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Goede kansen voor
biodiversiteitverbetering Oude IJsselstreek
In 2019 gaan er vele acties van
start om de biodiversiteit
(verscheidenheid aan leven)
in ons land te verbeteren. In
het Deltaplan Biodiversiteitsherstel, dat afgelopen jaar is
opgesteld door een brede groep
van organisaties, worden drie
werkroutes aangegeven: natuur,
landbouw en openbare ruimte.
Welke kansen liggen hiervoor
in onze Gemeente Oude
IJsselstreek?
Natuur
Wij hebben in onze Gemeente
Oude IJsselstreek best een aantal
grotere natuurgebieden waar we
trots op mogen zijn. Het zijn met
name bossen zoals het Noorderbroek en Vlaswinkel, Tandem,
het Hiddinkbos, het Idinkbos en
Nibbelinkbos, het Wissinkbos,
de Vennebulten, Engbergen en
het Breedenbroekse bos. Dit zijn
alle vroeger aangeplante bossen,
die momenteel voor het grootste
deel bestaan uit loofboomsoorten, die hier van nature thuis
horen. De bossen zijn behoorlijk
verschillend qua bodem en bijbehorende ondergroei: van zure
zandgrond (Noorderbroek) tot
en met zwavelgrond (Breedenbroekse bos). Naast de bossen
hebben we ook enkele nattere
gebieden zoals het Zwarte Veen,
de Oude IJssel en Aa-Strang met
de nieuw ontwikkelde natuur
er langs. Ook in het Azewijnse
Broek en Omsteg (zand- en
grindwinningsgebied) is nieuwe
natuur in ontwikkeling.
En dan zijn er nog de oude landgoederen Wisch en Landfort en
de nieuwe landgoederen zoals
Boven Slinge en Hoenderbosch

en landgoederen in ontwikkeling
zoals Meursstede. Naast deze
grotere groene vlekken op de
kaart liggen er nog vele kleine
snippers groen in de vorm van
bosjes en kleine natuurgebiedjes.
In deze grotere en kleine natuurgebieden is het redelijk gesteld
met de biodiversiteit.
Met bepaalde beheermaatregelen is in de gebieden zelf nog
wel verbetering mogelijk, maar
belangrijker is de gebieden met
elkaar te verbinden zodat planten en dieren van het ene naar
het andere gebied kunnen. Daar
liggen de grootste kansen.
Landbouw
Het grootste deel van onze
Gemeente bestaat uit landbouwgrond. Deze bestaat voor
het grootste deel uit grasland.
Door het optimaliseren van de
grasproductie voor melk is in de
gangbare melkveehouderij de
biodiversiteit van grasland bijna
verdwenen. Maar er liggen grote
kansen om hierin verbetering te
krijgen. In de agrarische sector
komt de laatste tijd steeds meer
aandacht voor de bodem. Die is
de basis van productie van gezond voedsel. Bij kringlooplandbouw, waarbij alle afvalstoffen
worden hergebruikt, speelt de
bodem een centrale rol. Als deze
gezond is, is er meer bodemleven (wormen, duizendpoten,
schimmels en bacteriën) en is
er een betere basis voor planten, insecten en vogels. Dit kan
uiteraard wel een handje worden
geholpen door bijvoorbeeld
het gras te mengen met andere
plantensoorten. Kruidenrijke
graslandranden zijn daar al een

Akkerranden dragen bij aan meer biodiversiteit
mooie voorbeeld van. Agrarische
bedrijven zijn uiteraard ook van
groot belang voor de instandhouding van de natuurelementen
die ons beroemde coulissenlandschap vormen: de bosjes, singels,
houtwallen en heggen.
Deze groene dooradering is
van levensbelang voor insecten,
vogels en andere dieren. De
Vereniging Agrarisch Landschapsbeheer (VAL) is er in
principe voor het onderhoud
van landschapselementen, maar
heeft hierbij wel financiële steun
nodig. Een landschapsfonds zou
hier uitkomst kunnen bieden.
Openbare ruimte
In het Deltaplan wordt als doel
gesteld dat vanaf 2021 alle partij-

en betrokken bij projecten in de
openbare ruimte trots zijn op
hun bijdrage aan het versterken
en herstellen van biodiversiteit
in Nederland. Onderdelen van
de openbare ruimte zijn wegen
met hun bermen en beplantingen, fiets- en wandelpaden en
watergangen. Ook hier liggen
grote kansen om de biodiversiteit
te verbeteren. Met verschraling
(maaien en afvoeren) en gevarieerd maaibeheer van een deel
van onze kilometers bermen kan
een prachtig lintwerk worden
gemaakt voor inheemse planten
en insecten.
Hetzelfde geldt voor het beheer
en onderhoud van sloten en
watergangen. Deze hoeven er
niet allemaal strak en glad bij te

liggen. Variatie in uitmaaien en
afvoeren van het materiaal
(dat hergebruikt kan worden in
de landbouw!) geeft variatie in
leefomstandigheden voor
planten en dieren.
Samenvattend liggen er met
name in het agrarisch gebied
en in de openbare ruimte goede
kansen voor biodiversiteitsverbetering. De Plattelandsraad
start dit jaar een voorbeeldproject en wil goede initiatieven, voor zover mogelijk
ondersteunen.
Anne Oosterbaan
Foto’s gemaakt door
Anne Oosterbaan

Regiowerkgroep Rondom Strang
en Iessel De Oude IJsselstreek
Altijd al geïnteresseerd
geweest naar de natuur
bij u in de buurt?
IVN Natuureducatie wil dit
voorjaar weer zoveel mogelijk
beleven in onze mooie omgeving.

Dinsdag 4 juni
PowerPoint presentatie
Waterdiertjes van Frans Witjes
Zelf waterdiertjes scheppen.
Voor meer informatie kijk op
www.ivn.nl

Of neem contact op met
coördinator Frank ter Berg,
Tel.: 0315-32 37 64
Email:
strangeniessel@ivn-doij.nl
Graag tot ziens bij
IVN Oude IJsselstreek

Vrijdag 12 april
Excursie Biologisch Tuinieren
bij Aart Stans van Natuurlijk
BUITEN.

Bermen en sloten kunnen prima bijdragen aan biodiversiteit!
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