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Nieuwsbrief najaar 2017

INFORMATIEF

 

Van de redactie:
 
Na een zeer drukke zomer voor de vaste 
medewerkers van de VAN en enkele be-
stuursleden i.v.m. het 20 jarig jubileum 
van de VAN is hier het informatief van 
het najaar 2017.

Wij kunnen terug zien op een mooie zo-
mer voor onze vereniging met alle acti-
viteiten en dan met name de goed be-
zochte jaarvergadering, de geweldige 
jaarlijkse excursie en als hoogtepunt 
natuurlijk het 20-jarig jubileum. In dit 
nummer zullen wij met o.a. een foto ses-
sie stil staan bij de excursie en vooral 
het jubileum, waarbij ook menig vrijwil-
liger actief is geweest.

Ook de reguliere werkzaamheden zijn 
natuurlijk deze zomer gewoon door ge-
gaan. Er is veel aandacht voor de ak-
kerranden i.v.m. het patrijzen project in 
samen werking met de vogelwerkgroep.

Wij wensen jullie veel leesplezier.

Erik Steinkamp, Paulien Boverhof en  
Jan Willemink

Van het bestuur:
In deze editie van het informatief kunt u terug kijken samen met ons naar 
de “Boerenlandmarkt” die we onlangs hebben georganiseerd. Dit ter ere van 
ons 20 jarig jubileum. Ondanks de voorspellingen van slecht weer voor die 
week hebben we terug kunnen kijken op een mooi verlopen dag met maar 
liefst 1500 bezoekers die rond konden lopen langs de diverse standhouders 
die via een route op het terrein opgesteld stonden. Zowel jong als oud kon 
zich laten vermaken door diverse shows gegeven op het terrein. Verderop 
in deze uitgave meer hierover. Vanaf heden kunt u op de hoogte blijven via 
facebook/vanberkelenslinge waarop onze aktiviteiten te volgen zijn.

Ik wens u veel leesplezier toe!

Tom Baak, voorzitter

Subsidieregeling ANLB 2017
In het voorjaar en deze zomer hebben we als VAN Berkel en Slinge weer 
een voorintekening gehad voor de subsidieregeling Agrarisch Natuur en 
Landschapsbeheer (ANLB). Aflopende contracten voor de SNL (subsidiere-
geling natuur en landschap) zijn verlengd, als het beheer tenminste eco-
logisch wat toevoegt in het gebied. Extra aandacht is besteedt aan het 
actieplan weide- en akkervogels. Verschillende gebieden in Berkelland zijn 
aangewezen als actiegebied; hier hebben we extra contracten voor legsel-
beheer voor weidevogels en akkerranden voor de patrijs afgesloten.  

Daarnaast zijn er ook extra deelnemers geworven voor deze subsidie-
regeling in gebieden waar de boomkikker nog voorkomt. De poelen die 
geschikt zijn als boomkikkerbiotoop zijn door Jan Stronks, de boomkik-
kerexpert, in beeld gebracht. De eigenaren zijn benadert om deze poelen 
extra te onderhouden en kunnen nu deelnemen aan deze regeling.

In het gebied van de VAN doen nu 112 deelnemers mee aan deze regeling. 
In totaal worden er 600 landschapselementen, akkerranden en percelen 
natuurlijk beheerd met een oppervlakte van 120 hectare. In totaal gaat 
het om ruim € 250.000 vergoeding per jaar.

www.facebook.com/vanberkelenslinge

Informatief is een uitgave van  
Vereniging Agrarisch natuurbeheer   
Berkel & Slinge.
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TE KOOP bij de VAN:
• Boerenlandhekken
• Brandhout
• Bosplantsoen
• Bloemenmengsel
• Struiken en bomen
• Zitbanken en tafels
• Vuurstammen en 

nog veel meer......
Voor informatie zie website  
vanberkelenslinge.nl
of bel ons 0545-477587

VAN Winkel

Cursussen bij de VAN

Cursus mandenvlechten en 
creatief met wilgentenen.
De mandenvlecht-cursus bestaat uit 
5 avonden. Naast mandenvlechten 
kunnen de cursisten ook allerlei de-
coratieve voorwerpen maken. On-
der andere vlinders of bloemen. 

