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Emmelerbos

Advies erven

Landschapsonderhoud en beleving
13 beheergroepen
204 landschapsonderhoud vrijwilligers
484 deelnemers natuurwerkdag
616 meehelpende basisschool leerlingen
192 vrijwilligers soortenbeheer en monitoring
181 deelnemers lezingen/ cursussen
353 deelnemers evenementen
13.355 uren op ca. 550 locaties

Landschap en boerenerven
104 adviezen singels boerenerven
20 adviezen kleine landschapselementen
5.396 bomen & struiken aangeplant
1.260 m. nieuwe singel aangeplant

Cultuurhistorie en aardkunde
15 interviews met pioniers
19 fragmenten Oral History
		 op social media

Weidevogelbeheer

Monitoring en soortenbeheer
78 bewoonde beverburchten
53 verblijfplaatsen vleermuizen (voor compensatie)
35 broedparen gierzwaluwen (voor compensatie)
3.291 aangetroffen ringslangeieren
10.621 ha weidevogelbescherming
598 beschermde weidevogelnesten

Groene Leerling
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Groene leerling
Vanaf dit jaar mogen de leerlingen van een aantal basisscholen in Flevoland zichzelf ‘groene
leerlingen’ noemen. Afgelopen jaar hebben ze, samen met ouders en leerkrachten een begin
gemaakt met het vergroenen van hun schoolplein. “Zij zaaiden een bloemenlint, maakten
takkenrillen, plantten struiken en bollen en kregen hun eerste lessen in het buitenlokaal”
vertelt Arda van der Lee. “De oudere leerlingen gingen, gewapend met zaag en helm, aan
de slag in stukje natuur vlak bij de school. Zo zijn lessen in de buitenlucht leuk en gezond.”

Jaaroverzicht 2019

Berenklauwboor met Eijkelkamp
Op basis van onze prototypes heeft Eijkelkamp Soil & Water een
nieuwe versie gemaakt. “Het is een hybride tussen de boor van
Landschapsbeheer en een al bestaande grindboor van het bedrijf”
licht Lodewijk van Kemenade toe. “Vrijwilligers van Landschapsbeheer hebben afgelopen groeiseizoen de nieuwe versie getest.
Na nog wat aanpassingen is de boor dit jaar in productie
genomen.” De boor is lichter en makkelijker schoon te maken en daardoor gebruiksvriendelijker geworden. Inmiddels hebben heel wat boren hun weg naar natuurbeheerders gevonden.

Social media/ vloggen?
Wij komen veel in het veld voor
allerlei interessante klussen.
“Een vlog is één van de manieren om dat te laten zien” legt
Rebecca Wielink uit. “Het is
eigenlijk een weblog in de vorm van een video,
waarin we de kijker meenemen in ons werk.
Het is echt leuk om de filmpjes te maken”
besluit ze enthousiast. “Dit jaar hebben we
al een aantal leuke vlogs op Facebook en
Instagram gezet.”

Vleermuizen
“De geluiden die vleermuizen maken (echolocatie), liggen veelal buiten ons gehoorbereik,”
legt Petra Borsch uit, “daarvoor gebruiken
we een batdetector die de (hoog frequent)
geluiden voor ons hoorbaar maakt. Zo kunnen we de vleermuissoort bepalen. In vooren najaar maak ik er dan
ook dankbaar gebruik
van op mijn fietsrondes
om de slaapplaatsen van
vleermuizen in Lelystad
op te sporen.”

foto Petra Borsch

Gierzwaluwscan Mercatus
Woningbouwvereniging Mercatus wilde graag weten waar gierzwaluwen in hun panden
nestelen. “Het inventariseren van gierzwaluwen is leuk,” vertelt Jan Nagel, “maar wel tijdrovend.
Op zomerse avonden zoek je met de ogen de huizen af. Maar zó zie je ze ergens naar toe vliegen,
je knippert eenmaal met de ogen en je hebt de invliegplek onder de dakpannen, loodslabben of
achter boeidelen al gemist. Ze zijn wél duidelijk te zien als ze ’s morgens en ’s avonds tijdens de
jaagvluchten schreeuwend door de straten scheren.

Weer een druk jaar
“Ieder jaar denken we dat het
rustiger wordt en ieder jaar sluiten
we weer af met de gedachte dat het
een hectisch jaar was” aldus Jeroen
Reinhold. “Het komt vooral doordat
Landschapsbeheer een sterk inhoudelijk gedreven team
kent met een groot netwerk aan mensen die ons
iets vragen. Denk aan ecologisch onderzoek en advies,
regelen van handjes in het veld of meedenken over het
verkrijgen van financiën. Alle reden dus om te denken
dat 2020 ook weer een mooi jaar wordt met een grote
variatie aan werk en mensen die we kunnen helpen!”

Lelystad, maart 2020
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Oral History Zeewolde
Onze betrokken vrijwilligers van het project Oral
History hebben inmiddels vijftien inspirerende
verhalen van pioniers uit Zeewolde opgetekend.
Zij vertellen hoe het unieke landschap van de
polder zich ontwikkelde. “Fragmenten uit de
interviews zijn via Facebook, Instagram of de website
Flevolands Geheugen voor iedereen te beluisteren”
benadrukt Rudy Brummelman. “Echt een aanrader”.

Landschapsbeheer Flevoland

Bermeninventarisatie provincie
De inventarisatie van 600 km berm was een soort race tegen de klok”
zegt Margriet Brouwer, ”of eigenlijk een race tegen de maaimachine.
We zochten in opdracht van de Provincie in Oostelijk en Zuidelijk
Flevoland naar rode lijst - en invasieve soorten en
bijzondere flora in de wegbermen langs de provinciale
wegen. We hebben ook nog een tweede ronde kunnen
doen later in het seizoen voor de 2de maaironde uit,
zodat we voor alle bermen een goed beeld hebben
gekregen wat er groeit.

