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Van de voorzitter
Het weer is op dit moment van schrijven,
wisselvallig, na een droge en warme
voorzomer in juni is de maand juli en
augustus niet bepaald droog te noemen.
Inkuilen kan net tussen de buien door, maar
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graan maaidorsen en droog stro en hooi
binnen halen is momenteel bijna niet
haalbaar. Maar ja, we moeten het er maar
mee doen!
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denken en dat doen we graag. Belangrijk is dat deze plannen
tijd zullen wij u berichten over nieuwe gedachten en uitvoeringen
die binnen het nieuwe ANLB (agrarisch natuur landschap beheer)
mogelijk worden. U zult hier zeker van horen de komende tijd.

ANV Groen Salland

Ik wens allen een goede voortzetting van de zomer.

Boxbergerweg 34
8124 PB Wesepe
groensalland@kpnmail.nl
06-21965983
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Herman Menkveld
Voorzitter bestuur ANV Groen Salland

Groen advies
Gebiedsprocessen en plannen
De adviespoot van de ANV is nog nieuw. Naast het geven van incidentele adviezen aan
bekende partners zoals het waterschap, de ASR en stichting IJssellandschap, willen we nu ook
structureel advies gaan uitbrengen. We zijn in gesprek daarover met stichting IJssellandschap en
met de DSC (Dairyland Stewardship Council). In een volgende nieuwsbrief meer daarover.

Transitie
Veel mensen kijken tegenwoordig vaker naar de
buienradar dan naar de lucht. Het is een tendens
van de tijd, om plannen te maken, bijna
uitsluitend gebaseerd op info die via mobiele
telefoon e.d. direct oproepbaar zijn. Het is mooi
dat deze info voor iedereen beschikbaar is. Al is
een bepaalde nuchterheid nooit verkeerd.
In de natuurlijke processen die continu
plaatsvinden, zien we in de planten- en
dierenwereld veel activiteiten waar we als mens
gebruik van kunnen maken. We zien momenteel een behoorlijke transitie in denken dat we
meer rekening gaan houden ecosystemen die altijd (zolang deze aardbol bestaat)
functioneerden. In de landbouw komt de kennis over wat er in de bodem behoort plaats te
vinden. weer tot leven. In dorpen en steden wordt door bestuurders over een eventuele
tegeltax nagedacht.
Vergroenend denken is hot en noodzakelijk. Diverse marktpartijen gaan zich er mee bemoeien
omdat ze de noodzaak van ervan inzien. Ook in de melkveehouderij zien we een transitie van
denken ontstaan. Er komt veel in beweging op dit gebied en daar proberen we als ANV Groen
Salland invulling aan te geven.
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Groene inrichting
Randenbeheer
In de voorjaarsnieuwsbrief informeerden we u
dat we voor vele instanties randenbeheer
hebben afgesloten, maar ook ingezaaid
hebben. Op de meeste plaatsen zijn prachtige
bloemrijke randen vermengt met diverse
granen tot bloei gekomen. Heel enkel kwamen
we randen tegen waar melganzevoet de
overhand had. Droogte en grondsoort is hier
vooral debet aan en vooral jammer.
ANV Groen Salland kan u te allen tijde adviseren over de mogelijkheden van randenbeheer;
zowel met of zonder beheersvergoeding of verplichting.

Groen onderhoud
Onderhoudswerk
Voorjaar en zomer zijn voor de werkploeg van de ANV steeds drukkere tijden.
Voor Waterschap Drentse en Overijsselse Delta voeren we
vanaf eind mei tot de herfst zeer veel onderhoudswerk uit
op waterbergingen en natuurvriendelijke oevers. Denk aan
houtopslag dat verwijderd moet worden, zowel handmatig
als machinaal, afhankelijk van de werkplannen van de
onderhoudskaarten. Deze werkzaamheden vinden plaats
bij de vele waterlopen die we hier kennen ten zuiden van
Zwolle, en tussen de IJssel en de Sallandse heuvelrug. Een
heel groot gebied waarbij er vele kilometers gelopen
wordt. De houtopslag is afgelopen voorjaar door de
warmte erg hard gegroeid en vocht is op deze
laaggelegen plekken ook geen probleem. De houtopslag
bestaat meestal uit els en wilg.
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Daarnaast moeten er nog diverse vistrappen schoon gemaakt worden; deze groeien namelijk na
verloop van tijd ook dicht en verliezen dan hun functie. Voor Stichting IJssellandschap is er veel
bosmaaierwerk door ons uitgevoerd; veelal in nieuw ingeplante bospercelen. Jonge aanplant
dreigt door weelderige groei van grasachtigen; bramen en diverse onkruiden vaak te verstikken.
Aanplant kan dan op een teleurstelling uitlopen. We maaien deze opslag weg, zodat er weer
ruimte ontstaat om te groeien. Dit zal enkele jaren uitgevoerd moeten worden. Stekende
wespen vormden tijdens de uitvoering vaak een plaag voor de ZZP-ers. Op 1 locatie is het werk
zelfs een keer gestaakt toen 4 mensen diverse keren gestoken werden.
Ook dit jaar hebben we weer voor diverse landgoederen en particulieren heggen geknipt. Een
goed tijdstip hiervoor is rond de langste dag. Dit gebeurt zowel met een standaard motor
heggenschaar als machinaal met een knipschaar of maaiklepel aan een minikraan. Afhankelijk van
de heg, omstandigheden, hoogte en lengtes hebben we altijd een passende oplossing.

