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Van de voorzitter
Het voorjaar komt eraan! Mens, dier en plant
komen met vernieuwde energie tevoorschijn.
Het eerste kievitsnest is afgelopen week al
waargenomen in ons weidevogelgebied
Lierderbroek. Het begint te bruisen en dat

Inhoud

geldt ook voor de ANV.
De huidige landbouw raakt bijna verstrikt in regelgeving rondom
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dieraantallen en fosfaatreferenties. Boerenwijsheid en nuchtere
benaderingen zijn dringend gewenst op dit gebied. De
mogelijkheden voor voedselproductie lijken tegenwoordig meer op
hogere wiskunde dan verantwoord gebruik maken van natuurlijke
processen. De uitdaging zit in het rond laten lopen van de
kringlopen in bodem, plant en dier is zo mijn mening, maar wie

In de media ……………..……….6

heeft nog overzicht over het geheel?
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Groen advies
Gebiedsprocessen en plannen
De nieuwe tak Groen Advies begint langzaam vorm te krijgen. Als ANV Groen Salland staan we
voor het bevorderen van natuurinclusieve landbouw. Verbindingen leggen tussen overheden,
landbouw en overige bewoners en organisaties in het buitengebied behoren tot de taken die
wij ons als ANV Groen Salland gesteld hebben. We zijn dan ook druk bezig met relatiebeheer;
aan tafel schuiven bij onze opdrachtgevers om mee te denken in gebiedsprocessen waar
landschapselementen en randenbeheer een verdere invulling kunnen geven van de groene
ruimte in het buitengebied. Waar landbouw en natuur elkaar kunnen versterken.

Financiële regelingen
De ANV’s, starten dit voorjaar weer met
het voorintekenen voor agrarisch natuurbeheer via het Collectief Midden
Overijssel. Dit houdt in dat deelnemers
met een aflopend contract dit jaar een
intentieverklaring kunnen tekenen om in
nov/dec weer mee te doen. Voor nieuwe
deelnemers is misschien ook financiële
ruimte.
Blauwe diensten zijn regelingen die de waterschappen samen met de collectieven ingevoerd
hebben. ANV groen Salland is hierbij betrokken om deelnemers, randen en percelen te zoeken.
De blauwe diensten bestaan uit beheerpakketten voor verbetering van de waterkwaliteit; vooral
randenbeheer langs waterlichamen om afspoeling van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen te voorkomen.
Het andere spoor van blauwe diensten gaat om meer waterbergend vermogen in de bodem.
Men streeft naar meer sponswerking in de bodem. Organische stof verhoging geeft meer
bodemleven en dit geeft meer ruimte in de bodem. Er wordt stevig nagedacht om hiervoor tot
een beheerpakket te komen die in de praktijk gebracht kan worden.
ANV Groen Salland wordt steeds vaker betrokken bij bestaande of nieuwe regelingen en is veelal
op de hoogte van mogelijkheden bij u. Wanneer u interesse heeft in agrarisch natuurbeheer,
aanplant of erf-verfraaiing, meldt u dan aan bij ons kantoor, stuur een mail of bel onze
coördinator Gerard Willemsen. We kunnen u in de meeste gevallen helpen of doorverwijzen naar
het juiste adres.
2

Groene inrichting
Op diverse locaties zijn er weer vele duizenden stuks
bosplantsoen geplant. Hopelijk ontstaan hieruit weer
mooie singels. Voor waterschap Drents Overijsselse
Delta en voor gemeente Olst-Wijhe hebben we ook
vele laanbomen geplant; meestal zomer- of
wintereiken. Op landgoed Frieswijk zal er binnenkort
ook weer een nieuwe laan met eiken ontstaan. Ook
gaan er nieuwe rasters geplaatst worden met fraaie
gekloofde eiken palen.

