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Nieuwsbrief voorjaar 2017

INFORMATIEF

Van de redactie:
 
Na een korte winterperiode, waar er 
na 4 jaar, helaas maar even, weer ge-
schaatst en genoten kon worden van 
prachtige winterlandschappen in ons 
mooie buitengebied, komt het voor-
jaar er alweer met rasse schreden aan. 
In deze informatief is er weer van alle 
informatie te lezen. Net als voorgaan-
de jaren zullen wij weer bij voldoende 
deelname een aantal cursussen organi-
seren. Ook zal Theo klein Gebbink ons 
weer laten zien hoe prachtig onze stuk-
ken natuur aan de Slinge, de Greven-
gracht zich ontwikkeld. Ook is er wat 
te lezen over het patrijzen project, een 
zeer mooi initiatief voor de patrijs, maar 
ook voor vele andere soorten vogels.  
Verder de regelingen van de VALA welke 
steeds vastere vormen aan gaat nemen. 
Dit jaar wordt een druk jaar omdat de 
Van Berkel&Slinge een jubileum heeft 
te vieren, ook hierover wordt alvast een 
tipje van de sluier opgelicht.

Wij wensen jullie veel leesplezier.

Erik Steinkamp, Paulien Boverhof en  
Jan Willemink

Van het bestuur:
In 2 voorafgaande edities van het Informatief refereerde ik aan het op-
richten van Boerennatuur.nl; de overkoepelende organisatie die belangen 
behartigt, effectiviteit nastreeft van agrarisch natuurbeheer, maar ook 
de nodige praktische ondersteuning biedt aan de onderliggende agrari-
sche collectieven. Boerennatuur.nl wordt langzamerhand ook steeds meer 
zichtbaar. Zo kunnen onze medewerkers werken met de programmatuur 
die vanuit boerennatuur.nl aan wordt geboden en zit er een helpdesk die 
als ondersteuning kan fungeren. Kortom, het beoogde doel om een profes-
sionaliseringsslag te maken in het gehele agrarische natuurbeheer krijgt 
steeds meer vorm! 

Toch blijft het ook belangrijk om met beide benen op de grond te staan en 
korte lijnen te houden met de agrariërs/bewoners van het buitengebied. 
Zij zijn immers degene die de uitvoerders zijn van het agrarisch natuur-
beheer en dienen op een goede manier te worden ondersteund en waar 
nodig geholpen met het beheer. Vandaar dat wij als Vereniging Agrarisch 
Natuurbeheer Berkel & Slinge dit jaar stil willen staan bij ons 20 jarig ju-
blileum wat mede mogelijk gemaakt wordt door jullie, als leden. We willen 
blijven investeren in ons buitengebied en daar hebben we iedereen bij 
nodig, zeker onze leden! Alvast dank daarvoor.

Tom Baak, voorzitter

Agrarisch natuur en landschapsbe-
heer (ANLB) voorintekening 2017

De regeling agrarisch natuur en landschapsbeheer gaat zijn 2e jaar in. 
Deze subsidieregeling, uitgevoerd door het collectief VALA (Vereniging 
Agrarisch Landschap Achterhoek) loopt dit jaar op tot 1,8 miljoen aan eu-
ro’s dat per jaar naar agrarisch natuurbeheer gaat in de Achterhoek.

Ook in 2017 gaan we verder met nieuwe aanvragen voor de deze rege-
ling. Deelnemers aan bestaande regelingen als SAN (Subsidie Agrarisch 
Natuurbeheer) en SNL (Subsidie Natuur en Landschap) met een aflopend 
contract worden hier in ieder geval voor benaderd. Mocht u nog een lo-
pend contract willen omzetten of als nieuwe deelnemer mee willen doen 
dan kunt u zich melden. We houden in maart en april hiervoor een voor-
intekening; hier kunt u informatie krijgen over deze regeling en aangeven 
waar u eventueel aan mee wilt doen. Dit wordt dan in de zomer van 2017 
beoordeeld. Als hetgeen aangemeld is en past binnen de doelstellingen 
van de regeling en er is budget genoeg voor, dan wordt in het najaar 2017 
een contract opgesteld die dan vanaf 1-1-2018 ingaat (normaal gesproken 
voor 4 jaar). 

Mocht u willen meedoen, meldt dit dan bij ons kantoor!

