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Van de redactie

Van het bestuur

Bekomen van een extreem droge zomer
voor de natuur, maar vooral voor de landbouw, ligt hier weer een nieuw informatief
voor u klaar. Deze zomer was voor de opbrengst in de landbouw uiteraard dramatisch, maar voor zomer liefhebbers en voor
de meeste kinderen was het een genot,
er was overal veel reuring, veel toerisme,
volle zwembaden, stranden en terrassen.
Ook in de natuur kon je zien dat die deze
droogte niet overal even goed aan kon.
Vele bomen lieten al vroeg de bladeren vallen of gingen zelfs dood. Ook de beplanting
langs de nieuwe N18 had hier veel hinder
van. Deze nieuwe weg is een hele vooruitgang, en zeker voor diegene die snel richting Enschede-Hengelo wil. Ook wij willen
en moeten werken aan nieuwe wegen om
snel onze duurzaamheid en daarmee ook
de broodnodige biodiversiteit te verwezenlijken. Het is van groot belang dit met ons
allen op te pakken en te bewerkstelligen.
Samen kom je verder!

Even voorstellen...

Wij wensen jullie veel leesplezier.
Erik Steinkamp,
Jan Willemink

Paulien

Boverhof
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Sinds de ledenvergadering van juni 2018 mag ik mij
bestuurslid noemen van de Vereniging Agrarisch Natuurbeheer (VAN). Genoeg reden dus om mij even voor
te stellen. Mijn naam is Lotte Roos, 31 jaar en woonachtig in Rekken.
Ik ben getrouwd met Harm Koerselman en sinds 31 juli trotse moeder
van onze dochter Floor. Al van jongs af aan had ik affiniteit met de
agrarische sector en was ik vaak te vinden op de boerderij van mijn
oom. Mijn opleidingen dier- en veehouderij in Dronten en dierwetenschappen in Wageningen waren na afronding van de HAVO een logische
vervolgstap. Inmiddels ben ik acht jaar werkzaam bij de Gezondheidsdienst voor Dieren als manager product- en projectbeheer diergezondheidsmonitoring. Dit hoop ik in de toekomst te combineren met het
runnen van het melkveebedrijf van mijn man en schoonouders.
Naast het agrarische heeft de natuur ook altijd mijn interesse gehad,
niets mooiers dan wandelen in het Assinkbos en het Lankheet, de reeën voorbij zien rennen in het schemerdonker of het zien van de mooie
bloeiende akkerranden in het buitengebied. Wat dat betreft heeft de
Achterhoek veel te bieden. Een goede balans tussen mens en natuur
is een groot goed, waaraan iedereen een bijdrage kan en naar mijn
mening hoort te leveren hoe klein soms ook. De landbouw kan hier
een belangrijke rol in spelen, agrariërs staan dicht bij de natuur en
hebben hier dagelijks mee te maken. Door regelgeving in de agrarische sector en factoren zoals klimaat heeft de natuur het flink te
verduren gehad. Het vinden van een goede balans is een uitdaging,
het nieuwe landbouwbeleid zet hierop in met natuur-inclusieve land1 we ons de komende tijd inzetten op
bouw. Met het VAN bestuur willen
communicatie en activiteiten die gericht zijn op het delen van kennis over het zo goed mogelijk benutten van kansen en nieuwe mogelijkheden in agrarisch natuurbeheer die onder andere hieruit voortkomen. Dit in belang van zowel de natuur als de agrarische sector.
Graag tot ziens!
Lotte Roos

Begrazing gronden voor het waterschap
De VAN Berkel en Slinge gaat samen met de VALA (Vereniging Agrarisch Landschap Achterhoek) een overeenkomst aan voor het laten
begrazen en maaien van enkele natuurpercelen van het Waterschap
Rijn en IJssel. Er zijn nu voor 13 gebieden langs de Slinge en Berkel
afspraken gemaakt. Op dit moment worden enkele percelen bijgewerkt
door o.a. de overtollige houtopstanden te verwijderen en geschikte
percelen voor beweiding in te rasteren.

vanberkelenslinge
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Beheer
Grevengracht

