Levend Landschap Maurik – Maurikse veld
Ons onderwerp
Het Maurikse veld is een open komgronden gebied waarvan wij het unieke karakter graag willen
behouden en de biodiversiteit ter plekke willen vergroten. Dit willen we bereiken in samenwerking
met omwonenden en betrokken partijen die al actief zijn in dit gebied, zoals de Agrarische
natuurvereniging, Agrarische bedrijven, het Waterschap, Staatsbosbeheer en de gemeente Buren.
In het Maurikse veld zijn veel weidevogelgebieden te vinden en nemen we steeds vaker de Patrijs
waar. Daarnaast wordt het veld ook veel gebruikt door wandelaars en fietsers uit niet alleen Maurik,
maar ook uit de wijdere omgeving, die de openheid en rust in dit gebied weten te waarderen.

Wat willen we bereiken






Versterken van de biodiversiteit. Dit willen we bereiken door onder andere het inzaaien van
kruidenrijke akkerranden, aangepast bermbeheer (=afvoeren gemaaid materiaal), en een
erfbeplantingsproject voor om- en aanwonenden.
Betrekken van meer inwoners van Maurik bij het veld. Door het plaatsen van info panelen
over de weidevogels en de plas-dras gebieden. Door het organiseren van natuureducatie
projecten voor de schooljeugd en door het plaatsen van een vogelhut. Verder willen we de
mogelijkheid bekijken om een wandelroute vanuit het dorp te creëren.
Terugdringen van het zwerfafval, hetgeen relatief eenvoudig kan door het oprichten van een
zwerfafval brigade.

Actieplannen
Benaderen grondeigenaren om te komen tot overeenstemming over het inzaaien van kruidenrijke
akkerranden. Vaak gaat dit in samenwerking met de ANV, die dan met die grondeigenaren
zogenaamde beheersovereenkomsten sluit.
Overleg met de gemeente om een stuk berm als proef gedurende enkele jaren anders te gaan
beheren: namelijk maaien in plaats van klepelen en het maaisel vervolgens ook af te voeren.
Organiseren informatiebijeenkomst voor omwonenden over beplantingsmogelijkheden op eigen
terrein. Ook erfbezoek en een gericht advies behoort tot de mogelijkheden.
Contacten leggen met natuurorganisaties voor het opstellen van een excursie programma voor
scholieren.

Planning
Een aantal zaken kan op redelijke korte termijn gerealiseerd worden: zwerfafval brigade en
infoborden weidevogels. Een aantal andere zaken vergt meer overleg met meerdere betrokkenen.
Wij streven ernaar voor 2021 ook een start te hebben gemaakt met de andere punten. Op naar een
nog meer divers en nog interessanter Maurikse veld.
Wilt u mee doen met ons deel van Levend Landschap Maurik of meer weten over dit project, mail
dan naar axel.messing@outlook.com of bel 06-53642971.

