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Nieuwsbrief april 2021 

Agenda 
 

NL Doet verplaatst naar 28 en 29 mei 2021; Randen akker Schijf en vlinderbaan. 
 

Vrijwillig landschapsbeheer  
 

   
In gevecht met Amerikaanse vogelkers langs het natuurbeleving pad bij camping de Posthoorn. 

Korting bij de Heemtuin 

Tot 1 mei krijg je 20 % korting op de prijs voor nestkasten en bijenhotels bij de Heemtuin. 

Natuur in de kern 

De bestellingen liepen storm. Binnen twee weken was het budget al op. De Rucphense scholen 
ontvingen hun nestkasten op donderdag 15 april. 

    
Wout legt de laatste hand aan een nestkast.                           De blije directeur Jeroen Pas had er wel meer gewild.   
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Vrijwillige monitoren gezocht 
 

 

Mais wordt gebruikt als voedsel voor het vee. De Agrarische Natuurvereniging tussen Baronie en 
Markiezaat heeft, samen met het Bijengilde Etten-Leur en het Bijenlandschap West-Brabant, in 
opdracht van de provincie mogelijk gemaakt om rondom een aantal akkers zonnebloemen in te zaaien. 
Dat ziet er natuurlijk prachtig uit, maar het dient ook een ander belangrijk doel.  

Meer dan 75% van onze voedselgewassen en meer dan 85% van de wilde planten is voor hun 
voortbestaan en het vormen van zaden en vruchten afhankelijk van bestuiving. Insecten, zoals bijen 
en hommels, zorgen voor deze bestuiving. Zij  zijn daarom heel belangrijk voor de biodiversiteit en 
hebben een groot economisch belang voor de land- en tuinbouw. Met de wilde bijen, hommels en 
andere bestuivers gaat het echter niet goed. De helft van de 360 soorten wilde bijen die in Nederland 
voorkomen worden in hun voortbestaan bedreigd.  

In dit project wordt de komende twee jaar via monitoring bekeken wat de meetbare positieve effecten 
zijn van de zonnebloemen op het voorkomen van deze bestuivers.  

De ANV is nog op zoek naar enkele vrijwilligers die onder deskundige begeleiding van de 
Vlinderstichting de monitoring willen uitvoeren. 

Heb je belangstelling, neem contact op met Hans Maathuis liefst via mail  

voorzitter@anv-baronie-markiezaat.nl  of gsm 06-51157266. 

 


