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Voor u ligt het eerste nummer van deze nieuwe Nieuwsbrief van het project
Akkernatuur Flevoland. Om te beginnen is de naam voor de meeste mensen al even
wennen, omdat we in de dagelijkse spraak meestal over ‘het Kiekendiefproject”
praten. Maar De Provincie Flevoland en het Ministerie van LNV hebben het project
onder de titel Akkernatuur Flevoland goedgekeurd, en dus zullen we zoveel mogelijk
onder die vlag verder gaan. Die titel maakt meteen duidelijk dat de Grauwe
Kiekendief weliswaar ons visitekaartje en uithangbord is, maar dat we hopen dat al
onze maatregelen en inspanningen tegelijk voor veel meer vogels, insecten, kleine
zoogdieren en plantensoorten in het agrarisch gebied vruchten af zullen werpen!
De opzet van deze eerste nieuwsbrief is nog een voorlopige. Het project is nog in de
opstartfase, er moet nog over veel zaken overleg gepleegd worden. We willen daarbij
ook de deelnemers zoveel mogelijk betrekken. Door de drukke reizen van onze
trekker Ben Koks (hij zit nu weer in West Afrika) hebben we nog geen startbijeenkomst kunnen beleggen, maar die staat wel op de planning. Om u niet te lang
in een radiostilte te laten wachten, sturen we toch alvast deze brief om een kort
overzicht te geven van waar we staan en wat we de komende weken van plan zijn.
Mocht dit vragen oproepen, dan kunt u ons altijd mailen. Maar binnenkort zal ook
zeker een bijeenkomst worden gehouden met alle deelnemers om de plannen door
te spreken en onduidelijkheden weg te nemen.
Korte stand van zaken Middengebied
Eind oktober 2008 kregen we eindelijk groen licht van de Provincie voor de
voortzetting van het project “Akkernatuur Flevoland”. Na de teleurstellende afwijzing
in de zomer was dit voor ons een enorme opluchting. Onderdeel van dit nieuwe
project was ook een uitbreiding van het areaal randen.
De toezegging kwam wel op een heel laat moment; het was immers al november.
Het optimale moment om nog randen aan te leggen was al verstreken. Omdat inzaai
in het najaar veruit de voorkeur heeft boven voorjaarsinzaai hebben we toch besloten
om in het najaar nog te proberen om een uitbreiding van de randen te realiseren.
Vervolgens zijn we hard aan de slag gegaan om in het najaar nog nieuwe randen
aan te leggen. Hiervoor zijn de oude deelnemers benaderd en zijn we, vaak via hen,
in contact gekomen met nieuwe deelnemers. De animo was groot; zowel bij de oude
als bij de nieuwe deelnemers. In zeer korte tijd waren we in staat om het voor het
Middengebied beschikbare areaal uit te zetten.
Momenteel hebben we ruim 20 ha randen in het Middengebied, en hebben 18
bedrijven randen aangelegd. Bovendien hebben nog een aantal bedrijven
aangegeven nog extra randen in te willen zaaien.
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Samenwerking met Rivierduingebied
Er was al geruime tijd een informele uitwisseling van kennis en ervaring met de
Agrarische Natuurvereniging Rivierduingebied. In 2008 werden in het
Rivierduingebied meerdere jagende exemplaren van de Grauwe Kiekendief
waargenomen. Frans van der Stoep gaf een les vogelherkenning in de
Meeuwenhoeve; in juli 2008 zijn we met een groot aantal deelnemers uit het
Middengebied op excursie geweest in het Rivierduingebied. Om in aanmerking te
komen voor vervolgfinanciering hebben we op aandringen van de provincie een
formele samenwerking gezocht met de Agrarische Natuurvereniging
Rivierduingebied. Wij vertrouwen er op dat deze samenwerking zal leiden tot een
versterking van het onderzoek en het vergroten van aantrekkelijkheid voor
“akkernatuur” in Zuidelijk en Oostelijk Flevoland.
Hoe nu verder
Als projectgroep werken we momenteel aan de voorbereidingen voor het nieuwe
jaar. Door de samenwerking met het Rivierduingebied zal het waarnemingsprogramma moeten worden aangepast. Daarnaast zijn we bezig op uit te zoeken in
hoeverre er nog ruimte is om in het voorjaar van 2009 nieuwe randen aan te leggen.
Aangezien men in het Rivierduingebied nog bezig is om de financiering van de
bestaande randen geregeld te krijgen kunnen we hierover op dit moment van
schrijven nog geen uitspraak doen. Bovendien is het nog niet duidelijk in hoeverre de
Provincie nog middelen beschikbaar heeft om extra randen aan te leggen.
Bijeenkomst
We begrijpen dat in deze opstartfase misschien nog allerlei vragen bij u leven. We
willen daarom zo snel mogelijk een bijeenkomst met alle deelnemers beleggen om
jullie bij te praten en de nieuwe deelnemers te instrueren. Momenteel zit Ben Koks
weer in Afrika. Zodra hij terug is zullen we een bijeenkomst organiseren. We vragen
u dus om nog even geduld te hebben.
Uitkijkend naar een mooi en geslaagd seizoen
Met vriendelijke groet,
Arjan Dekking &
Frans van Alebeek
PPO-AGV Lelystad
arjan.dekking@wur.nl en
frans.vanalebeek@wur.nl
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