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Van de voorzitter
De dagen worden korter en korter en de
natuur gaat voor een groot deel in rust. Een
paar graden al matige vorst, dit maakt het
aanzien buiten heel anders. Wat een mooi
gezicht elk takje bedekt met rijp, genieten
dus. Het verschil van water van 1 graad boven

Inhoud

nul t.a.v. 1 graad onder nul is erg groot.
De boeren (vooral melkveehouders) beleven geen rustige tijden,
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derogatie voor uitsluitend melkveehouders of juist niet,
fosfaatplafond; zomaar een paar kreten. Belangenbehartigers zijn er
druk mee. Hopelijk komt er een verstandig compromis uitrollen waar
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een ieder mee leven kan.
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Ook op het vlak van agrarisch natuurbeheer is er volop activiteit;
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zowel bij de ANV Groen Salland, als bij het Collectief Midden
Overijssel. De verandering in de subsidiestromen vragen van ons als
vereniging ook flexibiliteit. Als gebiedspartij in Salland worden wij
steeds vaker gevraagd om mee te denken in gebiedsplannen. We
hopen hierop mee te bewegen door het invullen van de nieuwe
dienst Groen Advies. Maar ook meebewegen in het digitale tijdperk

ANV Groen Salland

hoort daar bij. In deze nieuwsbrief meer daarover.

Boxbergerweg 34
8124 PB Wesepe
groensalland@kpnmail.nl
06-21965983

Wij als ANV Groen Salland wensen u sfeervolle feestdagen en al het
goeds in het komende jaar.
Herman Menkveld
Voorzitter bestuur ANV Groen Salland
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Even voorstellen
Om ANV Groen Salland gezond en toekomstgericht te houden, heeft het bestuur versterking
gekregen van twee personen. Graag stellen zij zich aan jullie voor.

Mirielle Aarnink
Ik ben Mireille Aarnink 38 jaar oud, getrouwd met Vincent en moeder
van zoon Robbin van 14 en dochter Lian van 12 jaar. We wonen en
werken in Schalkhaar op een rundvee bedrijf met melkvee en rosé
kalveren. Ik handbal bij sportclub Wesepe en zit in een boerinnen
studieclub. Help als vrijwilliger bij de jeugdsoos en ben bij de
vrijwillige brandweer in Wesepe. Ik vindt het super leuk om
administratief werk te doen voor de ANV Groen Salland. Het heeft veel
raakvlakken met het agrarische leven en ik heb weinig kennis van natuur
en natuurbeheer dus voor mij erg leerzaam en niet geheel onbelangrijk het
kantoor is lekker dicht bij onze boerderij. Het is een enthousiaste club mensen waar ik nog lang
en met veel plezier mee samen hoop te werken.
Anita Buschgens
Ik ben Anita Buschgens, 46 jaar oud en moeder van zoon
Timo van 13 en zoon Sander van 17. Ik woon in Zwolle en
werk in Apeldoorn. Vanuit mijn studie integraal waterbeheer
al vele jaren ervaring op het vlak van waterbeheer en
informatica. Mijn vrije tijd gaat op aan mijn andere passies;
wandelen, fietsen en mijn eigen praktijk Gevoel en Aandacht.
Mijn partner woont in Wesepe en doet al veel voor de ANV. Ik
wil mijn ervaring rondom communicatie en sociale media graag
inzetten voor de ANV en de ANV biedt mij de gelegenheid om als
stadse dame te integreren in het mooie buitengebied. Een mooie combi!
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Sociale media
Communicatie is van ons allemaal, communicatie dat zijn wij. Het beeld dat gevormd wordt
over ons, wordt gevormd door wat we zeggen, door ons dagelijks handelen en de manier
waarop we met elkaar omgaan. Alle momenten tellen daarbij mee: van het gesprek bij een kop
koffie of een biertje tot aan berichten in de media en persoonlijke contacten met bestuurders of
uitvoerders in het veld. Het beeld wat bestaat van de ANV is niet alleen de verantwoordelijkheid
van het bestuur. We zijn van mening dat we dan ook mee moeten gaan met sociale media. De
eerste stap is hiervoor gezet; onze website heeft een nieuw jasje gekregen. Kijk maar eens op
www.groensalland.nl . Ook ons account op LinkedIn heeft een facelift gehad. Als laatste hebben
we nu ook een twitter-account. Alle drie media om elkaar op de hoogte te houden van nieuwe
ontwikkelingen en ook om kansen te zien voor de ANV.
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Zit je op LinkedIn? Schroom dan niet om te linken met ANV Groen Salland



Zit je op twitter? Gebruik @groensalland als je wilt verwijzen naar ons werk.

Groen advies
Gebiedsprocessen en plannen
Na de laatste algemene ledenvergadering heeft het bestuur verder vorm en inhoud gegeven
aan de dienst Groen Advies. Eerder hadden we al gemerkt dat we steeds vaker gevraagd
worden bij diverse gebiedsprocessen voor onze deskundigheid en gebiedskennis. We willen ook
graag die verbindende schakel zijn tussen beleid en uitvoering. Dat vereist van ons een
actievere opstelling en inzet van onze specifieke deskundigheid. Mooi natuurlijk, maar hoe doe
je dat? We hebben afgesproken om dit op 2 manieren te gaan doen:


Actief benaderen van (bestuurders) van overheden en uitnodigen voor een gesprek over
deze inzet van groene adviesdiensten



In praktijk brengen en toepassen van deze nieuwe rol

Een eerste poging op dit vlak in onze rol in het gebiedsproces is bij de Noordmanshoek ten
noorden van Wijhe. Het zal even zoeken en wennen zijn, maar de eerste stap is gezet.

