Nieuwsbrief augustus 2020
Agenda:
Vrijdag 30 oktober: Algemene ledenvergadering (met presentatie landgoed de Moeren)
Vrijdag 6 en zaterdag 7 november: Natuurwerkdag

Forest Fitness
De bijeenkomst voor boseigenaren op donderdag 30 juli is goed bezocht. De presentatie door Frank
Nooijens en Harrie Tak leidde tot de nodige vragen en tips.

Inmiddels hebben zich al de nodige eigenaren aangemeld voor het project. Een aantal bezoeken aan
de percelen moet nog worden gebracht.

Flower Power
De provincie Noord Brabant heeft haar tevredenheid geuit over de resultaten van het project. Men
heeft ingestemd met onze eindrapportage en met ons verzoek om het overschot op de begroting aan
ons beschikbaar te stellen voor het toekomstig onderhoud en beheer van de particuliere akkers.
Daarmee kunnen we de komende jaren vooruit met het merendeel van de akkers. Met dank aan alle
grondeigenaren, vrijwilligers en anderen die hieraan hebben bijgedragen.
Een paar vrijwilligers heeft op een aantal akkers geïnventariseerd hoeveel kruiden er dit jaar tot bloei
zijn gekomen. Doordat een paar akkers slechts een keer is bezocht zijn de resultaten niet goed
vergelijkbaar met vorige jaren. Toch doen we aan de hand van bijgaand overzicht een poging voor de
betreffende akkers.
Zoals ook voor de leek te zien was, waren de omstandigheden voor de kruiden en het graan niet ideaal.
Het graan kwam wel goed op, maar de graankorrels waren aan de kleine kant. Het aantal kruiden was
ongeveer de helft van 2019 en ruim een kwart meer dan in 2018.
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Het aandeel van de prioritaire en beschermde soorten was lager dan in de vorige jaren. Dit kwam
vooral door veel minder bleekgele hennepnetel, glad biggenkruid, korensla en akkerogentroost. De
rode lijst soorten deden het relatief beter. Dit kwam doordat bolderik, geel viltkruid, wilde weit, grote
klaproos en ganzenbloem het dit jaar relatief goed deden.
De nieuwe akkers (Landgoed Schijf en Huijbregts) deden het goed qua 17 goed aangeslagen soorten,
waarvan 9 prioritaire. De 5.000 gele ganzenbloemen bij Landgoed Schijf sprongen er met name uit.
Weliswaar was het dit jaar door de weersomstandigheden een minder jaar; de insecten hadden nog
ruim voldoende te snoepen.

Vrijwillig landschapsbeheer
Nogmaals de ongelijke strijd tegen Japanse duizendknoop in beeld:

Elk nadeel heeft zijn voordeel: eindelijk mocht Wout de boel eens rijven.
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