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Inhoud

Van de voorzitter
Beste mensen,
Zondagmiddag 3 maart: het regent. Ik kijk
naar buiten, gezeten aan de keukentafel met
uitzicht over 2 percelen goed ontwikkeld
wintergraan, gelegen achter de boerderij.
Drie reeën en twee Canadese ganzen doen
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zich te goed aan het frisse groene wintertriticale en wintertarwe. Op tafel ligt de krant
van gisteren met de kop, “Platteland verliest
in
rap tempoverliest
vogels”,
de vogels”, waarin de vogelbescherming
“Platteland
in waarin
rap tempo
vogelbescherming
de noodklok luidt. de noodklok luidt.
Gelukkig staat biodiversiteit hoog op de agenda: Europees,
Landelijk, Provinciaal en gemeentelijk. Er wordt intensief over
nagedacht en plannen gemaakt. Ik denk dat het heel goed is dat
er bestuurlijk richting wordt gegeven en
stimuleringsmaatregelingen in deze worden georganiseerd.
Mede door rapporten van het Planbureau van de Leefomgeving
komt de hele samenleving in beweging door bewustwording op
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dit gebied. Teruggang biodiversiteit, klimaatverandering e.d. zet
ons allen aan het denken, toch?

Als Agrarische Natuurvereniging Groen Salland proberen we hier proactief in bij te dragen.
Goede zorg voor de leefomgeving, waar je ook woont, is heel belangrijk. Als bewoners binnen
en buiten de bebouwde kom, kunnen we allemaal positief bijdrage leveren. Als we nu eens
allemaal 1% van onze grond die we in gebruik hebben, gaan gebruiken voor een groene dienst
aan de natuur, dan zijn we al een heel stuk verder om de biodiversiteit te vergroten.
Enkele voorbeelden waar bijna iedereen aan kan bijdragen zijn B.V. regenwater zoveel in de
bodem laten opnemen en niet zo snel mogelijk naar sloot of riool afvoeren.
Zo ligt er achter ons huis nog een restant van een afgelopen jaar afgestorven 150 jaar oude
paardenkastanjeboom. Niet opruimen, maar lekker laten liggen. Heel veel kleine vogels voelen
zich thuis; winterkoninkjes, diverse soorten mezen, roodborstjes en nog allerlei andere soorten.
Heb je snoeiafval? Stop het niet in de groencontainer, maar maak er in een achteraf hoekje een
takkenhoop van. Veel vogels en andere dieren en insecten leven graag in en rondom dood
hout. Aanplant van inlandse bomen en struiken zou ook een hele goede manier zijn om de
biodiversiteit te vergroten. En laten we ook vooral bewust zijn, wat de gevolgen kunnen zijn van
alle niet natuurlijke stoffen die we vaak veel te ondoordacht gebruiken.
Woon je achteraf? Denk eens aan randen inzaaien voor insecten, vogels en kleine zoogdieren.
Het zou zeer wenselijk zijn, als onze graslanden en akkers veel meer diversiteit zouden gaan
tonen. Daar worden mens en dier gelukkiger van, denk ik!
ANV Groen Salland kan u hierin faciliteren, zowel in advies, levering van plant- en zaaigoed,
inzaai en aanplant.
Ik wens u allen goed
voorjaar toe.

Herman Menkveld
Voorzitter ANV Groen
Salland
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Winterwerk
Voor Stichting IJssellandschap kregen we een grote klus bosranden onderhoud gegund. Dat
betekent op zo`n 40 tal locaties snoeien langs bosranden. Dit gebeurt bij IJssellandschap
jaarlijks waarbij al hun bossen en pachters in een blokkenschema zijn ingedeeld. Jaarlijks is er
een bepaald blok aan de beurt. Er wordt eerst geïnventariseerd waar snoei nodig is. Je moet
dan denken aan het opkronen van bomen en het afzetten van onder begroeiing langs
bosranden zodat rasters weer vrij staan en boeren en gewassen geen last hebben van
overhangende takken. Een behoorlijke klus waarbij voornamelijk tak- en tophout voor biomassa
vrij komt. Van grootschalige dunning en houtopbrengsten is hier geen sprake. Groengroep
Salland heeft al jaren bewezen dergelijke klussen goed en efficiënt te kunnen uitvoeren.
Bovendien hebben we goede afzet mogelijkheden voor de vrijkomende biomassa.
Een zelfde soort klus kregen we ook van Landgoed Frieswijk. Als ANV Groen Salland alles
gezaagd, gesnoeid en afgevoerd heeft, betekent dit voor de opdrachtgever dat er de komende
6 jaar geen grootschalig snoeibeheer meer hoeft te doen, is onze ervaring.
Ook hebben we voor Staatsbosbeheer weer diverse zaagklussen uitgevoerd. Ook deze grote
organisatie weet ons steeds vaker in te schakelen want we kennen het gebied, de boeren,
hebben een efficiënte werkploeg en komen altijd onze afspraken na ……en zo hoort het ook.

