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Woord vooraf
Van de voorzitter.
Zal me even voorstellen.
Ik ben Alfred Scholten, ben
getrouwd met Lianne en we
hebben twee dochters Demi en Bo.
We wonen in het mooie Woold en
runnen daar een melk- en akkerbouw bedrijf.
Op ons melkveebedrijf houden we ongeveer 160 stuks melkvee en
op het akkerbouw bedrijf hebben we botanisch hooiland en verbouwen we hoofdzakelijk graan met een overeenkomst en mais in
ruitvorm. Agrarisch- Natuurbeheer is ons niet vreemd en we doen al
vanaf 2000 mee aan een tal van projecten.
Bestuurlijke ervaring: 12 jaar LTO-Noord bestuurslid geweest afdeling Winterswijk, 10 jaar ledenraad CRV, vanaf de doorstart tot nu
algemeen bestuurslid van WCL Winterswijk, 6 jaar bestuurslid en 2e
voorzitter vereniging Juliana Woold en 2 jaar algemeen bestuurslid
van de PAN en nu gevraagd om voorzitter te worden.
Hoe kijk ik tegen de PAN aan? Ik zie het als een uitdaging om
onder de Vala toch een eigen identiteit te houden en zeker naar de
toekomst toe zie ik de PAN niet alleen voor het aanleggen en onderhouden van landschapselementen maar ook een adviserende rol
weggelegd. Zelf hou ik van duidelijkheid en als er meningsverschillen
en of problemen zijn, schroom niet en trek aan de bel 0610878380 of
info@scholtenoonk.nl

Nieuws
Afscheid van Henk Schreurs als
voorzitter.
Tijdens de algemene ledenvergadering op 16 mei hebben we als PAN
afscheid genomen van Henk Schreurs
als voorzitter. Henk is in 2010 in het
bestuur gekomen en heeft al die jaren de voorzittershamer gehanteerd.
Figuurlijk dan, want de hamer heeft
Henk nooit nodig gehad om de vergaderingen goed te leiden. Tijdens
deze periode is er binnen het agrarisch
natuurbeheer nogal wat veranderd.
Taken en geldstromen gaan de laatste
jaren steeds meer via VALA. In alle jaren heeft Henk de PAN op een goede
en zakelijke manier voorgezeten. Ook
als er vanuit de opdrachtnemers wat
was op zakelijk of persoonlijk vlak dan
liet hij zich zien of horen.
Als bestuur hebben we alle jaren op
een fijne en prettige manier samengewerkt met Henk en wensen hem alle
goeds toe.

Goodgoan, Alfred Scholten.

Afgelopen herfst hebben we als
administratie, coördinatoren en dagelijks bestuur afscheid genomen tijdens
een brunch die Henk ons heeft aangeboden. Met een passend cadeau hebben we Henk bedankt voor al zijn jaren
als voorzitter.

Landschapsregeling

Maretak, Viscum album

Regeling Landschap, Subsidieverstrekking Landschap Gelderland.
Dit is een regeling voor voornamelijk de aanleg van diverse landschapselementen. De Provincie Gelderland subsidieert, mits de
gemeente een co- financiering doet. Het is een 4 jarige regeling waar
voor de periode 2014-2018 zowel binnen de gemeente Winterswijk als
Aalten veel gebruik van gemaakt is en waarbij het budget volledig benut is. Voor de periode 2019-2022 hebben beide gemeentes opnieuw
een aanvraag bij de Provincie Gelderland ingediend. Deze zijn beide
gehonoreerd, hetgeen betekent dat er weer nieuwe subsidie aanvragen bij ons ingediend kunnen worden.

De maretak is een bolvormige struik
die vooral in de herfst, winter en het
vroege voorjaar te zien is. De plant
komt in geheel Nederland en in het
oosten van België voor. In Zuid-Limburg is de soort vrij algemeen, wat niet
geldt voor de rest van Nederland.
Maretakken hebben een voorkeur voor
gebieden met een kalkrijke bodem. In
Duitsland komt de maretak ook veel
voor en dan vooral in appelbomen. Bij
ons in Nederland komt de plant voornamelijk voor op populieren (echter
nooit op zwarte populieren), appelbomen en soms in eiken, esdoorn, valse
acacia, grove den en meidoorn.

Als u wilt weten of u in aanmerking kunt komen voor deze subsidieregelingen, of u wilt meer informatie over de regelingen, dan kunt u
contact opnemen met één van de coördinatoren.

PAN en de schaapskudde
Vele jaren hebben de schaapskuddes van Roelof Kuipers in opdracht
van PAN terreinen beheerd in de omgeving van Winterswijk. Na een
haalbaarheidsonderzoek is Roelof in 2006 gestart met één kudde.
Vanaf 2007 werd er met twee kuddes gewerkt van elk ongeveer 350
ooien. Opdrachten kwamen van de gemeenten Oost Gelre en Winterswijk en van het Waterschap Rijn en IJssel, Natuurmonumenten,
Het Geldersch Landschap en verschillende particulieren. Naast een
verbetering van de natuurkwaliteit van de beheerde terreinen vormt
deze manier van beheer een nieuwe attractie voor het gebied. Niet in
de laatste plaats door het optreden van Roelof Kuiers zelf in de vorm
van schaapsherder! Ook allerlei activiteiten rond de schaapskudde
georganiseerd door de Stichting Landschapskudde Oost- Achterhoek hebben natuur, landschap en het beheer daarvan bij een groot
publiek onder de aandacht gebracht.
Het beheer van verspreid liggende gebiedjes in een cultuurlandschap
en de planning daarvan is geen gemakkelijke opgave. In vergelijking
daarmee hebben schaapskuddes in grote aaneengesloten natuurgebieden het maar makkelijk. Hulde dan ook aan Roelof dat hij het tot
nu toe heeft vol weten te houden! In 2014 is de kudde rechtstreeks,
zonder tussenkomst van PAN, in opdracht van Natuurmonumenten
gaan werken. Het was daardoor steeds lastiger om in de jaren daarna
conform een vastgestelde planning te werken. Uiteindelijk heeft dit
er toe geleid dat Roelof vanaf 2018 rechtstreeks in opdracht van de
terreineigenaren werkt. Begin 2018 heeft PAN afscheid genomen van
Roelof als opdrachtnemer. Wij wensen hem alle succes toe voor de
toekomst!

De maretak valt vooral in de winter op.
De bomen zijn dan kaal, terwijl de maretak groenblijvend is. Ze zitten als een
‘kluwen’ in de boom en lijken van een
afstand het meest op een vogelnest
waardoor ze extra opvallen. Water en
zout gebruikt de maretak van zijn gastheer, het zijn dus half parasieten zonder dat de gastheerbomen daar ogenschijnlijk last van hebben.
In het vroege voorjaar bloeien ze en
uit de vruchtbeginsels ontstaan witte bessen. Maretak met deze bessen
erin kennen we allemaal als Mistletoe,
die tijdens de Kersttijd vaak in huizen
wordt opgehangen.

Maretak wordt ook wel vogellijm genoemd. De zaden worden niet verteerd
en hebben een kleverige laag waardoor ze aan de snavel van de vogel
kunnen blijven plakken, vandaar de
naam ‘vogellijm’.
In de foto is een maretak in een grote
populier in Miste te zien.