De workshops worden gegeven op 
woensdagmorgen en donderdag-
avond.Het aantal deelnemers be-
draagt maximaal  6 personen. Dus 
wie het eerst komt wie het eerst 
maalt! De cursusleidster is Carla  
Slotboom-Thuinte bij wie ook de 
cursus wordt gehouden.

Carla Slotboom-Thuinte  
Karelsdijk 1, te Neede,  
0545 - 296714,  
e-mail:hansencarlaslotboom@live.nl  

U kunt zich ook bij Carla opgeven.

Hoogstam-fruitboom  
snoeicursus 
Onder deskundige leiding van Joop 
Berendsen worden op locatie een 
aantal fruitbomen gesnoeid door 
de deelnemers. Daarbij wordt dui-

De Agrarische Natuur Vereniging 
(VAN) Berkel en Slinge organiseert 
komend jaar weer  diverse cur-
sussen. Alle cursussen beginnen 
in het voorjaar 2018. Voor opgave 
of informatie, neem contact op 
met kantoor of kijk op de website:  
vanberkelenslinge.nl.

Workshop mollen vangen.
Deze workshop bestaat uit een mid-
dag, waarop u uitleg krijgt van een 
ervaren mollenvanger.

Hij zal u vertellen over de levenswijze 
van de mol en zal op een praktijklo-
catie het afstellen en zetten van de 
klemmen demonstreren.

Kijk voor meer informatie op onze 
website of facebook pagina.

Fruitboom ent-cursus 
Workshop fruitbomen enten zal 
plaats vinden op locatie en wel in en 
bij de boomgaard van Marcel Tross 
te Neede. Niet alleen zal hij ons het 
enten van fruitbomen demonstre-
ren dus het verbinden van een bo-
venstam op een andere onderstam, 
ook zal hij ons over zijn bijzondere 
fruitbomen vertellen, die afkomstig 
zijn uit vele landen van de wereld. 
Na afloop van deze middag is het de 
bedoeling dat iedereen een geënt 
boompje mee naar huis neemt. 

Boerenlandmarkt 

De boerenlandmarkt, op 17 september 
georganiseerd naar aanleiding van het 
20 jarig jubileum van de VAN Berkel en 
Slinge, was dankzij het geweldige weer 
op deze dag een geslaagd evenement. 
Ruim 1500 bezoekers en bijna 60 
standhouders en demonstraties maak-
ten dit tot een geslaagde dag.

De VAN heeft zich van zijn beste kant 
laten zien. De foto’s van deze markt 
spreken voor zich.

Zie voor meer fotó s op onze  
website of facebookpagina 

Bedankt!
Het bestuur van de VAN Berkel&Slinge wil 
in de eerste plaats het “organiserend team” 
van de zeer geslaagde Boerenlandmarkt, 
Hendrika Lutke-Willink, Jacqueline Collou 
en Wilfried Klein-Gunnewijk heel hartelijk 
bedanken voor de geweldige inzet, tijd en 
energie die zij hebben geleverd om deze dag 
tot een geweldig succes te maken.

Uiteraard willen wij ook alle overige 
vrijwilligers, die hebben geholpen in welke 
vorm dan ook, bedanken voor hun geweldige, 
enthousiaste medewerking. Zonder alle 
vrijwilligers is zo`n dag gewoon niet te 
realiseren, nogmaals bedankt hiervoor.
Namens het bestuur

delijke uitleg gegeven over het hoe 
en waarom van de te verwijderen 
takken met als doel een mooie en 
gezonde fruitboom te krijgen, met 
een goede opbrengst.
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op 22 juni was er de jaar-

lijkse excursie van de VAN 

Berkel en Slinge. Dit keer 

werd de excursie zeer kort 

bij huis gehouden en kon-

den wij het prima met de 

fiets doen. Bovendien was 

het weer ook uitstekend 

want het was echt hoog 

zomer.

