IJsvogelfonds: steun voor lokale innovatieve projecten
Toekenningen innovatieve projecten 2012
In mei 2012 werd financiële steun uit het IJsvogelfonds aan de volgende innovatieve en
inspirerende projecten toegekend:
Et Stellingwarver Voegelboek
De stichting Stellingwarver Skrieversronte zal van de bijdrage een prachtig geïllustreerd vogelboek
uitbrengen, in het Stellingwerfse dialect, als onderdeel van een serie boeken over de natuur van deze
streek in Friesland. Dit zogenaamde ‘Et Stellingwarver Voegelboek’ wordt geschreven door een
lokale kenner en voorzien van foto’s van een eveneens uit de streek afkomstige, en talentvolle,
fotograaf.
Financiële bijdrage: € 1.000

Bloem- en weidevogelrijke graslanden
Om de boeren langs de Kromme Rijn (Utrecht) te helpen bij het beschermen van weidevogels, zal de
Weidevogelwerkgroep Krommerijnstreek met de bijdrage uit het IJsvogelfonds een aantal boeren
helpen met het inrichten van bloemrijke randen met daarbij informatieborden om het
weidevogelbescherminswerk uit te leggen. Ook zullen er verschillende steen- en kerkuilenkasten
worden vervaardigd.
Financiële bijdrage: € 500,00

Vogelvlucht in de wijk
De Vogelwerkgroep Amsterdam heeft een project in het leven geroepen om de bewoners van de
Vogelbuurt (Amsterdam-Noord), waar alle straten vogelnamen dragen, bewust te maken van hun
omgeving en de natuur in hun wijk. Om te beginnen zullen de straatnaambordjes zullen worden
verlevendigd met afbeeldingen van de vogels in kwestie, en daarnaast worden met de bewoners
allerlei activiteiten georganiseerd rond de vogels van de buurt.
Financiële bijdrage: € 2.500

Nestbeschermer voor de sleepslang
In de afgelopen paar jaar zien we steeds meer het gebruik van de sleepslang op zowel gras als
bouwland. Het probleem is nu dat veel nesten door die bewerking sneuvelen. En hier gaat VANL
Tieler- en Culemborgerwaarden iets aan doen. Met de bijdrage worden 60 speciale nestbeschermers
gemaakt, zodat wordt voorkomen dat er nesten kapot gaan. Hierbij werken vrijwilligers, boeren en
loonwerkers samen. Voor de vogels betekent het dat ze met hulp hun nest veilig kunnen uitbroeden.
Financiële bijdrage: € 700,00

Veilige nesten voor de steenuil
De Nestkastenwerkgroep Zevenaar heeft de beschikking over 180 steenuilenkasten, waarvan er 60
nodig aan vervanging toe zijn. Deze oude nestkasten moeten namelijk plaats maken voor
zogenaamde anti-steenmarterkasten, zodat steenmarters geen toegang hebben tot de kasten en het
veilig is voor de steenuilen om er hun jongen groot te brengen. Met de toekenning van het

IJsvogelfonds kan het merendeel van de benodigde kasten door deze werkgroep worden
vervaardigd.
Financiële bijdrage: € 2.000

Met de kerkuil de boer op
Met de toekenning vanuit het IJsvogelfonds gaat de Kerkuilenbescherming Steenwijk e.o., naast het
opknappen en uitbreiden van hun bestand aan kerkuilenkasten, en het monitoren van de
kerkuilenpopulatie in de omgeving van Steenwijk , ook een kerkuilenpresentatie voor basisscholen
maken. Deze zal bestaan uit een broedkist met opgezette kerkuilen en ander voorlichtingsmateriaal
zodat kinderen in het werkgebied van deze werkgebied meer kunnen leren over deze mystieke
buurtbewoner.
Financiële bijdrage: € 900,50

Vervanging Ziekenboeg Vogelopvang
De Vogelopvang in Woudenberg beschikt over een ziekenboeg die echter 20 jaar is en zo
langzamerhand niet meer aan de eisen van tegenwoordig voldoet. De totale kosten van dit project
zijn voor het IJsvogelfonds te groot, maar we hopen dat met onze bijdrage ook andere sponsoren
over de brug komen.
Financiële bijdrage: € 2.000

Weidevogel-educatie Bommelerwaard

Met de toekenning van het IJsvogelfonds zal de Weidevogelwerkgroep De Capreton een uitgebreid
educatief programma ontwikkelen voor de basisscholen van de Bommelerwaard, over weidevogels,
dat bestaat uit theorie- en praktijklessen. Vrijwilligers gaan daarmee de hoogste groepen van
basisscholen langs zodat de kinderen bekend worden met weidevogels, de gevaren waaraan deze
blootstaan en zich hopelijk bewust worden van het bijzondere gebied waar ze wonen.
Financiële bijdrage: € 1.000