Informatief is een uitgave van  
Vereniging Agrarisch natuubeheer   
Berkel & Slinge.
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Cursussen bij de VAN

Fruitboom ent-cursus 
Fruitboom ent-cursus onder leiding 
van de bekende pomoloog Marcel 
Tross.                                         

Hij leert u het verbinden van 
een onderstam met een boven-
stam en alle wetenswaardigheden 
daaromtrent.

De bedoeling is dat een ieder met 
een geënte boom en ent–kennis 
naar huis gaat.

- Wanneer:  Zaterdag 4 Maart
- aanvang:  13.00 tot 15.30 uur 
- Locatie:  VAN kantoor Eibergen
- kosten: leden € 10,-  
 niet leden € 12.50
Geënte boom kost 3  euro   
Afrekenen ter plekke.
 

Cursus mandenvlechten en 
creatief met wilgentenen.
De mandenvlecht-cursus bestaat 
uit 5 avonden. Naast mandenvlech-
ten kunnen de cursisten ook allerlei 
decoratieve voorwerpen maken 

Het aantal deelnemers bedraagt 
maximaal  6 personen. Dus wie het 
eerst komt wie het eerst maalt! De 
cursusleidster is Carla  Slotboom-
Thuinte waar de cursus wordt 
gehouden.

- Start:  Donderdag 23 februari 
- Locatie:  Karelsdijk 1,  
 7161 LV te Neede
- kosten: leden € 55,-  
 niet leden € 60,-
Inclusief materiaal en koffie / thee

Hoogstam-fruitboom  
snoeicursus 
De Vereniging Agrarisch Natuur-
beheer (VAN) Berkel&Slinge orga-
niseert een hoogstam-fruitboom 
snoeicursus. Joop Berentsen leert 
u hoe jonge en oude bomen ge-
snoeid moeten worden.

In een groep van maximaal 10 per-
sonen gaan we snoeien op locatie, 
eventueel bij deelnemers.

- Wanneer:  Zaterdag 25 februari
- Aanvang:  10.00 tot 15.00 uur 
- Locatie:  VAN kantoor Eibergen
- Kosten: leden € 10,-  
 niet leden € 15.-
Inclusief  broodjes tussen de middag.

De Agrarische Natuur Vereniging (VAN) Berkel en Slinge organiseert dit 
voorjaar weer diverse cursussen. Opgave voor 20 februari 2017

Cursus mollenvangen
Bij voldoende deelname willen we 
als VAN  een cursus mollenvangen 
organiseren.

OPGAVE of INFO voor bovengenoemde cursus:

Opgave:   VOOR 20 FEBRUARI 2017
via de website:   vanberkelenslinge.nl of  
   info@vanberkelenslinge.nl
Of kantoor tel:   0545-477587  
   met vermelding van: naam, telnr en naam cursus,
Betaling:   IBAN banknr. VAN NL90 RABO 011.36.91.165
    onder  vermelding van naam en naam cursus,   
   graag voor start cursus.

20 jaar VAN

De Agrarische Natuur vereniging 
Berkel en Slinge bestaat dit jaar 20 
jaar. We willen hier uitgebreid aan-
dacht aan besteden met een:

Boerenlandmarkt op 

zondag 17 september 

bij ‘t Brendeke 10 te Eibergen van 
11.00  tot 17.00 uur.

De boerenlandmarkt zal in het te-
ken staan van het agrarisch bedrijf 
en het agrarische landschap. Er zul-
len stands te vinden zijn van deel-
nemers die werkzaam zijn of affini-
teit hebben met het platteland.

Een aantal voorbeelden hier-
van zijn: kleinschalige gepro-
duceerde streekproducten als 
vlees, zuivel, brood en fruit 
uit de Achterhoek en Twente.  
Aanbod op het gebied van re-
creatie, zorg en oude ambach-
ten, machines en producten voor 
landschapsonderhoud.

Ook zullen veel aan de landbouw en 
de natuur gerelateerde organisaties 
als IVN, WBE, NPV zich presenteren.

We hopen zo’n 50 standhouders te 
mogen verwelkomen. Er zullen ook 
activiteiten voor de kinderen wor-
den georganiseerd. Heeft u een 
hobby of bedrijf dat binnen deze 
doelgroep past meldt u zich dan 
aan. Wilt u meehelpen voor of tij-
dens de boerenlandmarkt geeft u 
zich op bij onderstaand adres.

Voor vragen of evt opgave kunt u 
bellen met Hendrika Lutke Willink  
0545 291635. Of mail  
lutkewillink_4@hotmail.com.