Groen onderhoud
Bosrandenbeheer
De periode dat er zaagonderhoud mag plaatsvinden, is beperkt. Steeds vaker is 15 maart,
vanwege de Flora- en Faunawet, een behoorlijk harde deadline. Alle zeilen zijn dan ook bijgezet
om voor 15 maart de zaagwerkzaamheden afgerond te krijgen. Weersomstandigheden kunnen
de planning soms behoorlijk verstoren.
Voor Stichting IJssellandschap, Burgerweeshuis, Landgoed
Frieswijk en ASR hebben we veel zaag- en snoeiwerk
uitgevoerd. Onderhoud langs bosranden, snoeien van
hinderlijke

overhangende

onderbegroeiing.

Te

takken

allen

en

tijde

afzetten

van

landschappelijk

verantwoord. Dat wil zeggen dat bomen wel in balans
moeten blijven en landbouwmachines geen hinder
ondervinden. Er ontstaat door deze werkzaamheden weer
een rand waarin nieuwe planten, door extra licht en ruimte,
makkelijker kunnen ontwikkelen. Overige flora en fauna
profiteert daar ook weer van.
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Voor Staatsbosbeheer hebben we veel rasterwerk op
uiterwaarden

uitgevoerd.

Mede

dankzij

extreem

lage

waterstanden van de IJssel in januari en februari en door vorst
konden we vrij makkelijk enkele duizenden palen de grond in
drukken en hekwerk plaatsen. Naar nu blijkt een juiste
beslissing want de IJssel is nu enkele meters hoger en locaties
niet meer te bereiken.

Specialistisch werk
Ook voor specialistisch werk moet je bij ANV Groen Salland
zijn. Voor de kerk in Boerhaar en Wijhe hebben ween een paar
moeilijke klussen uitgevoerd. Er stonden twee oude beuken met zwamaantasting pal achter de
kerk.
Deze moesten verwijderd worden, maar
zodanig dat de bomen niet konden
vallen. Een torenkraan en een goede
klimmer werden ingezet. Moeilijker was
een oude honing esdoorn achter de kerk.
Hierbij kon geen groot materiaal ingezet
worden. Deze boom is geheel door een
klimmer gestript, d.w.z. in kleine stukken
langzaam naar beneden gehaald en ter
plekke in bollen gezaagd en gekloofd.

Hakhout
Stichting IJssellandschap bezit ook enkele gebieden met hakhout percelen. Bij deze percelen
moet de begroeiing periodiek geheel worden afgezet; vaak in een cyclus van 8-10 jaar. Al het
hout wordt boven de stoof gezaagd, het hout uitgereden en versnipperd. De stoven, in dit geval
elzenhout, lopen weer uit in het voorjaar. Voor deze klus is een rupskraan met knipschaar ingezet
die moeiteloos bomen van 20 cm kan knippen, bundelen en geconcentreerd neerleggen. Voor
ons leek dat de beste optie vergeleken met afzetten volgende de traditionele manier. Ruim 1,5 ha
is op deze manier geknipt. De klus is helaas door veel regenval niet geheel afgemaakt, dit om
insporing van het laaggelegen bosperceel te voorkomen. Het werk zal na 15 juli onder droge
omstandigheden afgemaakt moeten worden. Het hout droogt wel tussentijds en voor
Biomassalland is dit een mooie strategische voorraad biomassa.
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Weidevogelbeheer
De vorige nieuwsbrief sloten we af met de tekst ‘Laat de grutto’s maar komen!’. Inmiddels is het
zover, de eerst grutto’s zijn weer teruggekeerd in hun broedgebied. Ook vermeldden we dat we
dit jaar drie nieuwe plasdrasgebieden zouden krijgen. Vol trots kunnen we meedelen dat dit geen
drie, maar zes nieuwe gebieden zijn geworden! Er zijn in het Lierderbroek vier nieuwe
plasdrasgebieden bijgekomen. De overige twee plas-dras gebieden liggen in het Schanebroek en
Hellendoornebroek.
De percelen worden vernat door speciale, door
het Collectief Midden Overijssel beschikbaar
gestelde pompen op zonne-energie. Deze
pompen bemalen de percelen continu.
We

