
1 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                  

    

Agrarische Natuurvereniging VIJZ      

                                                                                                                                               Vereniging voor divers, duurzaam en dynamisch platteland                                                                                     

 

Nieuwsbrief  maart 2018 

 

 

Veldploeg VeluweIJsselzoom 

Sinds 2016 verzorgt VIJZ de coördinatie van het agrarisch natuurbeheer (ANLb) in het gebied tussen de 

Veluwe en de IJssel. Inmiddels zijn er bijna 200 deelnemers van wie de beheerovereenkomst voor 

landschapsbeheer, weidevogelbeheer of botanisch grasland via de VIJZ loopt. Dat aantal gaat de 

komende jaren verder toenemen. We hebben gemerkt dat het niet voor iedereen even 

vanzelfsprekend is om het onderhoud zelf uit te voeren en/of dit op een juiste manier te doen. 

We willen u er daarom graag op attenderen dat onze veldploeg u kan 

helpen bij het periodieke onderhoud van landschapselementen. Onze 

veldploeg kan in samenspraak met u voor een goed verzorgde 

knotwilgenrij, elzensingel, hakhoutbosje of haag zorgen, of zorgen dat 

deze elementen zich in de gewenste richting zullen ontwikkelen. Dit kan 

voor relatief lage kosten. 

Onze veldploeg kan u ook helpen bij maaiwerkzaamheden op grasland. 

Regelmatig en op het juiste moment maaien en afvoeren is één van de 

belangrijkste onderdelen bij de ontwikkeling van botanisch grasland en 

weidevogelbeheer.  

Daarnaast kan de veldploeg u van dienst zijn bij het aanleggen van landschapselementen en inrichting 

van natuurgronden. We kunnen u helpen bij de voorbereiding: subsidies, planvorming, kostenraming 

en vergunningen en bij de uitvoer. 

Als u meer informatie hierover wilt, stuur dan een bericht naar info@veluweijsselzoom.nl. 

 

Graanakkertjes en steenuilen 

 

In het voorjaar van 2018 worden de eerste, door VeluweIJsselzoom gesubsidieerde, graanakkertjes 

door onze veldploeg aangelegd.  

Op deze graanakkertjes wordt het graan niet geoogst, maar blijft de winter overstaan. Met als doel dat 

dit muizen aan gaat trekken, die op hun beurt als voedsel voor steenuilen gaan dienen.  
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De steenuil is een kleine uilensoort, die hoort bij het landschap in ons gebied. Maar de steenuil heeft 

het moeilijk. Steeds meer “rommelhoekjes” in het landschap bij boerderijen verdwijnen. Die 

rommelhoekjes waren vroeger een plek waar veel muizen zaten. 

 

Vandaar het plan van de VIJZ om daarvoor in de plaats kleine 

akkertjes aan te leggen. Dichtbij de graanakkertjes wordt ook een 

uilenkast opgehangen. We hopen dat deze kasten komend jaar 

door steenuilen bewoond gaan worden. 

Steenuilen vinden vaak hun broedplaats in holtes in oude 

hoogstambomen of knotwilgen. Maar oude bomen met holtes 

worden schaars. Met die uilenkasten willen we steenuilen ook een 

nieuwe broedplaats geven.  

Hiermee hopen we de steenuil in ons landschap een  duwtje in de 

rug te geven. 

 

 

 

 

Komende activiteiten: 

 

28 maart: Ledenvergadering bij café-restaurant Bosgoed in Wilp Achterhoek, aanvang 20.00 uur. 

                   Na afhandeling van de bestuurlijke zaken zal er een presentatie gegeven worden door de                  

                   Stichting IJsselhoeven. 

                   Leden van de VIJZ ontvangen binnenkort de agenda en de notulen.  

 

16 mei: Informatieavond over kwartelkoningbeheer; nadere informatie volgt. 

 

   9 juni: Excursie Voorsterklei; meer informatie volgt. 
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