 
23 februari 2017   Cursus mandenvlechten en creatief met wilgentenen  Aanvang 19.45 uur  
25 februari 2017   Praktijk dag snoeien hoogstamfruitbomen  Aanvang 10.00 uur 
4 maart 2017    Fruitbomen enten  Aanvang  13.00 uur
maart 2017 Cursus mollenvangen   Bij voldoende deelname 
3 juni 2017 Natuurwandeling  Grevengracht  nader informatie volgt
juni 2017 Jaarvergadering  nader informatie volgt 
juni 2017 Excursie nader informatie volgt
17 september 2017 Boerenlandmarkt 11.00 uur - 17.00 uur
 Bezoek regelmatig onze website en blijf op de hoogte: vanberkelenslinge.nlA
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Demonstraties

Shows

Meer info:

vanberkelenslinge.nl

Stands

‘t Brendeke 10    Eibergen

20 jaar Vereniging Agrarisch NatuurbeheerBerkel en Slinge

Boerenlandmarkt
Zondag 17 september 

11.00 uur tot 17.00 uur
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De Grevengracht ontwikkeld zich prachtig.

De Grevengracht, het natuurgebied in eigendom van de Stichting 
Groenbeheer Berkel en Slinge nabij Beltrum, wordt al jaren geïnventa-
riseerd op flora en fauna. Hierbij een beeld van de ontwikkelingen.

Na de planvorming, begon men 
in 2007 met de uitvoering van de 
inrichtingswerkzaamheden van 
dit gebied, meer dan 20 ha groot 
en door de ruilverkaveling Bel-
trum toebedeeld aan V.A.N Berkel 
en Slinge. Het waterschap begon 
met het verleggen van de oude 
loop van de Slinge, uit onderzoek 
was gebleken dat de draineren-
de  werking van de beek te groot 
was, hierdoor  was optimale na-
tuurontwikkeling niet mogelijk.

De beek werd verlegd en meande-
rend gemaakt, ook werden vistrap-
pen aangelegd in het kader van 
de Ecologische Hoofd Structuur, 
een ooievaarsnest werd geplaatst 
door de fietspadenclub, maar 
tot nu toe nog geen broedsel.

Van de gehele oppervlakte is de 
bouwvoor  30- 40 cm afgegraven 
omdat het fosfaatgehalte te hoog 
was. Succesvol graafwerk hangt af 
van een goede kraanmachinist die 
de zaadbank op kan zoeken. Hier-
mee wordt bedoeld de ontginnings-
diepte, de plek waar de vegetatie en 
de zaden zijn begraven. Deze zaden 
behouden hun kiemkracht 100-150 
jaar o.a  Struikheide en Dopheide.

De eerste jaren zie je vooral pionier 
soorten, zoals berk en wilg en grote  
plekken witte klaver; de natuur  
zoekt een oplossing voor de stikstof 
schaarste  door middel van klaver, 
na een paar jaar verdwijnt die weer.

Daarna waren percelen helemaal 
rose-paars gekleurd van de Echte-
Koekkoeksbloemen, en vele fo-
tograven hebben deze beelden 
vastgelegd, zie onze info borden bij 
de ingang van de wandelroutes.

In 2013 zagen we op enkele plekken  
jonge Gevlekte Orchissen dat was 
heel bijzonder, het zaad van orchi-
deeën komt overal voor, het is heel 
fijn en kan alleen kiemen als er een 
bepaalde schimmel in de grond zit. 

De tijd van kieming tot bloeiende 
plant duurt ongeveer 5 jaar, op 
de geschikte plekken hebben ze 

zich sterk uitgebreid, dat zijn de 
wat leemhoudende zandgronden 
waar door kwel licht gebufferd 
water aan de oppervlakte komt.

Dit jaar hebben we op een 
paar plekken de Rietorchis ont-
dekt, ook een soort die thuis 
hoort op deze gronden met zijn 
mooie purper-rode bloemen.

Als je door de Grevengracht wan-
delt dan zie je dat de graslanden 
steeds bloemrijker worden, dus 
veel waard- en nectarplanten voor 
bijen, hommels, libellen en vlin-
ders. We telden vorig jaar zestien 
soorten  dagvlinders dat is veel 
voor een nieuw ingericht terrein.

In het voorjaar vliegen er veel 
Oranjetipjes bij de gedempte 
Slinge, het hele weiland is paars-
wit van de pinksterbloemen. Op 
deze bloemen legt de vlinder zijn 
eitjes, langs de bosrand worden 
stroken niet gemaaid zodat er 
genoeg nakomelingen overblij-
ven voor het komende jaar.

