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In
-

Tijdelijk bos voor
biomassa aangelegd
Langs de N348 (Raalte-Deventer) nabij Wesepe heeft de
Coöperatie Biomassalland een klein, snelgroeiend wilgenbos
aangeplant om de mogelijkheden te demonstreren van het
gebruik van hout(snippers) als biomassa voor duurzame
energieopwekking. Lees verder op pag. 7.
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 Teun van der Vegt,

Mariënheem,
- Van de
voorzitterpenningmeester
De Agrarische Natuurvereniging (ANV) Groen Salland wil de (agrarische)
natuur en het cultuurlandschap in Salland behouden én versterken, met als
uitgangspunt een evenwichtige en verantwoorde integratie van landbouw,
natuur en landschap. Het bestuur bestaat uit een groep enthousiaste
Sallanders, die zich vrijwillig inzetten voor de vereniging. Momenteel telt
onze vereniging ruim 120 leden, zowel burger- als boerenleden.

tel. 06-22160775

- Nieuws over:

 Anton Koot, Wesepe

 tel.
de 06-51404325
weidevogels
 Anke
Klein Lebbink, Deventer
de Groengroep
0570-653591
 tel.
Biomassalland

 Gerard Willemsen, Wesepe,
adviseur - Groengroep
tel. 06-21965983
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Van de voorzitter
Beste ANV-leden,
Wat een voorjaar!
Als akkerbouwer kon ik de
voorjaarswerkzaamheden dit jaar zo achter
elkaar aan plannen: ploegen, zaaien van
diverse gewassen. De pinksterbloemen
bloeien al uitbundig, twee weken voor Pasen.
Al met al een mooie tijd om buiten in de
natuur bezig te zijn.
Als ANV Groen Salland hebben we
momenteel te maken met allerlei
ontwikkelingen waar we op inspelen. De
vorming van collectieven vordert gestaag. Dat
moet ook, want in 2016 gaat het nieuwe
agrarisch natuurbeheer draaien.
Samen met de gebiedspartijen in Salland
zullen er gebiedsplannen gemaakt gaan
worden als onderdeel van het gebiedsplan
Centraal Overijssel waar wij als ANV Groen
Salland deel van uitmaken. Om tot een breed
gedragen gebiedsplan te komen, zullen we in
de komende maanden alle partijen die kennis
hebben van Salland op het gebied van natuur
en landschap vragen om input te leveren voor
dit nieuwe gebiedsplan. Het zal een hele klus
worden, maar wel een uitermate boeiende en
leerzame.
Als ANV Groen Salland denken we ook heel
actief mee in de zgn. Salland Deal groep. In dit
overleg zijn de drie gemeenten Olst/Wijhe,
Deventer en Raalte, Waterschap Groot
Salland, LTO, de ANV Groen Salland,
IJssellandschap en de pachtersvereniging van
Salland vertegenwoordigd.

Herman Menkveld

Het blijft het niet alleen bij plannen maken.
Dit voorjaar voeren we al het een en ander
uit. Op 10 april is er op initiatief van de
Coöperatie Biomassalland een stukje
productiebos aangeplant op een braakliggend
terrein langs de N348 bij Wesepe. U leest hier
elders in deze nieuwsbrief meer over.
Verder worden er deze maand door de ANV
Groen Salland op diverse plaatsen
perceelranden ingezaaid met mengsels van
bloemen en graan. Deze randen zullen het
landschap gedurende de zomer en herfst
opfleuren en niet worden geoogst. Allerlei
insecten en vlinders zullen hier plezier aan
beleven en zeker ook patrijzen en fazanten.
Ik wens u allen namens de ANV Groen Salland
een hele mooie zomer toe.

Herman Menkveld,
voorzitter ANV Groen Salland
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Nieuws over de Weidevogels
Terwijl de weidevogels in dit
nauwelijks zijn veranderd. Dus het
gunstige, zachte en vroegedoor:
voorjaar
Lierderbroek, het Schanebroek en
Hans van Zaaijen
hun eerste eieren leggen, buigen de
het Hellendoornsebroek blijven
gebiedscoördinatoren en de
onveranderd kerngebieden. Dat
bestuursleden van Groen Salland
geldt in principe ook voor de
zich over de veranderingen in het
IJsseluiterwaarden, maar hier heeft
nieuwe agrarisch natuurbeheer.
de Provincie te kennen gegeven,
dat ze misschien wel iets te
Voorlichtingsbijeenkomst
verspreid liggen om goede
Wat de weidevogels betreft is er op
resultaten te boeken.
9 april een eerste
voorlichtingsbijeenkomst van de
Budget
Provincie Overijssel geweest.
In de tweede plaats heeft de
Hierbij heeft de Provincie
Provincie een toelichting gegeven
achtergrondinformatie gegeven
op het beschikbare budget. Dit
over de gezamenlijke doelen en
blijft gehandhaafd op het huidige
spelregels voor de toekomst.
niveau van euro 4 mln. Dus voor
Immers, vanaf 2016 zullen alle SNLheel Overijssel is een budget van
beheersovereenkomsten en
vergoedingen via de nog op te
richten collectieven lopen.

