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Inhoud

Van de voorzitter
Beste mensen,
Het is half oktober als ik dit schrijf, 25
graden; bijzonder warm voor deze tijd van
het jaar. Maar de uitdrukking “niets
veranderlijker dan het weer” zal wel altijd
actueel blijven.
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ANV Groen Salland

ingezaaide akkerranden nu nog heel weelderig. Zo laat in het
seizoen kleuren sommige akkers waar gele mosterd als
groenbemester gezaaid is, mooi geel.
Er worden grote uitspraken gedaan over klimaatsverandering op
dit moment, en terecht, maar we moeten ook niet overdrijven als
de thermometer en keer andere waarden aangeeft dan de
gemiddelde statistieken in deze.
Het weerbeeld op dit moment in Spanje/Portugal zou beter in
onze omgeving passen. We moeten nog even geduld hebben
voordat de rivieren, sloten, grachten en vijvers weer gevuld zijn.

Boxbergerweg 34

Ook het grondwaterpeil is op het hoger gelegen Salland ver

8124 PB Wesepe

beneden het gewenste peil.

groensalland@kpnmail.nl
06-21965983
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Door deze temperaturen bloeien de door ons in het voorjaar

Maar dit weer biedt ook kansen. ANV Groen Salland blijft volop actief in de groene ruimte.
Snoeien, houtwallen onderhouden, dode bomen vakkundig weghalen, retentiegebieden van het
waterschap houtvrij houden, rasterwerk plaatsen bij particulieren, zonneparken, gebieden
onderhouden van terrein beherende organisaties etc.
Ook werken we bestuurlijk aan uitbreiding van advieswerk in de groene ruimte; voor de
landbouwbedrijven en bewoners in het buitengebied. Deze tak van sport zal, mijns inziens,
steeds groter worden. Er is duidelijk behoefte aan adviezen met een praktische insteek. Ook
diverse pilot projecten zoals o.a. Land van Waarde komen op ons pad. Wij doen hier graag aan
mee!

Herman Menkveld
Voorzitter ANV Groen Salland

Aanleg nieuwe kikkerpoel in Haarle
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Droogte als kans
De werkploeg van ANV Groen Salland is destijds opgericht om in de wintermaanden
werkzaamheden aan het landschap uit te voeren. Dit doen we nog steeds; echter de
werkzaamheden vinden inmiddels het gehele jaar plaats. .Zo brengt ieder jaargetijde. net als in
de landbouw, zijn eigen werkzaamheden voort.
Op dit moment is het nog te vroeg, maar vooral te droog om te planten. Momenteel is het
waterpeil 73 cm boven NAP in de IJssel bij Deventer wel erg laag. Normaal is het gemiddeld
ongeveer 300 cm boven NAP.
De droogte heeft wel een voordeel dat werkzaamheden op zeer lage gronden wel uitgevoerd
kunnen worden. Zo hebben we voor Stichting IJssellandschap nog een singel en wilgen geknot
op een zeer laag stuk kleigrond in Wilp. We moesten dat afgelopen winter en voorjaar staken
vanwege de draagkracht. Ook zijn sloten opgeschoond en poelen gebaggerd. Bij poelen is het
wenselijk dit in de nazomer/herfst uit te voeren. Amfibieën zijn dan nog actief en zitten dan nog
niet vanwege de kou diep in de modder verscholen.
Waterbergingen zijn voor Waterschap Drents Overijsselse
Delta nog gemaaid en houtvrij gemaakt. En geloof het of
niet, voor Staatsbosbeheer is er voor behoud van de
doorstroming van de IJssel alweer gezaagd. En dat voor
een rivier die
op dit
moment
extreem laag
staat; ruim 5
meter onder
het hoogste
niveau.
Wanneer
komt al dat
water nou
weer eens
terug, denk je
dan.
Met zaagpak de boot in voor verwijderen
omgewaaide boom op eilandje van SBB
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Boven de 30 C? Ook dan gewoon rasters
plaatsen ...

Zonnepark Endona
Voor het zonnepark van Endona Heeten heeft groen Salland het gehele hekwerk geplaatst. Een
landelijk houten hekwerk; passend bij de omgeving. Deze gaat uiteindelijk nog geheel omlijnd
worden door een gemengde heg die we hopelijk
in november kunnen planten. Een mooie maar
niet alledaagse klus. Gezien de plannen van
diverse dorpen en gemeentes op het gebied van
duurzame energie zullen er waarschijnlijk wel
meer van deze initiatieven komen. Ook hierbij
kan ANV Groen Salland van de partij zijn om de
landelijke inpasbaarheid te realiseren.

