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Bezoek van
Fred Wouters van
Vogelbescherming
perspectiefrijk
De belangrijkste gebeurtenis van
de voorbije week betrof het
bezoek van directeur Fred
Wouters van Vogelbescherming
Nederland. Samen met Anke
Soepboer (ook al aanwezig in
het voorbije excursie-weekend
met onze Belgische vrienden)
hebben we de Drogerij BV
Oldambt bezocht (Eiko Jan
Duursema en Luit Heikens
wisten ons werk goed in het
perspectief van het Europese
landbouwbeleid te plaatsen),
hebben we een lunch gebruikt bij
de “Groninger Kroon” (alwaar
Cors & Wilma weer een
enthousiast verhaal hielden over
duurzame landbouw en waar
Jorna en Ruurd Jelle hun stagewerk toelichten). Het laatste deel
van het bezoek was bij RolfPeter Löblein. Na Rolf-Peter zijn
heldere verhaal nog een paar
goeie faunaranden bekeken en
daarna
Fred
naar
het
Fochteloöerveen gebracht. VBN
en de WGK hebben een goeie
en vooral perspectiefvolle piketpaal geslagen en de bodem
gelegd voor een constructieve
samenwerking!
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Beste
werkgroepsleden,

Directeur van Vogelbescherming Nederland
Fred Wouters in gesprek met bestuurslid
Werkgroep Grauwe Kiekendief Leen Smits.

Het mag niet onvermeld blijven dat
onze Leen tijdens zijn punttelronde in
de
Drentse
veenkoloniën
een
Steppevorkstaartplevier tegenkwam.
Deze dwaalgast is door onze
ontluikende natuurfotograaf op de
digitale
plaat
gezet
en
deze
waarneming
geeft
aan
dat
systematisch uitgevoerd veldwerk
altijd lonend is! Tijdens het veldwerk
van “Wiebe” hadden we op 23 juni
trouwens een fanatiek zingende
grauwe gors bij het gas-station vlakbij
de Heereweg.

De laatste week was
zowel turbulent als
belangrijk voor de
werkgroep.
Qua
beleid en draagvlak
hebben we weer
goede
stappen
gezet, het veldwerk
ging ondanks een
tegenvaller met extra
energie door (met
als
toetje
een
Steppevorkstaartplevier die
Leen
in
de
veenkoloniën
tegenkwam). Kortom
een week om niet
snel te vergeten,
maar waar we een
goed gevoel aan
over
hebben
gehouden.
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Belgisch akkervogelweekend:
duoranden en kwartelkoningen
Vorig weekend hadden we onze Belgische
akkervogelvrienden op bezoek. We hebben de
goed functionerende duoranden van de
agrarische natuurvereniging “Wierde & Dijk”
onder de deskundige leiding van Ale Havenga,
Fred Bosman en onze good old Harm Westers
mogen bekijken. ’s Avonds natuurlijk heerlijk
samen eten en tegen elven drie kwartelkoningen
bij de gele coupure gehoord. De volgende dag
trok onze groep gasten op naar Rheiderland
waar Rolf Peter Löblein ons de historie van de
eerste (en nog steeds enige) agrarisch
natuurvereniging van Duitsland uit de doeken
deed. Intussen werden we getrakteerd op aardig
wat kieken, een melanistische reegeit (met kalf),
veel leeuweriken en paapje. Dikke mik dus. Na
afloop werden we bedolven ons een enorme
hoeveel unieke Belgische biertjes: zeer plezant
dus!

Uiteenlopende soorten bier: een stuk Belgische cultuur.

Deelnemers Belgisch akkervogelweekend bij het informatiebord akkerranden (en Grauwe kiekendieven!), bij de
ENOVA braakstrook in Rheiderland, net over de Duitse grens bij Oost-Groningen.
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Vertrek studente radiozenderij
Minder leuk was het plotseling bericht dat
onze studente Aafke van Erk de afgelopen
maandag het bijltje erbij neer heeft gegooid.
We hebben geen helder idee waarom deze
onverwachte stap is genomen maar willen
benadrukken dat de sfeer in de werkgroep er
niet onder heeft geleden. Een te zwaar
veldprogramma lijkt de belangrijkste reden
van Aafke haar vertrek en we wensen haar
vanuit de Werkgroep het beste toe met het
vervolg van haar studie. Inmiddels hebben
een aantal vrijwilligers zich spontaan
aangemeld om de komende week de gaten te
vullen en uiteindelijk zijn we door het
onverwachte vertrek van deze RuG-student
welgeteld één velddag kwijtgeraakt. Vanaf
begin mei hebben we samen een constante
hoeveelheid mooie gegevens met elkaar
verzameld en dankzij de zendertjes weten we
o.a. dat twee van de drie mannetjes bigaam
zijn.