Weidevogels

Kerngebieden
De ANV’s hebben bij deze
oriënterende bespreking de
signalen verwoord die we de
afgelopen tijd in het veld bij de
betrokken boeren hebben
verzameld. Denk aan de lange duur
van zes jaar waarvoor een
verplichting wordt aangegaan, te
weinig flexibiliteit van de
contracten, de hoogte van de niet
geïndexeerde vergoedingen,
hogere prijzen voor vervangend
voer, enz.
De Provincie heeft zich in de eerste
plaats uitgesproken over de
kerngebieden die vergeleken met
de huidige situatie niet of

euro 4 mln. beschikbaar voor
weidevogelbeheer, botanisch en
landschapsbeheer. Maar…. in
tegenstelling tot de vorige jaren
moeten de organisatiekosten
hieruit worden betaald.
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De kosten van de nog op te richten collectieven worden geschat op 12 – 15 %.
Tot slot is gesproken over allerlei voorwaarden die kunnen bijdragen tot een
goed, verantwoord en geslaagd weidevogelbeheer. Denk hierbij aan de
samenwerking van alle betrokkenen, plas/dras en vernatting en bijvoorbeeld
predatie.
Een vervolgbespreking is gepland op 23 april. De verwachting is dat tegen de
zomer de nieuwe pakketten klaar zijn. We houden u uiteraard op de hoogte.
Hans van Zaaijen

Uitnodiging

Weidevogelwandeling 10 mei a.s.
Weidevogelwerkgroep Bezuiden de Vecht en Landschap Overijssel organiseren op zaterdag 10
mei een gezamenlijke weidevogelwandeling en een rondrit met huifkar door het Lierderbroek.
De deelnemers kunnen dan kennis nemen van de samenwerking van alle partijen en de
weidevogels in het gebied bekijken. Het is daarom verstandig een verrekijker mee te nemen
en stevige kleding en schoeisel te dragen. De start is bij het gemaal aan de Gravenweg in
Lierderholthuis, aanvang 13.00 uur. Deelname is gratis. Opgave is gewenst in verband met de
beschikbare plaatsen en kan via e-mail: henkmussche@hetnet.nl.
De organisatoren hopen op een grote opkomst.
Namens de ANV Groen Salland,
Hans van Zaaijen
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De Groengroep
Voorjaar 2014 is hollen of stilstaan
voor de Groengroep. De afgelopen
winter was zacht, maar vooral erg nat.
De geplande werkzaamheden van de
Groengroep konden soms maar
gedeeltelijk worden uitgevoerd. In de
regel planten we zo veel mogelijk
voordat het gaat vriezen. Als het
eenmaal gaat vriezen wordt er zo veel
mogelijk gezaagd en uitgereden.
Landgoederen
Voor opdrachtgever ASR, die o.a. een
aantal landgoederen rondom Olst en
Diepenveen bezit, moesten we twee
grote Groene en Blauwe Dienstenwerkplannen uitvoeren en ook voor
Landgoed Frieswijk stond er afgelopen
winter een groot uitvoeringsplan op
stapel. Er moest een aantal poelen
worden vrijgezet, zodat veel
schaduwwerking werd opgeheven. De
poelen worden in juli of augustus dit
jaar uitgebaggerd. Dit is vanwege flora
en fauna de beste tijd waarin het werk
kan worden uitgevoerd.
Geduld
Al het plantsoen dat in december en
januari geplant is, is door de zachte
weersomstandigheden al uitgelopen.
Ditzelfde zachte weer zorgt er ook
voor, dat het plantseizoen weer snel is
afgelopen. Doordat planten al in blad
staan is de kans op verdroging en dus
doodgaan erg groot. In dat geval kan
men de werkzaamheden dan beter in
november hervatten.

