


onkruiden heeft er toe geleid dat 
vogels die van de zaden leven het 
moeilijker krijgen. Aan de andere 
kant is de vermesting er oorzaak 
van dat verschillend zaadrijke 
onkruiden sterk zijn toegenomen. 
De toegenomen hygiëne op de 
boerderijen heeft sterk nivellerend 
gewerkt. Het hooi zit onder het 
plastic in de kuil of verpakt in 
ronde balen, open mesthopen zijn 
er veel minder, gebouwen bestaan 
steeds vaker uit beton en hard 
plastic, opslagplaatsen zijn veel 
netter en rommelhoekjes zijn 
schaars geworden. Kortom de 
schuilgelegenheid is veel minder 
geworden. Daar staat tegenover dat 
er de laatste decennia veel erfbe- 
plantingen zijn aangelegd, hersteld 
en uitgebreid. Vele daarvan worden 
inmiddels ingericht en beheerd vol- 
gens ecologische principes. 

Steeds meer erven ecolo- 
gisch ingericht 
Landschap Noord-Holland is een 
organisatie die mensen op allerlei 
manieren helpt met het ecologisch 
inrichten en beheren van erven. De 

laatste vijftien jaar hebben steeds 
meer mensen een beroep op hen 
gedaan. Er liggen schuilhopen, vol- 
doende dood hout, veel variatie in 
soorten en hoogte en met poelen en 
takkenrillen. Veel dieren profiteren 
van die ecologische inrichting. En 
last but not l e s t  is ook op het plat- 
teland het denken over nut en scha- 
de van veel dieren veranderd. 
Dieren die vroeger te vuur en te 
zwaard werden bestreden, worden 
nu vaak gedoogd of zelfs 
gekoesterd als element dat ook bij 
het boerenbedrijf hoort. Op sommi- 
ge erven met veel rust, ruimte en 

• Hoogstamboomgaarden be de boerde- 
rü dragen by aan de biodiversiteit op 
het ene Foto: Mart Groentes. 

voldoende dekking vestigen zich 
roofvogels die vroeger nauwelijks 
in het polderland voorkwamen. Er 
zijn verschillende broedgevallen 
bekend van havik, sperwer en bui- 
zerd in erfbeplantingen. Dat had- 
den we vijftien jaar geleden nooit 
gedacht 
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