Duitse boeren blij met
zender mannetje
Het is Erik, Chris en Marlien gelukt een
Duitse vogel te vangen die “Wiebe” heet.
Wiebe zijn zendertje heeft al een paar leuke
geheimpjes laten zien en we hopen dat hij
laat zien dat de Duitse faunaranden de beste
zijn die er nu liggen in onze werkgebieden.
Uiteraard is de agrarische natuurvereniging
“Rheiderländer Marsch” er erg blij mee dat
nu ook in hun werkgebied een mannetje
gevolgd wordt. De enthousiaste WeihenFreunde en agrariërs Rolf-Peter Löblein en
Fokko de Boer waren aanwezig bij de
vangst.

Martijn Perk terug in team
Vanaf aanstaande dinsdag zit een ‘oude
bekende’ weer in ons team: vanaf 29 juni tot
en met 15 augustus hebben we Martijn Perk
kunnen strikken om de organisatie van het
zenderwerk op zich te nemen. Martijn heeft
in 2005 met verve het Oost-Groninger
zenderwerk uitgevoerd en is inmiddels
afgestudeerd bioloog! Met zijn achtergrond
als boerenzoon (dat zijn altijd doorbijters!) en
zijn gezonde dosis humor zal Martijn jullie de
komende weken gaan teisteren met mailtjes
en/of telefoontjes om goede teams te vinden
voor het zenderwerk!

Oproep!

Zender op de start van man
Grauwe kiekendief.

Voor het aanmelden voor het
immer
spannende
zenderwerk kunnen jullie
Radiotelemetrie: meer weten over vanaf heden met Martijn
ruimtegebruik,
tijdsbudgetten
en Perk bellen/mailen. Voor wie
gedrag van Grauwe kiekendieven.
het nog niet weet: het volgen
van
mannetjes
Grauwe
Meld je nu aan bij Martijn:
kiekendieven laat je niet
06- 49 14 80 05 of
meer los! Geef het ook door
mjperk@gmail.com
aan
andere
vogelliefhebbers!
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Projecten rondom akkernatuur ‘Groninger model’
Op het beleidsmatige vlak heeft de Werkgroep de nodige
punten weten binnen te halen. Het Ministerie van LNV
heeft reeds een project goedgekeurd (graanranden voor
akkerzangers) en rond onze eerste grote project in
Flevoland zijn de berichten overdonderend positief
(creëren akkernatuur tussen Zeewolde en Almere volgens
het “Groninger model’). Ook in de grensstreek zijn we
bezig. Het bezoek van de Nedersaksische minister van
Milieu op 5 juli zal het startsein gaan worden om samen
met de agrarische natuurvereniging in Rheiderland tot een
nieuw grens-overschrijdend faunaranden-project te komen.
Kortom genoeg werk aan de winkel.

Bas Westerweel van Omroep Llink met
vrijwilligster
Werkgroep
Grauwe
kiekendief Simone van der Sijs.

Bijdrage op tv over
Grauwe kiekendief

Agrariërs Aagtje en Geulko ten Have met Bas Westerweel en zijn
medewerkster bij perceel luzerne met Grauwe kiekendieven nest.

Bescherming nesten
wintergerst
komt
eraan
De komende weken zal extra
inspanning
worden
gevraagd
vanwege de bescherming van
nesten in wintergerst. Binnen dit
onderdeel zullen met name Ruurd
Jelle, Hilbrand en Leen op de rol
staan (een deel van de werkgroep
zit dan in het buitenland vanwege
het vangen van satellietvogels in
Wit-Rusland, Polen en Duitsland).

Eind vorige week kwam Bas
Westerweel van Omroep Llink
(“de kleinste omroep met de
grootste idealen”) langs. Over
c. 2 weken volgt dus een TVuitzending over ons werk.
Aagtje en Geulko ten Have
deden het weer schitterend bij
hun kiekennest en Bas was
bijzonder enthousiast over ons
werk (gave gozer trouwens).

Groeten uit het veld!

Vrijwilligster Elly Birkhoff volgt enthousiast het doen en
laten van Grauwe kiekendief “Wiebe” in Oost-Friesland.

Deze digitale nieuwsbrief is met houtje en touwtjes in elkaar gestoken (op een zondagmiddag) maar we
denken hiermee een nieuwe bron van informatie-voorziening richting de Werkgroep te hebben
aangeboord. Mensen die ideeën hebben of zin hebben hieraan een bijdrage te leveren worden uitgedaagd
te reageren! Voor vragen over de hele gang van zaken kunnen jullie ons gerust bellen. Met een beste groet
en tot gauw!
Ben
(mede namens Chris & Erik)