Waren wij vorig jaar bij het biologi-
sche bedrijf van de fam Arink in Lie-
velde, nu waren wij welkom op het 
veehouderijbedrijf van Henk en Jac-
queline Tankink met ongeveer 400 
stuks melkvee en ca. 180 ha grond 
verscholen tussen de bossen aan de 
Hoonesweg op de grens met Eiber-
gen en Rekken.

Om 10.00 uur werden wij op deze 
prachtige locatie verwelkomd in de 
tuin met koffie en koek. Henk en Jac-
queline, die dit bedrijf samen runnen 
met een aantal medewerkers heb-
ben ons het een en 
ander verteld over het 
bedrijf en daarna kre-
gen wij een rondlei-
ding over het bedrijf. 
Een keurig bedrijf met 
goed uitziende koei-
en, waar ze uiteraard 
op allerlei manieren 
veel aandacht aan 
schenken samen met 
hun medewerkers.

Wij hadden deze lo-
catie mede uitge-
zocht, omdat dit be-
drijf echt veel werk 
maakt van het z.g. 
natuur-inclusief boeren. Op dit be-
drijf voorkomende houtwallen zitten 
zoveel mogelijk in een beheerspak-
ket, en tevens worden er stroken als 
schraalgrasland beheerd. Ook zijn er 
bloemrijke akkerranden ingezaaid 
voor het wild en voor de patrijs als 
dekking en voor het voedsel. Boven-
dien waren er veel zwaluwen op dit 
bedrijf en ook een bosuil had er in 
een schuur een nest. In een grond-

bult achter de stal za-
ten oeverzwaluwen, ook 
waren er dit voorjaar op 
het maisperceel 4 nes-
ten met jonge kieviten 
waargenomen. Dus er is 
een grote verscheiden-
heid aan allerlei soorten 
flora en fauna waar Henk 
en Jacqueline maar ook 
hun medewerkers iedere 
dag erg van genieten. Ze 
vertelden enthousiast over de reeën, 
die vanuit het bos naar de bloem-
rijke akkerranden lopen om van het 
bladkool te eten en over de jonge 
zwaluwen waarvoor een extra draad 
was gespannen en een poeltje was 
aangelegd, Ook zijn er kunstnesten 
aangebracht voor de zwaluwen. Al 
deze landschapselementen tellen 
mee voor het puntensysteen (focus 
planet) van Friesland Campina.

Hierna gingen wij naar het perceel 
gelegen op de hoek Hoonesweg-
Haaksbergsebinnenweg van Hans te 
Raa, die enkele percelen had omge-
zet van cultuurgrond naar natuur-
grond. Hans heeft een landbouwbe-
drijf aan de Haaksbergsebinnenweg 
en fokt het jongvee op van en voor 
het bedrijf Tankink, waar hij ook 
deels werkt. Ook Hans vertelde zeer 
enthousiast over de inrichting van dit 
perceel. Aan Hans de vraag hoe het 
tot stand is gekomen? “Veel over-
leg met het Lankheet, als buurman, 

maar ook met de ge-
meente, de provincie 
en het waterschap 
omtrent de subsidies, 
de inrichtingen, de 
vergunningen en de 
waterpeilen.” De ont-
wateringen van de 
omliggende percelen 
dienden gewaarborgd 
te blijven en mochten 
niet verslechteren. 
Hans vertelde dat dit 
ook bij de uitvoering 
veel aandacht heeft 
gekregen en ook is 
vastgelegd dat deze 
landbouwkundige ont-

watering gewaarborgd blijft voor 
de toekomst. Verder in het perceel 
zou de bodem van de watergang 
wel iets worden verhoogd, maar dat 
heeft geen invloed meer op de ach-
terliggende landbouwgronden. Deze 
percelen worden straks door Hans 
onderhouden deels als bloemrijk 
schraal grasland en een gedeeltelijk 
als natte kruidenrijke hooilanden, 
waarbij na het maaien, een na-be-

weiding door vee plaats zal vinden.
Zeer belangrijk voor allerlei insecten 
en voor het bodemleven.  Hans is 
ook jager en hij hoopt zo een para-
dijsje in zijn jachtterrein te creëren. 
Wild zit er nu al wel zoals reeën, ha-
zen, konijnen en zelfs wilde zwijnen. 
Over enkele jaren zal dit een hele 
mooie bloemrijke hoek worden daar 
aan het begin van het Lankheter bos.

