Nieuwsbrief
Agrarische Natuurvereniging Noorderpark
April 2022
Algemene ledenvergadering 13 april
Het is weer mogelijk: een algemene ledenvergadering van de ANV Noorderpark! Deze
vindt plaats op 13 april 2022 in Fortzicht (Voordorpsedijk 35, Groenekan). Inloop en
koffie vanaf 19.30, start 20 uur. De avond bestaat uit twee delen: eerst huishoudelijk en
daarna Dirk Jan Bleijerveld die spreekt over zijn werk voor Collectief Utrecht Oost.
Dirk Jan Bleijerveld is betrokken bij agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Hij maakt
bedrijfsnatuur-plannen, verzorgt de uitvoering van de subsidieregeling Bodem en Water
(AGV en HDSR) en heeft keukentafelgesprekken met agrariërs over het Deltaplan
Agrarisch Water. Hij is ook contactpersoon weidevogelwerkgroepen.

Maartensdijk helpt de huiszwaluw
De huiszwaluw heeft het moeilijk en staat op de Rode Lijst van bedreigde soorten. In
Maartensdijk zijn nog diverse gevels met zwaluwnestjes. Door de afgelopen warme
zomers zijn veel nestjes verdroogd en naar beneden gevallen. Als steun is de werkgroep
Natuurlijk! Maartensdijk samen met de Agrarische Natuurvereniging Noorderpark een
actie gestart met kunstnestjes voor huiszwaluwen.
Deze nestjes hangt u aan de muur ( bij voorkeur noord of oost) direct onder een
overstekende dakrand. Droog en in de schaduw. Zwaluwen broeden in kleine groepen: er
zullen een paar nestjes bijgebouwd worden. Daarvoor moet er modder in de buurt zijn.
De zwaluwen mengen de modder met
speeksel tot bouwmateriaal.
U kunt als hulp een modderbak plaatsen
(houten frame met landbouwplastic van
ca. 1m2) waarin zwarte aarde gemixt
wordt met water en koeienmest of
leemstuc (= woningpleister materiaal).
Een zwaluw vangt tot wel 9000 insecten
per dag rond uw huis. Tegen vogelpoep
kunt u een plank onder de nesten
ophangen!
Meedoen? Stuur een mail naar
info@natuurlijkmaartensdijk.nl met uw
naam en adresgegevens. U krijgt bericht
als u een nestje kunt ophalen bij
Zorgboerderij Nieuw Toutenburg (Dorpsweg 85, Maartensdijk). Daar is ook materiaal
voor een modderbak te krijgen, behalve planken. De nestjes worden beschikbaar gesteld
door de ANV Noorderpark. Op=op. Wacht niet te lang met meedoen: de eerste zwaluwen
zijn al terug uit Afrika!
Meer weten over de huiszwaluw? Bekijk de informatiebrochure van de vogelbescherming:
https://www.vogelbescherming.nl/docs/2e27a98c-7e37-4ddd-a3cf-2d284b38cb38.pdf

Volg het nieuws van de vereniging op www.anvnoorderpark.nl

Over de boerenzwaluw
Behalve huiszwaluwen komen er ook
boerenzwaluwen in onze dorpen voor. Die
nestelen in schuren en stallen.
Deze zwaluwen gaan helaas ook snel in aantal
achteruit (staan ook op de Rode Lijst). Maar ze
vinden tegenwoordig weer regelmatig onderdak in
paardenstallen. Daar willen ze wel onbeperkt
toegang houden langs het dak! Ze profiteren
zeker ook van uw modderbak.
Boerenzwaluwen hebben een roestbruin
voorhoofd en hals en draden aan hun staart
(foto). De huiszwaluw heeft een blauwe kop/nek,
boerenzwaluw met modder in de weer
witte buik en witte stuit. De boerenzwaluw
kwettert luid en helder, de huiszwaluw kwettert
wat meer ingetogen en pruttelend. Beide soorten vangen duizenden insecten op uw erf.
Meer informatie:
https://www.vogelbescherming.nl/ontdek-vogels/kennis-overvogels/vogelgids/vogel/Boerenzwaluw?gclid=EAIaIQobChMIx_nIyjt9gIVio1oCR1mPwi3EAAYASAAEgKU1_D_BwE

Vogels in de lente van dichtbij volgen:

https://www.vogelbescherming.nl/beleefdelente?gclid=EAIaIQobChMI5uKZuvXt9gIVBfhR
Ch11Xg6YEAAYASAAEgI1XfD_BwE
Met geweldige beelden van grote hoogte (ooievaar,
torenvalk, visarend), diep in de nestkast (kerkuil, koolmees) of gewoon in het veld
(kievit). Helaas nog geen zwaluwnesten. De eerste vogels zijn net pas terug uit Afrika.
Kijk ook eens bij de oeverzwaluwenwand van de ANV Noorderpark aan de Kooidijk/ hoek
fietspad Groenedijk. We hebben vaker bericht over deze kleine bruine zwaluwen met hun
nestgangen in de zandwand in de oever van de plas. Er staat een bankje waar u ze rustig
kunt observeren!
Blauwe bosanemonen
Omdat het zo’n bijzonder plaatje is: even buiten
Maartensdijk trof onze fotograaf de bermbodem bedekt
met blauwe bosanemonen, waarschijnlijk al een flinke
tijd geleden ontsnapt uit een tuin! (Anemone nemorosa
“Robinsoniana”)

blauwe bosanemoon

Informatie over activiteiten van de ANV Noorderpark ?
info@anvnoorderpark.nl

Volg het nieuws van de vereniging op www.anvnoorderpark.nl

