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Droog voor riet
De Rijnstrangen is een moerasgebied
met riet en water. In dit Natura 2000gebied vinden moerasvogels als grote
karekiet en roerdomp hun veilige thuis.
Rietmoeras beheren betekent rietontwikkeling stimuleren en bosvorming voorkomen. Daarom leggen we eens per vier
jaar het rietmoeras droog. Het riet gaat
dan groeien en wortelschieten, en tegelijk
planten we riet. Zo’n droog moeras ziet er
spectaculair uit. Het was de tweede keer
dat het rietmoeras actief werd drooggelegd en riet werd aangeplant.
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Parels krijgen weer glans
Kwetsbare Natura 2000-gebieden verdienen onze aandacht. Er zijn maatregelen nodig
om verdroging, verzuring, versnippering en verrijking tegen te gaan. In Stelkampsveld
en Willinks Weust hebben we grote ingrepen gedaan. Het leefgebied van de beschermde flora en fauna in deze Achterhoekse parels is verbeterd, en dat levert een veerkrachtigere natuur op. Ook op de Veluwe, het grootste Natura 2000-gebied op land, herstellen
we heide, stuifzand en bos. Een aannemer met mensen met afstand tot de arbeidsmarkt
voert daar het werk uit. Ook in de botanische parel De Bruuk namen we maatregelen
voor het bijzondere kwelwater, net als bij Lingedijk-Diefdijk.

Twee nieuwe natuurbruggen over de N302
en N344 op de Veluwe zijn geopend door
Commissaris van de Koning John Berends
en oud-commissaris Clemens Cornielje.
Ze zijn bedoeld voor grote en kleine
dieren, van edelherten tot zandloopkevers.
Aan de sporen zien we dat wilde zwijnen
en vossen de bruggen al vinden. Ook vlinders gebruiken ze om de drukke weg over
te vliegen. De bruggen verbinden Veluwse
leefgebieden met elkaar. Dat is belangrijk
voor dieren; ze kunnen hun leefgebied vergroten en genen uitwisselen. Goed werk
dus, van provincie Gelderland en partners!
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Klaar over!

Natuurinclusieve landbouwers
In 2020 zijn de eerste twee boeren in Gelderland met Staatsbosbeheer een samenwerking gestart. We onderzoeken samen hoe natuurinclusieve landbouw kan bijdragen aan
meer biodiversiteit, minder uitstoot en beter beheer van onze natuurgebieden.
Staatsbosbeheer ondersteunt boeren die hun eigen bedrijf natuurinclusief willen maken,
maar daarvoor onvoldoende grond hebben. De twee Gelderse melkveehouders pachten
grond van Staatsbosbeheer langs de IJssel om hun bedrijfsvoering te extensiveren én ze
onderzoeken hoe die natuurinclusieve landbouw bijdraagt aan de natuurdoelen in onze
gebieden.

Groen ontdekt
De natuur is het thuis van planten en dieren. In coronatijd bleek dat ook mensen
massaal behoefte hebben aan groen in
hun eigen leefomgeving. Het was druk in
veel van onze bekende gebieden; buiten
wandelen en fietsen, op anderhalve meter,
bleek immens populair. Ook jongeren
ontdekten de natuur om elkaar te treffen.
In 2020 werd het nieuwe Bospaviljoen ‘t
Leesten in Ugchelen opgeleverd, met ons
Informatiecentrum. Door corona is het
nog nauwelijks open geweest. Maar
’t Leesten is al een populaire startplek
voor een bezoek aan de Veluwe.

