Nieuwsbrief

Van de voorzitter
Beste mensen,

Februari 2018
Een nieuw jaar, nieuwe kansen. In deze

Inhoud

donkere dagen rondom de jaarwisseling
hebben we de neiging om terug te kijken en
terug te denken. Even terug kijken is zeker niet
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In het komende jaar zullen we als ANV Groen Salland zeker weer de
verbindingen zoeken tussen de Landbouwers, Natuurorganisaties,
Waterschappen, Overheden, Landgoedeigenaren, diverse
marktpartijen e.d.
We hebben elkaar echt nodig om goede plannen te maken voor de
noodzakelijke opgaven die op termijn gerealiseerd zullen moeten
worden.
Biodiversiteit is voor iedereen heel belangrijk en steeds meer
mensen en organisaties raken ervan doordrongen dat dit van
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levensbelang is voor insecten, amfibieën, vogels, kleine en grote
zoogdieren en dus ook voor de mens. Ook de bewustwording voor
de bodem wordt steeds breder gedragen. In de biologische
landbouw is men altijd al helemaal afhankelijk van de natuurlijke
processen in de bodem.

De Pilot Land van Waarde gaat een belangrijk project worden waarbij ongeveer 10% natuurlijke
invulling op landbouwgrond gecreëerd wordt per bedrijf. Voor ongeveer 30 boeren die zich via
LTO/ANV vrijwillig hebben opgeven, wordt een Natuurbedrijfsplan samen met de boer
gemaakt. Het pilotgebied ligt ten noorden van de Wijheseweg/Raalteweg; het noordelijke
gedeelte van ons werkgebied van ANV Groen Salland.
Ook water bergen in de bodem is hot tegenwoordig. Zeker nu; op dit moment is het volle bak,
zowel binnen als buitendijks. Maar ook in droge periodes is het zeer belangrijk om het
watervasthoudend vermogen van de onze cultuur- en natuurgrond te verbeteren om een droge
periode te overleven.
In de zogenaamde gangbare landbouw komt men ook tot de conclusie dat een gezonde goed
werkende bodem nodig is om op termijn met minder meststoffen toch goede opbrengsten kan
blijven halen; als we maar zorgzaam met onze bodem omgaan.
Investeren in beter bodemleven, toevoegen van organische stof, heeft heel positieve
neveneffecten, zoals beter vasthoudend vermogen van water in droge periodes en meer
waterbergend vermogen in de bouwvoor. Ook het vasthouden van mineralen gaat veel beter bij
een hoger percentage organische stof in de bodem. De waterschappen en landbouw zullen
samen collectiever moet gaan denken en samen plannen in deze gaan uitvoeren.
Een hele mooie uitdaging waar we als ANV groen Salland en ook het Collectief Midden
Overijssel van harte aan mee willen werken. Onze focus als bestuur van ANV Groen Salland is
voor 2018 dat natuurlijke processen samen met de Landbouw, Waterschappen en
Natuurorganisaties, Landgoedeigenaren Marktpartijen, Overheden nog meer, samen met elkaar
meedenken, ik wil dit benoemen als Collectief Denken en Natuurlijk Verbinden.
Ik spreek namens een voltallig bestuur de wens uit voor jullie allen een voorspoedige
voortzetting van dit net begonnen nieuwe jaar met volop kansen en mogelijkheden.

Herman Menkveld
Voorzitter ANV Groen Salland
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Rode Wouw
Het voordeel van buitenaf wonen, is dat je
altijd kunt vogelen. Zo zijn er in 2017 rode
wouwen gesignaleerd in de buurt van
Deventer. Ze waren er weer! Een mooie
samenwerking tussen vogelaars en
agrariërs. Deze zijn ingelicht over de
zeldzaamheid en kwetsbaarheid van deze
broedvogel. Bijzondere waarnemingen van
de wouwen werden gemeld. Tot
halverwege mei waren de eiken nog niet
helemaal in het blad en kon het nest van
afstand met de telescoop bekeken worden.
In de ei-fase zijn rode wouwen erg
verstoringsgevoelig. Pas toen het zeker was
dat er grote jongen waren, zijn ze geringd. Gelukkig kunnen we melden dat er drie jongen
succesvol zijn uitgevlogen. Het hele artikel over het volgen van de rode wouw is te lezen in ‘Vogels
van Overijssel 2017’
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Stormschade
Het jaar 2018 is al druk begonnen! Na de Jaarwisseling stonden er een paar plantklussen op
stapel en voor ons normale doen was het rustig de eerste weken. Totdat 18 januari aanbrak en
een flinke storm voorspeld werd. Met de ZZP-ers van ANV Groen Salland werd besloten die dag
maar niets uit te voeren vanwege gevaar tijdens harde wind. Dat de storm zo stevig uitpakte die
dag hadden wij ook niet
voorspeld. Een bijzondere
situatie dat zulke harde
windstoten tot ver in het
binnenland gemeld
werden, met de nodige