Het gebied herbergt vele soorten 
vogels, het landschap is afwisselend, 
veel besdragende struiken,  haze-
laars met hun noten, maar vooral 
heel veel insecten, voedsel genoeg. 
Soorten als Boompieper, Graspieper 
en de Geelgors  zijn hier te zien, 
voor weidevogels is het terrein min-
der geschikt  het is niet open ge-
noeg, maar in het voorjaar zie je bij 
de poel veel steltlopers die op door-
trek zijn naar de broedgebieden.

De ontwikkeling van  de Gre-
vengracht is boven verwach-
ting, vele hectaren gaan rich-
ting het vegetatietype Vochtig 
Hooiland  of Blauwgrasland .

De V.A.N mag trots zijn op  de 
ontwikkeling van dit gebied, ie-
dereen kan via de wandelroute 
genieten van de natuur in de ver-
schillende jaargetijden. Wie nog 
meer van het gebied wil weten kan 
3 juni deelnemen aan de excursie.

Theo klein Gebbink
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TE KOOP bij de VAN:

Boerenllandhekken
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

Uilen kijken en horen in de nacht !
Op 10 en 14 januari ’17 waren de thema avonden over uilen. Ik zag de uit-
nodiging voor de uilen avonden en dit leek me wel wat. Vroeger als kind het 
beste Vogelboek van Readers Digest gekregen zodat de interesse voor vogels 
werd aangewakkerd. Ook de fascinatie voor wat er op en rond de Boerderij 
leeft deed mij besluiten mee te doen aan de excursie.  

Deze avond vond plaats in het kan-
toor van Berkel en Slinge. De avon-
den werden verzorgd door Cees 
van Beinum. Hij vertelde op zeer 
enthousiaste wijze welke uilen er 
in Nederland voor komen of kun-
nen voorkomen zoals een velduil 
of sneeuwuil. Van alle uilen werden 
dia’ s getoond met geluidsfragmen-
ten. Leuk om te horen dat er in 
Berkelland zoveel uilen zijn en met 
name in Rekken veel bosuilen.

Dus was de verwachting hoog om 
zaterdagavond 14 januari veel bos-

uilen te horen en te zien. We gingen 
met 7 enthousiaste mensen op pad 
in het koude besneeuwde Rekken. 
Om 22.30 uur verzamelen.

De heer Van Beinum zei dat de 
bosuil aan de Lindevoort zich snel 
zou melden na het afdraaien van 
het geluid van een mannetjes bos-
uil. Zelf was ik nogal sceptisch met 
alle drukte nog op straat. Maar na 
5 minuten zat hij al boven ons. Ge-
weldig. De rest van avond wel wat 
geluid van bosuilen gehoord maar 
viel het wat tegen. Nadat iedereen 

zei dat het goed was  en het tegen 
enen liep toch maar een poging 
gedaan aan de Diekerweg. Dit was 
bij ons achter het huis. Daar werd 
ons wachten beloond met het ge-
luid van een mannetje en vrouwtje 
bosuil.

Al met al een geslaagde koude 
avond waar we veel van geleerd 
hebben. Organisatie bedankt.

Guiseppe Eiting uit Rekken.

Plantwerk Laarberg
In december 2015 hebben we opdracht gekregen voor een grote plantklus 
op de Laarberg in Groenlo. Verspreid over verschillende plantvakken worden 
hier ca. 225 bomen, 3250 stuks bosplantsoen en 30 laagstamfruitbomen 
geplant. Ook wordt er ruim 600 meter raster geplaatst. De bomen worden 
veelal in grotere maten geplant (14/16) en allen voorzien van organische 
meststof, 2 boompalen en een gietrand. Naast de inrichting zijn we ook 
verantwoordelijk voor het aanslaan van de beplanting en dus de nazorg van 
de planten.

Begin 2016 zijn we begonnen met de werkzaamheden, waarna we hier de af-
gelopen weken een vervolg aan hebben gegeven. Afhankelijk van een aantal 
ontwikkelingen proberen we het werk deze winter af te ronden. Wanneer dit 
niet haalbaar is zal dit een jaar opschuiven.

Op boomplantdag (16 maart 2016) hebben leerlingen van de basisschool in 
Zwolle ons geholpen met een deel van de werkzaamheden. 