Honden los-vast
Honden zijn welkom bij Staatsbosbeheer.
Mits aan de lijn. Dat is niet voor niets, want
honden hebben nu eenmaal een jachtinstinct en dat levert te vaak conflicten op met
kwetsbaar wild, grondbroedende vogels en
reptielen. Maar we hebben een oplossing:
hondenlosloopgebieden waar de hond wel
los kan. In 2020 hebben we bezoekers van
Veluwe nadrukkelijk geïnformeerd over
de regels en losloopgebieden. We hielden
bijvoorbeeld beloonacties op het Kootwijkerzand voor de hondenbezitter die z’n
hond aan de lijn had. Want dat is daar echt
de regel, en die gaan we ook handhaven.
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Zorg om droogte
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De zomer van 2020 was voor het derde jaar
op rij lang en droog. Dat heeft de natuur
gemerkt. Zeker in de Achterhoek en andere
botanische graslanden die afhankelijk zijn
van water, zoals de Bruuk, hadden het
ongekend zwaar. Er zijn gesprekken tussen
terreinbeheerders, de waterschappen en
provincie voor kortetermijnoplossingen in
het watersysteem. Dat er iets moet gebeuren tegen verdroging begrijpt iedereen. En
wat ons betreft mag dat snel, om onherstelbare natuurschade te voorkomen.

Stikstof en Pfas

betekenen de komende jaren veel buitenwerk voor natuurherstel en op de langere
termijn ook systeemaanpassingen, zoals
aan water- en gebiedsinrichting.
Ook de Pfas-crisis kwam langs en legde
het grondwerk lange tijd stil. Aangezien
wij langs de rivieren samenwerken met
zand en kleiwinners, raakte dit ook ons.

Coronacrisis en ons werk
De coronaregels raakten ook onze bedrijfsvoering. Het beheerwerk ging gewoon door,
terwijl de gesloten kantoren, werkschuren en andere regels vroegen om flexibiliteit. We
sloegen nieuwe online wegen in, met elkaar en met samenwerkingspartners. De coronacrisis heeft ook voor ons financiële gevolgen. De informatiecentra De Bastei, ‘t Leesten
en bezoekerscentrum Nunspeet waren dicht. Radio Kootwijk had nauwelijks zakelijke
events. De meeste excursies werden afgezegd. Tegelijk was het drukker dan ooit in onze
natuur; de waarde van een groene leefomgeving werd heel zichtbaar. Onze toezichthouders hielden steeds een oogje in het zeil.
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De coronacrisis domineerde het nieuws,
maar buiten in de natuur was het aan de
orde van de dag: de achteruitgang van de
natuur door teveel stikstof. Er is achter de
schermen veel werk verzet. De landelijk
en provinciale plannen voor herstelwerk
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Nieuwe
fortondernemer
Staatsbosbeheer en Fort Events gaan
samenwerken op Fort bij Asperen. Fort
Events kwam als winnaar uit de bus voor
het unieke forteiland aan de Linge in de
gemeente West Betuwe en is al actief
op een fort binnen de Nieuwe Hollandse
Waterlinie. De ondernemer neemt de exploitatie en het beheer van het forteiland
op zich. Het gaat dan om de programmatische invulling van het Torenfort, de
exploitatie van de Taveerne en de instandhouding van terrein en gebouwen.

Impuls voor Zandenbos
Zandenbos is een drukbezocht bos bij het bezoekerscentrum Nunspeet en het Veluwetransferium; een echte startplek voor een bezoek aan de Noord-Veluwe. In 2020 kregen
veel recreatieve voorzieningen hier een impuls. In het Kabouterbos voor onze allerkleinsten verscheen een echte paddenstoelbank. Langs het rolstoelpad kwamen vier nieuwe
picknicksets. En de toeristische rondweg kreeg een opknapbeurt met snoeiwerk langs
de wandelroutes. Dit alles deden we in samenwerking Gresbo Nunspeet en met Stichting Grip; beide bieden werk aan met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

De poldermolen in Waardenburg kan weer
100 jaar mee; de fundering is vernieuwd.
Rond 1800 werd de voorloper van de huidige molen gebouwd om de komgronden
droog te pompen. Het lage gebied was
te nat om te kunnen bewerken. Hij deed
dienst tot ongeveer 1940, toen hij voor
ontwatering niet meer nodig was. Sinds
1961 gebruikt Staatsbosbeheer de molen
voor een omgekeerde functie: water
pompen in natuurgebied ’t Broek, om te
voorkomen dat de natuur er verdroogt.
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