Doordat vorst uitbleef, konden er in
januari en februari praktisch geen
stamhout en takken worden
uitgereden of versnipperd. De
landbouwgronden en bospaden waren
doorweekt met regenwater en werden
daardoor voor grote en zware
machines onbereikbaar. In zo`n situatie
moet je dan maar gewoon geduld
hebben en vervolgens projecten gaan
uitvoeren waar geen rijschade wordt
veroorzaakt. Van sommige
opdrachtgevers kregen we soms te
horen dat we wel op bouwaannemers
leken, omdat we zo vaak van de ene
naar de andere klus trokken. Na een
korte uitleg werden ook deze
‘vooroordelen’ weer rechtgetrokken.

Doordat vorst uitbleef kon er praktisch geen
stamhout worden uitgereden

Haastklus
Voor de ontwikkelaar van de inmiddels
beroemde windturbines in Deventer
mochten we binnen een week offerte
uitbrengen voor zaagwerk op de
beoogde bouwlocatie, met de
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mededeling dat alles vóór 15 maart
gezaagd en versnipperd moest
worden. De klus werd ons gegund en
we zijn drie volle dagen met vijf man
aan het zagen en concentreren
geweest. Uiteindelijk hebben we op de
laatste dag ook de laatste kipper
snippers weggereden. Met een
temperatuur van 20 graden was het
veel drinken en zweten!
Flora en fauna
De voor sommige instanties misschien
wel heilige datum van 15 maart kwam
dus ook dit jaar weer snel dichterbij.
Vanwege de flora- en faunawet
moeten vanaf die datum de
werkzaamheden in bos en natuur zo
veel mogelijk beperkt worden. Alle
zeilen werden dan ook bijgezet om
afgesproken werkzaamheden op tijd af
te krijgen. Versnippercombinaties en
uitrijwagens maakten vele overuren.
Afgelopen week is het laatste rondhout
uitgereden en ter verkoop
aangeboden. Nadat de flora- en
faunacheck was uitgevoerd, werd er
dus ook na 15 maart nog wat werk
uitgevoerd, het kon niet anders dit
jaar.

Nu moeten we nog enkele kilometers
afrasteren met gekloofde eiken palen
en eiken hekwerk. Wanneer zaag- en
plantwerk allemaal uitgevoerd is
komen dergelijke werkzaamheden pas
aan de beurt.

Ook straatwerkzaamheden zijn voor de mannen
van de Groengroep geen enkel probleem

Voor een aantal particuliere
opdrachtgevers moet er een aantal
tuinen opnieuw worden ingericht en
bestraat. Dit is voor de ervaren
mannen van de Groengroep ook geen
enkel probleem.

Gerard Willemsen
N Pagina 7
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**********************************************************************
Van de penningmeester
Het bestuur deelt mede dat de contributienota’s 2014 in maart zijn verzonden. Het
bedrag is vergeleken met de vorige jaren hetzelfde gebleven, nl. € 27,50. Wij danken
u alvast weer voor uw financiële steun.
Teun van der Vegt
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Coöperatie Biomassalland
Snelgroeiend wilgenbos aangeplant
Op donderdag 10 april gaf Evelien Verbij, directeur van Vereniging van Bos- en
Natuurterreineigenaren (VBNE), het startschot voor de aanplant van het eerste
kleinschalige praktijkbos aan de N348 in Wesepe.

Evelien Verbij (r.) gaf het startschot voor de aanplant

Op een stuk braakliggend terrein is hier een klein, snelgroeiend wilgenbos aangeplant
om de mogelijkheden te demonstreren van het gebruik van hout(snippers) als
biomassa voor duurzame energieopwekking. Initiatiefnemer is de Coöperatie
Biomassalland. De coöperatie zet zich in voor biomassa uit Salland, meestal in de
vorm van houtsnippers voor het opwekken van energie (verwarming) en andere
toepassingen in onze streek.

De werkzaamheden werden met belangstelling gevolgd
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In Salland zijn volop kansen voor de aanplant van snelgroeiende en tijdelijke bossen
met gerichte biomassaproductie. Het gaat dan bijvoorbeeld om (nog) braakliggende
gronden zoals bedrijventerreinen of locaties voor toekomstige woningbouw, voor
grond onder hoogspanningstracés en waterbergingen waar bij zware regenval tijdelijk
overtollig water wordt opgeslagen. Op veel van deze tijdelijke of permanente locaties
kan met een zgn. korte-omloopbos een bijdrage worden geleverd aan een
aantrekkelijker landschap in combinatie met de levering van houtige biomassa.
Biomassalland wil het beheer, de oogst en logistiek regionaal op elkaar afstemmen,
zodat altijd de juiste hoeveelheid biomassa beschikbaar is. Biomassalland wil dat alle
biomassa die vrijkomt in Salland ook traceerbaar is en in Salland wordt benut.

De wilgentenen werden machinaal geplant

