




Wat is chopperen? Chopperen is 
een manier om ondiep te plaggen 
(of diep te maaien). Zo haal je dus 
machinaal de staande vegetatie 
weg en een klein deel van de wor- 
teilaag. 
Chopperen blijkt een prima metho- 
de om droge en natte heides in 
geaccidenteerd terrein te regenere- 
ren. Zowel struikheide als dopheide 
profiteren van deze herstelmaatre- 
gel. in droge heide is de maatregel 
ook positief voor verf brem, stekel- 
brem, duivelsnaaigaren en korst- 
mossen en in vochtige omstandig- 
heden onder andere voor veelsten- 
gelige waterbies en kleine zonne- 
dauw. De maatregel bleek ook 
geschikt voor herstel van natte 
duinvalleien. Hier profiteerden onder 
andere vlozegge, parnassia en teer 
guichelheil. Zeker hier is vervolgbe- 
heer in de vorm van begrazen of 
maaien gewenst. 

Cursus inventariseren 
Dit voorjaar start in Noord-Holland 
een unieke cursus. Voor het eerst in 
ons land geeft de VOFF (Vereniging 
Onderzoek Flora & Fauna) samen 
met de knnv vereniging voor veld- 
biologie, een cursus over inventari- 
satietechnieken. In vier lesavonden 
wordt duidelijk gemaakt hoe je 
medewerker kunt worden van de 
landelijke natuurinventarisaties of 
monitoringprojecten. Alierlei lande- 
iijke organisaties, verenigd in de 
VOFF, zijn voortdurend bezig gege- 
vens te verzamelen over het voor- 
komen van allerlei organismen en 
veranderingen daarin. 
Op vier maandagavonden maken 
de cursisten kennis met de tegen- 
woordig gebruikte inventarisatie- 
technieken en notatiemethoden en 
met de verenigingen die de onder- 
zoeksgegevens verwerken en 
beschikbaar maken. Uiteindelijk is 
het de bedoeling dat de cursisten 
zelf aan de slag gaan. De cursus 
helpt bij het maken van een keuze 
en het zetten van de eerste stappen. 
De cursus is bedoeld voor elke 
natuurliefhebber die buiten rondkij- 
kend wei leuke dingen ziet, maar 
dat niet altijd noteert of alleen maar 
in zijn eigen dagboek. 
Zo hoopt de VOFF op uitbreiding 
van het aantal vrijwilligers dat mee- 
werkt aan onderzoekjes waardoor 
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deze een betrouwbaarder beeld 
gaan opleveren. 
De avonden zijn van 19.15 tot 
21 .45 uur in een leslokaal op 5 
minuten afstand van station 
Heerhugowaard. De eerste avond is 
op 22 maart en de kosten bedra- 
gen slechts ei0. 
Meer informatie en aanmelding bij 
Klaas Kaag Klaas.Kaag@hetnet.ni 
of Jan Marbus 0229 230419 
dehoornbloem@hetnet.nl 

Op vanggebieden voor ganzen 
en smienten 
Minister Veerman van LNV heeft 
aangegeven dat 80.000 hectare 
opvanggebied gerealiseerd moet 
worden voor smient, kolgans en 
grauwe gans. Daarvan moet 
50.000 hectare bij voorkeur in de 
Ecologische Hoofdstructuur worden 
begrensd. 
in Noord-Holland zal het waar- 
schijnlijk gaan om circa 5000 hecta- 
re opvanggebied. Die gebieden 
moet de provincie voor 1 oktober 
2004 aanwijzen. De feitelijke 
begrenzing zal voor 1 oktober 2005 
plaatsvinden. De provincie zal die 
gebieden bij voorkeur aanwijzen in 
de bestaande vogelrichtlijngebieden 
en/of gebieden waar op dit moment 
veel ganzen en smienten verblijven 
zoals het veenweidegebied van het 
Noord-Hollands Midden en de 
graslandgebieden in Gooi en 
Vechtstreek. Binnen de opvangge- 
bieden zullen agrariërs de mogelijk- 
heid krijgen opvangcontracten af te 

sluiten, waarbij zij afspreken dat zij 
de vogels met rust laten en dat zij 
voedsel aanbieden. Buiten de 
opvanggebieden zal verjaging toe- 
gestaan zijn van bovengenoemde 
soorten, waarbij verjaging met het 
geweer waarschijnlijk tot de moge- 
lijkheden gaat behoren. ln dit 
gebied verliezen de boeren het 
recht de schade te claimen, ze kun- 
nen immers gebruik maken van 
allerlei verjaagmethodes. 
Dit nieuwe beleid lijkt vooral ingege- 
ven door de sterk gestegen scha- 
depost en is een bezuinigingsmaat- 
regel waarbij het gevaar dreigt dat 
de rekening straks bij de grondge- 
bruiker wordt neergelegd. 
Bovendien valt te betwijfelen of 
5000 hectares voldoende zijn om 
die populaties goed te beschermen. 
Daarnaast bestaat het gevaar dat 
de poort wordt opengezet voor 
onbeperkte regulering van de 
smient, kolgans en grauwe gans. 
De consequenties van deze 
beleidswijziging zijn op dit moment 
voor alle partijen nog moeilijk te 
overzien. Het ministerie zal de 
komende maanden meer duidelijk- 
heid moeten geven over de rege- 
ling, wil er draagvlak komen voor dit 
nieuwe beleid. Dat er draagvlak is 
onder de agrariërs voor het opvan- 
gen van overwinterende ganzen, 
blijkt uit de succesvolle opvangex- 
perimenten van de afgelopen jaren 
in Waterland-Oost, Wieringen en in 
Friesland. We houden u op de 
hoogte. 
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