Snoeiwerkzaamheden langs de IJssel
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Voorbereidend voorjaarswerk
Voor een landgoed in Heino hebben we ruim 13.000 stuks bosplantsoen geplant. Een hele klus.
Gehoopt word dat het voorjaar en zomer niet zo droog zal verlopen. Ook hebben we op een
aantal locaties veel moeten inboeten en uit voorzorg
gietranden geplaatst.
Voor diverse Rood voor Rood projecten realiseren wij de
landschappelijke inpassing. Meestal worden bouwkavels en
percelen omlijnd met heggen, komen er fruitbomen en
solitaire bomen in het plan, worden er nieuwe singels
aangelegd en is er soms ook nog wat te straten …….geen
probleem voor ANV Groen Salland.
.
Nog meer snoeiwerk

Snipperronde Raalte
Verbranden van snoeiafval mag niet meer in de gemeente Raalte. Door het invoeren van dit
stookverbod biedt de gemeente Raalte voor de bewoners in hun buitengebied een alternatief
aan. Dit alternatief bestaat uit het 2x per jaar aanbieden van snoeiafval. Men kan zich bij ANV
Groen Salland aanmelden voor de snipper ronde. Onder bepaalde voorwaarden kan snoeihout
aangeboden worden, welke op een makkelijk te bereiken plaats gestapeld ligt. Groen Salland
komt het hout versnipperen en neemt het mee naar
hun opslagplaats. Vanuit onze opslag wordt het na
droging weer verkocht aan regionale houtkachels.
Deelnemers kunnen ook zelf snippers kopen.
Afgelopen snipperronde zijn we bij bijna 70
deelnemers langs geweest.
Het blijkt nog wel dat mensen nog soms niet goed weten wat wel en niet mag aangeboden
worden. Nog iets te vaak zien we teveel zand tussen de takken, wortels en stobben, tuinhout of
groen/tuinafval. Daar kunnen geen duurzame snippers van worden gemaakt. Ook ligt het hout
nog te vaak op verkeerde of onbereikbare plekken Deze snipperrondes betreft een pilot van 2
jaar; daarna wordt het geëvalueerd met de gemeente Raalte. De volgende snipperronde is
waarschijnlijk in week 49.
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Het weidevogelseizoen is begonnen…
Nu regent en waait het volop, maar wat een stralend weer de periode daarvoor, met op 26
februari zelfs een record van 20 graden in het zuiden van het land; ongekend. Onze
weidevogels leken hierdoor wel een beetje van slag. Op 28 februari werd namelijk al het eerste
kievitsei van Nederland gevonden in Friesland, nog nooit zo vroeg! Met de vondst van dit
eerste ei, is het weidevogelseizoen officieel geopend.
In de Sallandse gebieden zijn we er ook bijna klaar voor. Komende week wordt de laatste hand
gelegd aan zeven nieuwe plas-dras gebieden in het Schanebroek, Hellendoornsebroek en
Lierderbroek. Met het vernatten en onder laten lopen van greppels hopen we een
voedselbiotoop te creëren voor onze weidevogels. Mocht het voorjaar net zo droog gaan
worden als afgelopen jaar, blijft er in ieder geval water aanwezig in het gebied.
Inmiddels zijn ook de eerste startbijeenkomsten gepland waarbij we met alle gebiedspartijen
bijeenkomen om de laatste knelpunten te bespreken en aan te pakken. Deze gebied overleggen
zijn zeer zinvol en hierdoor zorgen we ervoor dat we de neuzen dezelfde kant op hebben staan
wat ten gunste komt voor de vogels.
Kortom, laat ook het eerste ei maar komen in Salland en laten we hopen dat we een goed
seizoen hebben en dat er vele jongen groot komen.
In een volgende nieuwsbrief meer over de start van het broedseizoen.

Plasdras 2017 Hellendoornsebroek
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Algemene ledenvergadering
Het bestuur nodigt U hierbij graag uit voor de Algemene Leden Vergadering die op
woensdag 3 april a.s. vanaf 20.00 uur zal worden gehouden in zaal “Het Wapen van
Wesepe”, ds. E Kreikenlaan 8 te 8124 AP Wesepe. De vergadering bestaat uit een
formeel gedeelte en uit een informeel gedeelte. Voor het informele deel komt een
gastspreker van bedrijf “Bij de Oorspong” vertellen over de mogelijkheden van bokashi.

Marktplaats
Binnenkort weer te verkrijgen:
-

Diverse akker- en weidemengsels.

Voor allerlei doeleinden en doelsoorten. Vraag
naar de mogelijkheden.
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