Lankheet
Nadat wij de lunch hadden genuttigd 
in de werkschuur van het Lankheet 
werden wij onder leiding van de heer 
Muller, een gids van de Historische 
Vereniging Haaksbergen, over het 
landgoed Lankheet geleid. De heer 
Muller kon ons duidelijk vertellen 
over het ontstaan van het Landgoed, 
met zijn bossen maar ook de akkers 
(de essen) met nu  gerst, rogge en 
mais, maar ook met de bloemrijke 
weide-percelen die vroeger dienst 
deden als vloeiweiden. Heel mooi in 
het landschap te zien. Hij nam ons 
mee naar het waterpark en vertelde 
over hoe hier, na de rietvelden om 
het water te zuiveren, nu kroos wordt 
gekweekt voor meststoffen. Dit is 
nog in een ontwikkelingsfase. Al 
wandelend, meestal in de schaduw, 
zodat het met de warmte wel mee 
viel, liet hij zien hoe er weer water 
het bos in wordt gestuurd om de ver-
droging van het bos tegen te gaan. 
De rabatten in het bos waren nog 
duidelijk te zien. Daarna kwamen wij 
uit bij het inlaatpunt waar het water 
vanuit de Buurserbeek het landgoed 
wordt ingelaten en bij de werkschuur 
waar ook de botter “de Buurserpot” 
komt te liggen. Na ongeveer 2 uur te 
hebben gelopen kwamen we weer bij 
het beginpunt uit.

Hiermee kwam er een eind aan deze 
mooie excursie, die duidelijk liet zien 
dat reguliere landbouw prima samen 
kan gaan met een stukje natuur in 
allerlei vormen. Goed voor de flora 
en fauna en voor de biodiversiteit. 
De excursie werd  georganiseerd 
door Bennie Harbers, Wilfried Klein 
Gunnewijk en Jan Willemink.

Natuur inclusief boeren centraal 

“dus er is een gro-

te verscheidenheid 

aan allerlei soorten 

flora en fauna waar 

Henk en Jacqueline 

en hun medewerkers 

iedere dag erg van 

genieten.”
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ADRESSEN
Patrijzenproject 2017

Dit jaar hebben we weer een flink aantal akkerranden tbv vooral de patrijs 
ingezaaid op verschillende locaties in Berkelland. In totaal zijn er 49 randen 
aangelegd met een totale oppervlakte 
van 6,4ha.

Vooral in de aandachtsgebieden Hup-
selse Es en rond de Apedijk/Rekkense-
binnenweg zijn verschillende grotere 
koppels met jongen gezien. 

Ook de werkzaamheden rond de nieu-
we N18 dragen bij aan de verbetering 
van het leefgebied van verschillen-
de akkervogels. Deze braakliggende 
gronden zijn van belang voor voedsel, 
dekking en nestgelegenheid.

Weidevogelnieuws
We gaan de lucht in!
Weer een moeilijk jaar voor de weidevogels, de uitkomst was matig. Eén 
van de oorzaken is predatie door roofdieren (marters, vossen en kraaien). 
Voor volgend seizoen hebben we een drone ter beschikking, zodat er minder 
sporen in het land komen die deze predatoren kunnen gebruiken. 

De weidevogelgroep Berkelland heeft hiervoor afgelopen voorjaar voor het 
eerst een proef gedaan met het zoeken van nesten met een drone met 
warmtebeeldcamera. In 2,5 uur vliegen over verschillende percelen zijn 10 
nesten gevonden, waarvan 6 grutto’s, 1 wulp, 1 tureluur en 2 kieviten. Dit 
was een primeur in Gelderland. De bedoeling is dat deze manier van zoeken 
volgend jaar zal uitgebreid worden. In Gelderland wordt er in ieder geval 1 
drone met warmtebeeldcamera en software aangeschaft. Enkele weidevo-
gelvrijwilligers zullen voor het gebruik hiervan opgeleid worden.


