Natuurherstel in Nederweert,
een tussenbalans
Op woensdag 1 oktober 2014 organiseert Vogelwerkgroep Nederweert in samenwerking met
stichting Limburgs Landschap een informatieve avond over 20 jaar natuurherstel in Nederweert. In
een kleurrijke presentatie wordt ingegaan op de betekenis van natuurherstel voor onze broedvogels.
De nadruk zal liggen op enkele natuurgebieden, maar ook wordt kort ingegaan op de ontwikkeling in
stedelijke gebieden en in cultuurland. Iedereen is welkom op deze interessante presentatie. De
locatie is zaal Centraal , Kerkstraat 59 te Nederweert . Aanvang: 20.00 uur. De entree is gratis.
Nederweert is rijk aan interessante natuurgebieden. Meest bekend zijn Nationaal park de Groote
Peel, het Weerterbos, De Banen en Sarsven. Het lijkt zo vanzelfsprekend dat deze gebieden er zijn,
maar in de periode van de grote ontginningen toen
veel natuur verdween was het voortbestaan
hiervan allerminst zeker. Daarnaast hadden deze
gebieden ook te lijden onder verdroging en
overbemesting.
In Nederweert is in de jaren negentig een begin
gemaakt met omvangrijk natuurherstel. Vennen
werden in ere hersteld, natuurgebieden werden
vergroot en er kwamen beheerplannen om de
natuurwaarden in die gebieden in stand te houden
en te verbeteren. Het natuurherstel viel samen
met het begin van jaarlijkse broedvogeltellingen
door de Vogelwerkgroep Nederweert. Hierdoor is
een uniek overzicht verkregen.
Grauwe Klauwier (foto: Otto Plantema)

Door de jaarlijkse tellingen is de aantalontwikkeling en langjarige trend van meer dan 85 zeldzame en
schaarse broedvogels bekend. Uit het onderzoek blijkt dat natuurherstel bij een aantal soorten voor
een flinke impuls heeft gezorgd. Zo is in Nederweert weer een florerende populatie van de Dodaars
aanwezig. Deze typische broedvogel van heidevennen was zonder venherstel vrijwel zeker
verdwenen. Ook broeden weer zeldzame soorten als de Nachtzwaluw, Grauwe Klauwier en het
Visdiefje, vogels die in de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw uit Nederweert verdwenen.
Door het vergroten van de natuurgebieden en gewijzigd beheer zijn de omstandigheden in die
gebieden flink verbeterd. Het is zelfs niet uitgesloten dat de Zwarte Ooievaar, een soort die nog niet
in Nederland broedt maar steeds vaker wordt waargenomen, over een aantal jaren tot onze
broedvogels gaat behoren. Wilt u meer weten, kom dan naar deze presentatie. U bent van harte
welkom.
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