Groene en blauwe diensten
ANV Groen Salland heeft op de valreep van 2015-2016 een
contract Groene en Blauwe diensten voor Olst – Wesepe
ondertekend. Maar liefst 20 deelnemers wisten wij te
mobiliseren. Deze deelnemers konden hun karakteristieke
landschapselementen laten onderhouden, nieuw aanleggen of
verbeteren en er een passend beheer voor vinden. Een aantal
deelnemers hebben zelf de werkzaamheden uitgevoerd, maar het gros is
door ons vakkundig uitgevoerd. Deelnemers van dit buurtgerichte project ( die nu ook allen lid
zijn van de ANV) kunnen eind volgend jaar via ons een vergoeding voor beheer ontvangen. Dit
is een prettige bijkomstigheid van de groen en blauwe diensten; men krijgt een vergoeding
voor 21 jaar voor beheer en in stand houding van het landschapselement. En tegelijkertijd zijn
we verzekerd dat het element er over 20 jaar nog staat. Investeren in de toekomst noemen we
dat.
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Groene inrichting
Voor planten is de herfst en winter bij uitstek geschikt. De
sapstroom staat stil en de grond heeft genoeg tijd om na
het planten na te zakken en aansluiting met de haarwortels
te krijgen. Bovendien is nu van verdamping en verdroging
geen sprake. We hebben dan ook de afgelopen weken veel
herplant-verplichtingen uitgevoerd voor diverse instanties.
Doordat veel watergangen van het waterschap Drents
Overijsselse Delta opnieuw zijn ingericht en er op plekken
bomen gekapt zijn, zijn er ook verplichtingen om weer
nieuwe bomen te planten. Ook in het ruilverkavelingsgebied Olst-Wesepe zijn er op diverse plekken om dezelfde
reden weer nieuwe bomen geplant. Soms is aanplant ook
een onderdeel van verleende bouw en
omgevingsvergunningen.

Bosrandenbeheer

Groen onderhoud

De winter is begonnen; een drukke tijd voor de mannen van de Groen Groep, de werkploeg die
het groen onderhoud uitvoert. Afhankelijk van het weer wordt er geplant of gezaagd. Bij dooiweer
word er zoveel mogelijk geplant en bij vorst zal er eerst gezaagd worden. Met de agrarische
kennis en achtergronden en terreinkennis, proberen we rijschade aan landbouwgrond en bossen
altijd te voorkomen.
Zowel voor Stichting IJssellandschap , ASR en Landgoed Frieswijk voeren we actief
bosrandenbeheer uit. Aanliggende grondgebruikers en pachters ondervinden soms hinder van
overhangende

takken

en

schaduwwerking daarvan op
hun gewassen. ANV Groen
Salland snoeit en onderhoud
deze

bosranden

op

een

landschappelijk verantwoorde
manier

zodat

pachter

en

verpachter beiden tevreden
zijn over het resultaat.
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Doordat we dit voor opdrachtgevers in vrij grote clusters/werkblokken uitvoeren, is dit een
rendabele werkwijze. Het vrijkomende snoeiafval wordt natuurlijk ook weer regionaal afgezet
via Biomassalland zodat niet alleen de zagers maar ook diverse agrarische bedrijven warm
worden van het Sallandse hout. Mooi detail is dat er door het onderhoud langs bosranden ook
weer licht en ruimte en dus variatie in de rand ontstaat; goed voor de biodiversiteit.

Weidevogelbeheer
Inmiddels staat de winter voor de deur en zijn onze weidevogels ver weg. De meeste
Nederlandse grutto's overwinteren in het westen van Afrika. Ook de kieviten, scholeksters en
tureluurs zijn naar het zuiden getrokken. Een enkele wulp kan zich nog in het gebied bevinden.
Deze trekken vaak pas weg als er strenge vorst op komst is. In het weilanden is op dit moment
dus niet zoveel te beleven, echter op kantoor wel.
Afgelopen weken zijn we begonnen met het afsluiten van nieuwe beheerscontracten en het
maken van plannen om de weidevogelgebieden efficiënter in te richten. Via het Collectief
Midden Overijssel zijn er subsidiemogelijkheden voor het later maaien van percelen of het
vernatten van percelen. Inmiddels zijn er ongeveer 50 agrariërs in de drie Sallandse
weidevogelgebieden (Lierderbroek, Bolwerksweide en Schanebroek/Hellendoornsebroek) die
van deze regeling gebruik maken. Daar zijn we dan ook super blij mee, want als we de laatste
landelijke resultaten mogen geloven, zijn er dit afgelopen jaar bar weinig jongen groot
geworden. Uit de landelijke telling blijkt dat er maar 4.000 succesvolle broedparen zijn geweest,
terwijl onderzoek uitwijst dat er minimaal 11.000 broedparen succes vol moeten zijn om de
huidige populatie in stand te houden. In Salland leek het weidevogelseizoen echter redelijk
succesvol, ruim 75% van onze broedparen had één of meerdere kuikens.
We hopen deze goede resultaten ook komend jaar vast te kunnen houden. Aan de intensieve
samenwerking tussen alle betrokken gebiedspartijen en de medewerking van de boeren zou het
in ieder geval niet liggen! Komend jaar hebben we namelijk nóg meer hectares aan
weidevogelpercelen met een uitgestelde rustdatum, meer deelname van boeren en komen er
bovendien een drietal plasdrasgebieden. Laat de grutto’s maar terugkomen!
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