gevolgen. Om 12:00 kwamen bij ons de eerste
meldingen binnen van omgewaaide bomen en
takken op huizen en wegen. Toen de wind rondom
13:00 uur afzwakte, konden we gelijk in actie komen.
Een loonbedrijf met een mobiele kraan werd gebeld
en om 14:00 waren we bezig met het weghalen van
omgewaaide bomen. In Salland is er erg veel
omgewaaid en is er veel schade aangericht.
Natuurgeweld is niet te temmen.
Voor diverse terrein-beherende organisaties,
landgoederen en particulieren hebben de jongens
van de groengroep veel werk verricht waarbij
veiligheid altijd in acht genomen wordt. De
verwachting is dat we de komende maand net als
veel andere ``groen bedrijven ``nog lang bezig zijn
met de gevolgen van de storm.
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Snoeicursus
ANV Groen Salland en Labor hebben op 9 december een korte snoeicursus georganiseerd voor
iedereen die van tuinieren houdt en graag goed wil leren snoeien. Een cursus waarbij theorie en
praktijk werd afgewisseld.
In het verleden zijn er nogal wat
hoogstamfruitbomen geplant in Salland;
voornamelijk door deelname aan
Groene en Blauwe Diensten. Genoeg
reden voor ons om voor het snoeien
van deze bomen eens extra aandacht te
vragen in de vorm van een cursus. Deze
werd gegeven door Rob Le Rutte ( lid
van de ANV en bestuurslid van St.
IJsselboomgaarden). Rob is een
encyclopedie als het gaat om
fruitbomen en vertelde gepassioneerd
over de manier van snoeien.
Eerst het theoretische gedeelte in ons
ANV kantoor en later die morgen te gast
bij de familie Wonink in Wesepe. Zij zijn
een van de 22 deelnemers uit ons
gezamenlijk GBD contract. We hebben
daar 2 jaar geleden een mooie
boomgaard met meidoornhaag en een
singel geplant. Kortom alle ingrediënten
aanwezig voor een snoeicursus. De
deelnemers van de cursus konden eerst
zien hoe de ``meester`` het snoeien
werkelijk uitvoert en bij sommige bomen
ging dit wel heel rigoureus. Daarna hebben we in kleine groepjes bepaald welke takken er af
moesten bij de diverse bomen. Rondom 13:00 begon het te sneeuwen en haastten we ons naar
de warme erwtensoep die klaar stond. We kunnen, ondanks het koude weer, terugkijken op een
geslaagde les, met dank aan de familie Wonink. Voor herhaling vatbaar.
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Wintertijd groenbeheer
De winter is voor de werkploeg van de ANV voornamelijk de tijd van zagen en bij dooi weer
planten.
Voor een aantal particulieren hebben we plantwerk
op en rondom erven uitgevoerd, rasters gezet en
zelfs een geheel nieuwe tuin, met vijver en vlonder,
aangelegd die door een kletsnatte decembermaand
net niet afgemaakt kon worden. Het water niveau in
de poel kwam zo hoog dat de werkzaamheden niet
uitgevoerd konden worden. Gelukkig is er op allerlei
fronten altijd wat te doen, dus passen we de
werkzaamheden aan naar de
weersomstandigheden.

Wintertijd is ook de tijd voor wilgen knotten. Dit
gebeurt ook vaak door de diverse
vrijwilligersorganisaties en knotploegen. Alle lof
voor deze mensen die zich belangeloos inzetten
voor het landschap. Soms zijn de bomen te dik,
te oud of te moeilijk en wordt ANV Groen
Salland erbij gehaald, zoals op Landgoed de
Oxerhof, waar we vakkundig een aantal zeer
oude wilgen weer knotten. De takken vinden via
de Biomassalland hun weg naar de kachel. Soms
hergebruiken we de zogenaamde staken om
weer een nieuwe wilg te planten.
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Agrarisch natuurbeheer
Veel agrarisch natuurbeheer van deelnemers lopen via het
Collectief Midden Overijssel. Veldmedewerkers Rick Wijnberg
en Gerard Willemsen zijn in Salland de aanspreekpunten. Zij
kunnen alle mogelijkheden met u bespreken over beheer.
Soms is er in bepaalde gebieden uitbreiding mogelijk door
veranderend beleid, beschikbare budgetten of nieuwe
pakketten. Dit alles ter bevordering van de kritische
doelsoorten in Salland. Indien u landbouwgrond of
landschapselementen bezit en nog niet aan een bepaalde
regeling deelneemt, kunt u altijd contact met een van de heren
opnemen of een email sturen met eventueel een kaartje en uw
verzoek. Dit voorjaar start de voorintekening voor beheer 2019.
We houden u op de hoogte.

Groene marktplaats
We hebben regelmatig te koop:
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-

Partijen brandhout, af te halen of door ons te leveren ( niet gekloofd)

-

Bosplantsoen, diverse soorten

-

Solitaire bomen

-

Laurierstruiken t.b.v. heg (1,25 m hoog) aantrekkelijk geprijsd. Moet weg.

