen langs deze slenk blijven in tact en
vormen de oever van de nieuw aan te leggen meestromende geul.
Extra probleem echter was, dat in een gedeelte van de slenk langs de IJssel het habitattype “meren
van krabbenscheer en fonteinkruid” aanwezig is. Dit habitattype is beschermd, verdraagt geen
langdurig stromend water en mag niet zo maar te niet gedaan worden. Waterschap Vallei-Veluwe
heeft nu, naar aanleiding van sessies en veldbezoeken, een integraal plan opgesteld. Hierin wordt
rekening gehouden met Natura2000 doelstellingen èn Europese KRW doelstellingen. In dit plan
worden andere bestaande slenken aangepast, zodat hier fonteinkruid kan gaan groeien.
Daarnaast zijn er ook nog andere kansen in het gebied. Een bestaande laagte op het terrein van
Staatsbosbeheer zou gedeeltelijk geschikt gemaakt kunnen worden als leefgebied voor de
porseleinhoen. Dat betekent dat hier een permanent natte situatie met ondiep water wordt
gecreëerd. Een plas-dras omgeving waar ook de weidevogels van gaan profiteren! Dit laatste wordt
op dit moment besproken.

toekomstig tracé KRW geul Wilpsche Klei

Als VeluweIJsselzoom zijn we blij met deze ontwikkeling. Het heeft even geduurd, maar de natuur op
de Wilpsche Klei gaat met dit plan echt een “boost” krijgen. We hebben deze wijze van overleg met
Vallei-Veluwe en andere partijen als zeer prettig en constructief ervaren!
De bewoners en belanghebbende op de Wilpsche Klei krijgen binnenkort een uitnodiging (of hebben
deze al ontvangen) voor een informatie avond. Hier worden zij uitgebreid ‘bijgepraat’ over het
uiteindelijke plan.
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Subsidieregeling voor omvorming van agrarisch grond naar natuur wijzigt
Per 1 juli 2016 verandert de subsidieregeling voor omvorming van agrarische grond naar natuur
(SKNL regeling). Vanuit deze subsidieregeling kunt u op dit moment voor omvorming 85% van de
taxatiewaarde van de agrarische grond vergoed krijgen. Vanaf 1 juli wordt de subsidie berekend op
basis van het waardeverschil als agrarische grond ten opzichte van de waarde van deze grond als
natuur.
Zie voor meer informatie:
http://www.gelderland.nl/Subsidie-voor-functieverandering-landbouwgrond-wijzigt
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