hopen

door

deze

vernattingsmaatregel meer grutto’s naar
de gebieden te trekken en tevens op een
hogere kuikenoverleving doordat er meer
voedsel en water beschikbaar is binnen het leefgebied.
Net als vorig jaar houden we dit jaar wederom inventarisatietellingen om zo het broedresultaat
te inventariseren. Bij de eerste deel van de inventarisatietelling, tellen we alle weidevogels die in
het gebied aanwezig zijn. In het tweede deel van de inventarisatietelling houden we een
kuikentelling. We tellen in dezelfde gebieden het aantal broedparen die op dat moment kuikens
hebben. Met name de broedparen met kuikens van de grutto, wulp en tureluur zijn in deze
periode goed te tellen, omdat deze ouderparen het felst reageren. We vergelijken vervolgens het
aantal broedparen met het aantal paren met daadwerkelijk jongen. Dit zegt ons iets over het
broedseizoen. Daarnaast weet je waar er eind mei veel
paren met jongen lopen en waar eventueel extra
beheer ingezet moet worden.
Deze twee teldagen zijn erg intensief en voeren
we

uit

met

enkele

boeren

en

weidevogelvrijwilligers die actief zijn in de
gebieden. Voor komend seizoen kunnen we hier
zeker nog versterking bij gebruiken. Lijkt het jou leuk
om mee

te helpen met een van deze tellingen (dit jaar op zaterdag 29

april en zaterdag 27 mei), dan ben je van harte welkom! Opgave kan via rickwijnberg@gmail.com.
Wij kijken in ieder geval al uit naar dit weidevogelseizoen en we zijn benieuwd of het plas-dras
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het gewenste effect gaat behalen.

In de media
Ons bestuurslid en gildeboer Marcel Strijtveen is door de
Vogelbescherming genomineerd voor de Gouden Grutto!
Via zijn melk kunnen consumenten echt kiezen voor
natuurvriendelijk geproduceerde zuivel. Van de melk
WeideWeelde gaat een paar cent per pak naar de
weidevogels. Marcel werkt samen met 8 boeren in het
Lierderbroek; samen beheren

ze

ruim 50 hectare

weidevogelnatuur. In de polder willen ze nog veel meer
natte plekken maken waar weidevogels van profiteren.
Marcel boert ‘gangbaar’ maar wel zo weidevogelvriendelijk
mogelijk. In zijn optiek kunnen een hoge melkproductie en
een natuurlijk landschap prima samengaan, als de wil er is
en je samenwerkt met anderen. Wil je Marcel stimuleren? Stem dan voor 3 april op:
https://www.redderijkeweide.nl/boer/marcel-strijtveen/

Algemene Leden Vergadering
Op 25 april 2017 wordt de volgende Algemene Leden Vergadering gehouden. Na het formele
gedeelte is gastspreker Erik Smale aan het woord. Erik is voorzitter van ANV ’t Onderholt en runt
een melkveebedrijf met zijn ouders. Erik is gek op oud grasland; op zijn proefpercelen is de
opbrengst 10% hoger dan op zijn monocultuur raaigras. De vergadering is op dinsdag 25 april
vanaf 20:00 in zaal “Het Wapen van Wesepe” ds E. Kreikenlaan 8 te Wesepe.

Conferentie ‘Succesvol Boeren met Natuur, ontmoet de praktijk’
Vrijdag 7 april 2017, Van Hall Larenstein, Velp
Natuurinclusieve landbouw is in de ogen van BoerenNatuur en Vogelbescherming Nederland
de toekomst. Succesvol boeren met natuur kan goed samengaan met een rendabele
bedrijfsvoering. Een groeiende groep boeren bewijst dat dagelijks. Op deze conferentie krijgen
agrarische ondernemers het podium. Melkveehouders en akkerbouwers delen deze dag hun
kennis en ervaringen. Meer info op www.boerennatuur.nl. U kunt zich inschrijven via deze link.
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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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