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Maas = Waal = Schoon!
De Padden komen er weer aan.
Natuur in de Huurlingsedam

Maas en Waal schoon !
Het motto voor een grootse afval-opruimactie in het Land van Maas en Waal op 12 maart. Van Alphen
en Dreumel (Maas) tot en met Wijchen en van Dreumel tot aan Weurt (Waal) gaan vrijwilligers aan de
slag. Op pad om alle afval dat door de rivieren en door ongenode gasten is achtergelaten op te ruimen.
Vanaf meer dan 13 startpunten kan iedereen mee komen helpen.
Vorig jaren waren er ook al diverse gewaardeerde en
succesvolle opruimacties. Dit jaar hebben de
natuurorganisaties uit het Land van Maas en Waal de
handen ineen geslagen om er één groot evenement
van te maken.
Eén campagne om te zorgen dat de natuur langs de
rivieren weer schoon is., zodat dieren maar ook
mensen die van de natuur willen genieten een
schone zomer hebben.
Vanaf 15 maart begint het vogelbroedseizoen. Dan
hebben die ook weer een nette omgeving voor hun
jongen.
De deelnemende vrijwilligers en de natuurorganisaties vragen hiermee niet alleen aandacht voor de
zwerfvuil-problematiek . Dat ziet iedereen wel liggen. Het gaat ook om de onzichtbare vervuiling:
Chemicaliën en bestrijdingsmiddelen, stikstof en CO2. Biodiversiteit en landschap, milieu en klimaat:
het is 5 voor 12. Dat vergt ook lokaal actie. En, met de raadsverkiezingen in zicht: ook actie van meer
groene raadsleden.
Op 11 & 12 maart is het NL-doet, twee landelijke dagen voor vrijwilligerswerk. De Campagne Schone
Rivieren van o.a. de Plastic Soup Foundation en Stichting de Noordzee roept in dezelfde periode op om
langs de rivieren schoon te gaan maken. In het Land van Maas en Waal zijn het IVN Maas en Waal,
Natuur Wijchen, het Dijkmagazijn Beuningen en de Zwerfafvalbrigades in West Maas en Waal die aan
de alarmbel trekken.
Doe jij ook mee (met het hele gezin?). Meld je dan aan
op de website van IVN Maas en Waal.
Van de Graafse Brug tot de spoorbrug en van de
spoorbrug tot aan de grens met Appeltern willen we zo
veel mogelijk alle afval op gaan ruimen.
We concentreren ons eerst op de Loonse Waard en de
Liendense Waard.
Samen!

De padden komen er aan
De eerste padden zijn al weer overgezet. Het zijn voornamelijk mannetjes die alvast op zoek gaan naar
een plekje in een fijne poel. Maar toch zaten er ook al 4 amplexen in; het mannetje reist dan op de rug
van het vrouwtje mee.
Met deze toch zachte winter zijn de
eersten er vroeg bij. Ook met zacht
weer zijn de padden nog geen
vluggertjes. Koudbloedig als ze zijn
komen ze maar langzaam vooruit. Om
dan stapje voor stapje een weg over te
steken is levensgevaarlijk.
De paddenwerkgroep heeft alle
paddenschermen nagelopen en op orde
gebracht.
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Iedere ochtend worden de padden uit de opvangbakken gehaald en aan de andere kant van de weg de
goede richting opgestuurd. Vorig jaar werden er zo 2.500 padden veilig overgezet. En nog enkele
honderden kikkers en salamanders. Spannend waar we dit jaar op uitkomen.

Natuur Huurlingsedam
Bij de bouw van de Huurlingsedam gaat natuur verloren. Niet te vermijden als er zoveel gebouwd
wordt. Dat betekent wel dat de projectontwikkelaar voor compensatie moet zorgen. Steenuilen, een
kerkuil en verdwaalde dassen moeten wijken voor mensenhuizen.
Als Natuur Wijchen zitten we er
natuurlijk bovenop om te zorgen dat die
compensatie goed uitgevoerd wordt.
De Provincie stelt daarvoor regels en
wij letten er goed op dat die gevolgd
worden. We kijken of het
bestemmingsplan klopt (dat deed het
niet, het compensatiegebied was er niet
in opgenomen). We proberen ervoor te
zorgen dat het compensatiegebied nat
genoeg is (dat het niet in de zomer
uitdroogt, dan zijn er geen pieren meer
voor de dassen), maar daar moeten
Gemeente en Waterschap aan
meewerken zodat er een kleine stuw
komt.
Er zijn twee zogenaamde faunahuisjes gebouwd, waar kerkuilen, egels, spreeuwen en huismussen
terecht kunnen.
Op verschillende plaatsen komen er steenuilennestkasten. Ook daarvoor verzorgt Natuur Wijchen de
plaatsing, maar ook de jaarlijkse controle (schoonmaak en onderhoud). Met dank aan de
uilenwerkgroep en de ecologen.
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