In november 2012 werd financiële steun uit het IJsvogelfonds aan de volgende innovatieve
en inspirerende projecten toegekend:
Herstel en versterking broedvogelpopulaties Bolscherbeek

Het Waterschap Regge en Dinkel is van plan de Bolscherbeek opnieuw in te richten, zodat de beek
voldoet aan de eisen van de toekomst. In dit plan komt meer ruimte voor waterberging en de
ontwikkeling van natuurwaarden. Het doel van het project is het verbeteren van de ecologische
waarden rondom de Bolscherbeek, hierbij ligt de nadruk op beekgebonden vogels. IVN Haaksbergen
heft hiervoor een plan opgesteld met daarin diverse ingrepen die een positief effect hebben op de
nestgelegenheid, voedselvoorziening en/of beschutting (veiligheid) van bepaalde vogelsoorten, zoals
aanpassingen in het gebied en het aanbieden van nestgelegenheid.
Financiële bijdrage: € 5.000

Vernieuwing kastenbestand kerkuilen Achterhoek en Liemers

De leden van de Kerkuilenwerkgroep Achterhoek-Liemers zijn sinds 1980 bezig om zelfgemaakte
kerkuilenkasten op te hangen in boerderijen, veldschuren en kerken. Het voornaamste doel van dit
kerkuilenproject is, om de kerkuilenstand verder te stimuleren door nieuwe inzichten toe te passen.
Een aantal van de nestkasten zullen namelijk per camera worden gevolgd en de broedgegevens
worden gebruikt om de vinger aan de pols te houden van de Nederlandse populatie Kerkuilen.
Financiële bijdrage: € 2.500

Biodiversiteit & Natuureducatie kamp Georgië

De Zwarte Zeekust van Georgië is een van de grootste (en daarmee belangrijkste) flessenhalzen voor
vogeltrek in de Oude Wereld. De vrijwilligers van Batumi Raptor Count (BRC) organiseren sinds 2008
roofvogeltellingen in zuidwest Georgië, waar elke herfst meer dan 800,000 trekkende roofvogels
worden geteld. In 2013 wil BRC een kamp organiseren voor lokale (en Armeense) jongeren om hen
bewust(er) te maken van de natuurwaarden in hun region. Het actief betrekken van jongeren in
natuurbescherming geldt als een sleutelcomponent in de ontwikkeling van duurzaam natuurbehoud
in dit cruciale gebied.
Financiële bijdrage: € 2.000

Jubileumuitgave Drentse Vogels

Regelmatig geeft de Stichting Werkgroep Avifauna Drenthe (WAD) het uitstekende tijdschrift Drentse
Vogels uit. Ter gelegenheid van het 35 jarig bestaan van WAD in 2013 wordt een wat luxere uitgave
van Drentse Vogels uitgebracht waarin een actueel beeld van de veranderingen en ontwikkelingen
van enkele opvallende vogelsoorten zal worden geschetst. Daarnaast zal het worden gebruikt om de
band met de overige in Drenthe opererende Vogelwerkgroepen te versterken.
Financiële bijdrage: € 1.750

De Nachtzwaluw in beeld

Het gaat de Nachtzwaluw sinds enkele decennia voor de wind; de soort neemt in aantallen sterk toe.
Na een sterke toename in de kerngebieden, worden ook kleinere en voorheen niet bezette terreinen
weer bevolkt door Nachtzwaluwen. Het hoe en waarom van de toename is niet bekend. Om meer te
weten te komen over deze soort gaat de Stichting Natuurbank Overijssel gebruik maken van
technische hulpmiddelen zoals een timelapse-camera en het zenderen van volwassen vogels. Dat is
noodzakelijk vanwege de nachtelijke levenswijze van deze soort. Informatie over broedbiologie,
predatie en andere factoren kunnen voor terreineigenaren van belang zijn bij het maken van keuzes
voor beheer en inrichting van hun terreinen.
Financiële bijdrage: € 2.050

Uitkijkplateau De Hilver

De Vereniging Natuur en Milieu Hilvarenbeek e.o. (VNM) en de Agrarische Natuurvereniging
Kempenland (ANV) hebben het plan opgevat om aan de rand van weidevogelgebied Den Opslag in
de gemeente Hilvarenbeek een uitkijkplateau te realiseren.
De redenen voor de realisatie van dit project zijn onder meer om aan volwassenen door excursies
voorlichting geven over natuur en in bijzonder over de lokale broedvogels, aan kinderen door een
lespakket voorlichting geven over landschap en natuur van hun omgeving en bezoekers landschapsen natuurbeleving te laten ervaren in de ruimste zin van het woord
Bij het ontwerpen van het project is gepoogd om het object zo goed als mogelijk aan zijn doel te
laten beantwoorden en in het landschap aan te passen.
Financiële bijdrage: € 1.000

