Buitengebied
Oude IJsselstreek en Doetinchem

Massa’s
eikels

Eiken dragen dit jaar enorm veel eikels. Het is een
zwaar “mastjaar”, zoals dat in de bosbouwwereld
wordt genoemd. Het woord “mast” stamt af van
“mesten”, omdat eikels vroeger veel werden gevoerd
aan varkens.

in beweging

Ook regenachtig weer in de periode van bloei kan de
oorzaak zijn van geen bevruchting. Omdat er slechts
een korte periode van overlap is van de bloei van de
manlijke en vrouwelijke bloempjes kan regenachtig
weer er voor zorgen dat er onvoldoende stuifmeel van
de katjes van de ene eik op de stempels van de vrouwelijke bloemen van de andere eik komt (zelfbestuiving
komt niet veel voor). En dan zijn er nog insecten die
eiken regelmatig kaalvreten; rupsen van de kleine
wintervlinder en de eikenbladroller eten blad, maar
ook bloemen. Bij een zware aantasting worden dan

ook alle bloemen opgegeten en worden er dan ook
helemaal geen eikels geproduceerd. Op deze manier
kan de mast van de eik van jaar tot jaar, maar ook
van gebied tot gebied en van boom tot boom sterk
variëren. Een zware mast (wordt ook wel volmast
genoemd) treedt een keer in de 8-12 jaar op, een halfmast om de 5-7 jaar en een lichte mast om 3-4 jaar.
Anne Oosterbaan
Manlijke bloemen (links) en vrouwelijke bloemen (rechts)

De zaaddracht van eiken verschilt van jaar tot jaar.
Dit heeft verschillende oorzaken. Voor een goede
zaaddracht moeten er eerst veel bloemen aan de boom
komen. Bloemknoppen worden al in het jaar vóór
de bloei gevormd. Het weer in het jaar vóór de bloei
is daarom van grote invloed op de hoeveel eikels die
ontstaan. In het algemeen worden bij een warm en
droog groeiseizoen veel bloeiknoppen aangelegd. Bij
de beuk is dat heel sterk het geval, maar ook bij de eik.
Ook de weersomstandigheden in het jaar van de bloei
zelf (eiken bloeien bij het uitlopen, dus eind april/begin
mei) zijn van belang voor de bevruchting. Door late
voorjaarsvorst kunnen de bloemen doodvriezen,
zodat er geen vruchten gevormd kunnen worden.

Laatste kans
Informatieavond
subsidies landschap Projectvoorstellen!
Landschapsregeling
De provinciale ‘Regels subsidieverstrekking
Landschap Gelderland’ bieden subsidiemogelijkheden voor de periode 2014-2017. De gemeente
Oude IJsselstreek heeft een subsidieaanvraag
voor de landschapsregeling opgesteld en de
benodigde cofinanciering beschikbaar gesteld.
Graag informeren wij u over de mogelijkheden
die de regeling u biedt, bijvoorbeeld voor de
aanleg van nieuwe/herstel van bestaande landschapselementen. Ook de aanleg van onverharde
wandelpaden, kleine recreatieve voorzieningen
en educatie zijn in de regeling opgenomen. Wanneer u vragen heeft over de informatieavond,

kunt u contact opnemen met Robert Boevink
van VAL Oude IJssel, info@val-oudeijssel.nl,
tel. 0315-630002.
Datum: 10 november 2015
Tijdstip: inloop vanaf 19.45 uur,
start programma om 20.00 uur
Locatie: Zalencentrum de Zon,
Hoofdstraat 3, Varsselder
Programma
Het programma voor de informatieavonden ziet
er als volgt uit:
• Inloop met koffie en thee.
• Toelichting op de landschapsregeling door
Robert Boevink van VAL Oude IJssel.
• Mogelijkheid tot het stellen van vragen.
• Afsluitend drankje en gelegenheid tot het
aangeven van interesse in de regeling.
Een steilrand in het kampenlandschap

In februari heeft de Plattelandsraad aangekondigd dat
het projectvoorstellen kon
ondersteunen. Uit de elf inzendingen zijn inmiddels
zeven voorstellen in de categorieën landschap, recreatie,
cultuurhistorie, landbouw en
leefbaarheid, toegekend.
Maar, er is nog geld over!
Er kunnen dus nog voorstellen
ingediend worden. Doe het
wel snel, want we moeten de
middelen voor het eind van
dit jaar besteed hebben.
Aan de slag dus.
De spelregels nog een keer
Projecten kunnen voorgesteld
worden die vallen onder de
thema’s Landbouw, Land-

schapsherstel, Leefbaarheid,
Recreatie en toerisme, Cultuurhistorie/water.

Per thema is maximaal €2,500
beschikbaar, maar minder is
zeker goed. We hoeven geen
ingewikkelde verhalen, maar
als je de volgende onderdelen
invult en opstuurt naar:
A. Oosterbaan@planet.nl,
dan reageren wij daar op.
Titel idee/project; Naam indiener(s), Doel, Beschrijving van
het idee/project(inhoud, locatie,periode, kosten) , Verwachte
bijdrage en het e-mail)adres.
Succes met de voorstellen!

Kijkje bij de buren
Het thema van het jaarlijkse
werkbezoek, Kijkje bij de buren, was dit jaar, landschappelijk ondernemen. Drie
bedrijven waren uitgezocht
door Anne Oosterbaan en
André Kaminski.
Netterden Zand en Grind met

haar natuurontwikkeling rond
de baggermeren, het biologische melkveebedrijf van de
familie Veldhorst in Breedenbroek en de Natuurtuin van
Anna Kemp in Sinderen. Een
dertigtal deelnemers uit alle
hoeken van de gemeente waren
vrijdag 16 oktober present.

Natuurplan Netterden
Zand&Grind

Bodemstructuur
biologisch bedrijf

Natuurtuin
Anna Kemp
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