Landgoed Frieswijk

Nieuw hekwerk bij zonnepark

Voor landgoed Frieswijk heeft ANV Groen Salland de grachten opgeschoond en gebaggerd.
Dankzij de zeer lage waterstanden was dit goed te realiseren. De vrijgekomen bagger,
voornamelijk blad, takken en modder, is op een naastgelegen stuk bouwland gelegd. Dit gaan
we komende winter een aantal keren omzetten en met houtachtig materiaal verklepelen, om
vervolgens volgend voorjaar weer uit te strooien op het bouwland. Ook hebben we daar nog 2
bostrappen gemaakt. Het geheel ziet er nu weer prachtig uit. Een paar eiken bankjes maakt het
helemaal af… een prachtig resultaat.

Eiken bank en aanleg trap in bos
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Akkerranden dit jaar met wisselend resultaat
ANV Groen Salland zaait ieder jaar tientallen hectares aan randen in, o.a. voor deelnemers
ANLB, Stichting IJsselland, Landschap Overijssel, Patrijs van Salland en bij diverse agrariërs.
Iedere deelnemer /instantie heeft zo zijn eigen beweegredenen om voor een bepaald mengsel
te kiezen. Dit hangt veel van het doel af dat je wilt dienen, bv om een leefgebied van een
kritische doelsoort te verbeteren, meer biodiversiteit te creëren, of het wordt ingezaaid omdat
men het vooral mooi vindt. Zeker passerende burgers kunnen genieten van de afwisseling van
bloeiende randen langs (mais)akkers.
Door de extreme droogte vanaf begin van het voorjaar zijn niet alle randen even goed geslaagd
dit jaar. Net als voor een akkerbouwgewas heb je ook voor een akkerrand goede
grondbewerking nodig. Dat betekent de juiste grondbewerking, ploeg niet te vroeg en zaai als
de temperaturen hoog genoeg zijn.
Aan de werkgroep lag het niet dit jaar; veel randen waren tijdens het zaaien al zo uitgedroogd
dat het zaad nauwelijks kiemde. Op veel plekken werden de randen overwoekerd door
melganzevoet. Soms kregen we daar vragen over. Het enige advies dat wij konden geven, was
om de melde er zoveel mogelijk uit te trekken voordat deze ook nog weer zaad verliest.
Gelukkig waren er ook nog wat vochtigere akkers waarbij
wel het juiste resultaat behaald werd. Heel apart was dat
na de langverwachte regen begin september er in veel
randen alsnog veel akkerbloemen begonnen te bloeien
en alsnog een mooi resultaat opleverde.
Dankzij het droge weer hebben we ook heel vaak de
vele geplante bomen van afgelopen jaar water moeten
geven; in sommige gevallen maar liefst 14 keer. Als de
geplante bomen in leven blijven, weet je wel waarvoor je
het gedaan hebt.

.

Bloeiende akkerrand in oktober
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ANLB
Van het Collectief Midden Overijssel kregen we de vraag, om deelnemers met een ANLB
contract, te verzoeken om werkzaamheden die aan landschapselementen uitgevoerd worden, te
melden bij het collectief, bij Gerard Willemsen of bij Rick Wijnberg. Hier worden met name
werkzaamheden als knotten van wilgen/bomen, afzetten van singels of opschonen van poelen
bedoeld. Voor meer informatie kunt u terecht bij: info@collectiefmiddenoverijssel.nl

Snoeicursus
Vorig jaar december werd er voor de leden van ANV Groen Salland een snoeicursus
georganiseerd. We zijn voornemens dit opnieuw te doen. Wie heeft er interesse in een cursus?
We denken aan een zaterdag morgen /zaterdag middag komende maand.
Heb je interesse, stuur dan even een mailtje
naar groensalland@kpnmail.nl onder
vermelding van je naam. Geef ook even aan
of je interesse ligt bij fruitbomen, singels of
bij wat anders. Misschien kunnen we de
wensen afstemmen.

Marktplaats
Binnenkort weer volop verkrijgbaar:


Bosplantsoen en bomen te koop (vanaf medio november)



Vers hout/brandhout

Tevens hebben we het gehele jaar door, in samenwerking met Biomassalland, houtsnippers op
voorraad voor de kachel. Droog/vers, gezeefd, grof/fijn; we kunnen u elke gewenste
hoeveelheid leveren, maar afhalen kan ook.
Bel of mail voor prijzen en mogelijkheden.
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