Inzameling stretchfolie
Jaarlijks organiseren LTO berkelland en de VAN Berkel&Slinge de landbouw-
folie inzamelingsactie. Oorspronkelijk kon stretchfolie ingeleverd worden 
in de aan te schaffen zakken. We hebben echter het plan om centraal in 
Berkelland 1 container te plaatsen alleen voor stretchfolie, zodat de zakken 
dan niet meer nodig zouden zijn. Tegen betaling van 10 euro voor leden en 
20 euro voor niet leden kunt u dan onbeperkt stretchfolie inleveren. Indien 
u interesse heeft graag een bericht naar mwenneger@hotmail.com.  
U krijgt dan bericht terug over het wel of niet doorgaan van dit idee. 
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ADRESSEN Verslag van het dramatisch  
verlopen weidevogelseizoen.

De aantallen van terugkerende vogels kievit, grutto en wulp bleef achter bij 
voorgaande jaren, de werkelijke  oorzaak hiervan is ons niet bekend. Met 
name de aantallen bleven in het Beltrumse veld ver achter bij voorgaande 
jaren, maar later bleek dat een gedeelte zich heeft verplaatst naar Ruurlo.

De VAN is ook betrokken bij het 
“Actieplan weide- en akkervogels” 
dat binnen de provincie Gelderland 
is opgestart. Voor dit actieplan is 
voor de komende 5 jaar 1,1 miljoen 
euro beschikbaar, vooral gericht 
op het verbeteren van omstandig-
heden voor met name de kievit en 
patrijs. Dit geld wordt via de col-
lectieven (in ons geval de VALA) 
weggezet bij deelnemers. In de 
gemeente Berkelland zullen hier-
voor 5 actiegebieden aangewezen 
worden, waar maatregelen voor 
deze soorten extra gestimuleerd 
worden.  In deze gebieden zal dan 
extra budget zijn voor later maaien 
(gras) of later zaaien (mais) om de 
kievit meer kans te geven. Verder 
zal er extra geld komen voor akk-
kerlandjes en akkerranden voor de 
patrijs. Dit gaan we samen met het 
budget dat we jaarlijks hebben van 
de gemeente Berkelland gericht 
inzetten bij grondgebruikers waar 
deze soorten voorkomen en die op 
perceels niveau maatregelen willen 
uitvoeren.

Het aantal nesten dat we hebben 
gevonden blijft iets achter maar 
het aantal nesten dat leeg werd 
geroofd (marterachtige en vossen) 
is nog nooit zo hoog geweest dan 
voorgaande jaren.

Van  de afgelopen jaren zijn wij van  
72%   naar  55%  naar 12%  uit-
komst van de  gemarkeerde nesten 
gegaan. Het geeft dus aan  dat pre-
datie hoofdoorzaak is van het niet 
uitkomen van de jongen. Dit is voor 
ons als vrijwilligers, maar ook voor 
boeren die ook erg meegaand zijn 
met de weidevogels zeer frustre-
rend. Voor de toekomst willen we 
proberen om met een drone met 
warmte beeld camera de nesten op 
te zoeken, om zo niet meer in het 
veld te hoeven komen om geurspo-
ren  te voorkomen, zodat predatie 
hierdoor vermeden kan worden.

In het voorjaar 2016 zijn we met 
onze nieuwe cursisten het veld in 
geweest. De schoonheid van de na-
tuur en de kick van nesten vinden 
was voor deze mensen heel aardig 
om te zien.

Naast de weidevogels hebben we 
dit jaar  ook het pratrijzenproject 
opgepakt en wel ten oosten  en 
westen van Eibergen een gebied 
van ongeveer 6 vierkante kilometer.

Het patrijzenproject houdt in dat 
we hoekjes en stroken gaan inzaai-
en met een mengsel van kruiden, 
granen en zonnebloemen, dit is zo-
wel als voedsel als ook voor dek-
king bedoeld.

Tijdens de telling bleek dat er in 
Oost Eibergen nog 2 paar en in West 
Eibergen 6 paar patrijzen aanwezig 

zijn. Doordat we in de loop van het 
seizoen diverse meldingen kregen 
van patrijzen met jongen, lijkt het 
er op dat we weer op  de goede weg 
zijn. In februari 2017 gaan we sa-
men met de vogelwerkgroep weer 
patrijzenhaantjes tellen, zodat we 
kunnen meten of het aantal broed-
paren gaat toenemen.

Hopelijk kunnen we voor dit jaar voor 
zowel de weidevogels als de akker-
vogels betere resultaten melden. 

G.J.Stomps  weidevogel coördinator

BLOEMENMENGSEL te koop bij de VAN
Vanaf eind april weer verkrijgbaar
Neem contact op met het VAN kantoor