Weidevogelbeheer
Het is inmiddels volop zomer en het weidevogelseizoen ligt alweer achter ons. Het was voor
onze vogels een moeilijk jaar. Toen de grutto’s halverwege maart in de broedgebieden
arriveerden, werd het koud; veel te koud. Toch waagden enkele grutto’s het erop en ze
begonnen met broeden, terwijl andere grutto’s van slag waren en ervoor kozen weer terug te
trekken naar het zuiden. Er waren begin mei al enkele gruttokuikens, terwijl andere grutto’s toen
pas arriveerden en nog moesten starten met broeden. De eerste gruttokuikens hadden het
vervolgens erg moeilijk.
De meimaand was vergeleken met april
juist heel warm en droog. Natte percelen
droogden in razend tempo op en door de
aanhoudende kou in april waren er nog
weinig vliegen en insecten. Veel
gruttokuikens van de vroege grutto’s
hebben het hierdoor niet overleefd.
Gelukkig zijn er ook positieve berichten.
De percelen die door de plas-draspompen
nat werden gehouden, waren een waar
paradijs voor de weidevogels. Deze
percelen bleven door de continu bemaling
van water in de warme meimaand nat. Daardoor barstte het hier van muggen, vliegen en
andere insecten en trok dit als een magneet ouderparen en kuikens aan.
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Groene innovatie
Vanuit de vele werkzaamheden vanuit onderhoud komen ook vaak houtsnippers vrij. Deze
worden grotendeels via Biomassalland verkocht en weer hergebruikt in de regio. De snippers
worden meestal in de winter en herfst geproduceerd vanwege het
zaagseizoen. Er moet ook zomers altijd een flinke voorraad
aanwezig zijn om de klanten te kunnen bedienen. Zo moeten
zwembaden en woonwijken zomers ook gewoon stoken om water
warm te maken. Kippen en varkensschuren stoken dan ook nog
steeds; al is het in mindere mate. Biomassalland heeft enkele
contracten met Cogas, eigenaar van houtkachels in Wijhe en
Zwolle.

Daar

worden

respectievelijk

een

zwembad,

40

appartementen en een woonwijk met 333 woningen mee verwarmt.

In de media
Lancering website Slimme vogels
Op dit platform maken melkveehouders voor een groot publiek zichtbaar wat zij op hun eigen
bedrijf doen voor boerenlandvogels.

Daarnaast kunnen boeren op het platform tips en ervaringen
uitwisselen: hoe zorg je in de dagelijkse praktijk voor
boerenlandvogels en de biodiversiteit op het bedrijf? Inmiddels
hebben zich al 60 deelnemers aangemeld en delen 7
melkveehouders hun verhaal op www.slimmevogels.net.
‘Slimme vogel’ Marcel Strijtveen, NoorderlandMelk-lid en gildeboer, is deelnemer van het eerste
uur: “Ik vind het belangrijk om verbinding te leggen tussen boer en burger. Er wordt soms
ongenuanceerd gedacht over wat boeren doen. Ik vind het belangrijk om te laten zien hoe ik
met het landschap en mijn bedrijf omga. De burger wil meer natuur en ik speel daar graag een
rol in.”

Naast laten zien wat er in de melkveehouderij gedaan wordt voor boerenlandvogels is ook het
onderling inspireren, stimuleren en uitwisselen van kennis een belangrijk doel van het platform.
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Door boeren met veel ervaring in vogelvriendelijk beheer te verbinden met collega’s met

vragen, maakt slimmevogels.net praktische tips en ervaringen voor een bredere groep
toegankelijk. Alle melkveehouders kunnen deelnemer worden op het platform door een eigen
profiel aan te maken. Zo’n profiel laat zien welke vogels er op het bedrijf zitten en welke
maatregelen de ondernemer op zijn bedrijf al neemt om boerenlandvogels een thuis te bieden.
Maar ook andere betrokkenen zoals organisaties en vrijwilligers/burgers kunnen zich
aanmelden en zo laten zien dat ze boerenlandvogels een warm hart toedragen. Als deelnemer
kun je bovendien vragen en praktische tips over zorg voor boerenlandvogels vinden en delen.
Nu nog via de site maar op korte termijn ook via een speciale Slimme vogels-app.
Initiatiefnemer van het platform is Duurzame Zuivelketen (DZK), een samenwerkingsverband van
de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) en LTO Nederland. Vogelbescherming Nederland en
BoerenNatuur.nl zijn als (kennis)partners aangesloten.

Salland Natuur Fair
De Salland Natuur Fair vindt plaats op zondag 10 september op landgoed Groot Zwaaftink in
Heeten. Een unieke en prachtige locatie waar meer dan honderd standhouders je meenemen in
hun passie voor ambacht, dier, natuur, jacht, voeding en streek. Wij staan er ook. Kom gerust
langs en ontvang een kleine attentie. Meer weten? Kijk op www.sallandnatuurfair.nl

Groene marktplaats
Heeft u geen diensten nodig maar materiaal? Ook hierbij kan ANV Groen Salland u van dienst
zijn. We bieden ook producten aan die het Sallandse landschap sieren. Al onze producten komen
uit eigen regio. Denk aan houtsnippers, afrasteringen, zadenmengsels, heggen en bosplantsoen.
Check www.groensalland.nl/webwinkel voor ons aanbod.
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