Weidevogelseizoen 2018
Weer een weidevogel seizoen ten einde. Het was een droge
en warme zomer. Nadat het eerste kievitsei gevonden was,
volgden er gelukkig meerdere nesten. Enkele punten uit het
afgelopen broedseizoen:
• De eerste leg van de kievit gaf een betere uitkomst dan voorgaande jaren en er werden meer kuikens vliegvlug.
• Dit jaar zijn er voor het eerst geen grutto’s waargenomen in het
Berkeldal bij Eibergen. (Wel in het gebied Stokkersbrug)
• Over het algemeen hebben we meer jongen vliegvlug gezien
dan voorgaande jaren, zowel bij de grutto als de wulp. Ook
voor de kievit een goed jaar, ook bij de uitkomsten van de 2e
leg.
• Vogels zijn tijdens de droge periode vertrokken uit Berkelland (richting
nattere gebieden). Maar na de eerste regenbuien kwamen met name de
kieviten terug naar hun geboortestreek.
• Het drone experiment is nog niet helemaal gelukt. De afstelling van de apparatuur en analyse werkten nog niet helemaal.

Het beheer van natuurgebied Grevengracht bestaat hoofdzakelijk uit
hooilandbeheer, dus maaien en afvoeren. Op de wat rijkere percelen
werd de eerste jaren soms twee
keer gemaaid om de verschraling
te versnellen, en voor de bestrijding van ongewenste grassen zoals, Witbol.
De meest geschikte maaitijd is
begin september, dan hebben de
meeste planten zich uitgezaaid, en
is het terrein vaak nog goed berijdbaar, dit is belangrijk om structuur
bederf te voorkomen.
Dit jaar is het
maaien vervroegd
in verband met de
droogte, half augustus heeft de
loonwerker
alle
percelen gemaaid,
normaal is het dan
behoorlijk
drassig, maar nu kon
je overal rijden,
zelfs de poel stond
droog, we hebben
alle
houtopslag
rond de poel kunnen maaien, dit
komt vrijwel nooit
voor.

Aantallen gevonden nesten in Berkelland
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Het aantal gevonden nesten van de
grutto en tureluur is gelijk gebleven
met vorig jaar, het aantal wulpennesten is in de loop der jaren vrij
constant, evenals bij de scholekster. De aantallen kievitsnesten
neemt wel af.
Alles met elkaar is het seizoen
2018 redelijk succesvol verlopen,
er zijn
uiteindelijk meer jongen vliegvlug geworden. Het aantal
nesten dat uitgekomen is, ligt hoger dan voorgaande jaren, nu op
57 % van de gevonden nesten (zie
onderstaande grafiek). Het minder
betreden van terreinen en het laten
staan van grotere stukken gras tijdens het maaien lijkt zijn vruchten
af te werpen.
Voor volgend jaar hebben we met
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Alles bij elkaar zien we door juiste
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verschillende boeren en omwonenden overleg gehad om nog meer
maatregelen te nemen voor de weidevogels. Ook is er gevraagd naar
ideeën voor verbetering van het biotoop voor weidevogels. Er zijn al wat
afspraken gemaakt, waarvoor ook
budget is voor inrichting en subsidie
voor het beheer voor 3 jaar. Concreet betekent, dat er 2 plas-dras
gebieden worden gerealiseerd en
verschillende percelen met uitgestelde maaidata worden vastgelegd.
Plas-dras betekent dat het perceel
nat gehouden wordt tot half mei,
zodat vogels zich daar gaan vestigen en predatoren als vossen,
steenmatters en bunzings minder in
deze gebieden zullen komen. Daaromheen worden percelen met uitgestelde maaidata en kruidenrijke
stroken aangelegd. De vogels kunnen dan rustig broeden en de kuikens kunnen daarna in de kruidenrijke stroken voedsel vinden.
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Vroeger maaien is soms mogelijk,
maar dan moet je stroken met laat
bloeiende planten zoals Klokjesgentiaan en Blauwe Knoop laten
staan, zodat deze nog zaad kunnen
produceren, en weer jonge planten
kunnen voort brengen, anders verdwijnen ze snel.
Na het maaien, werd het maaisel aan wiersen gelegd, en gehakseld, het gekneusde product werd
naar een maisland gebracht om te
composteren.
In het voorjaar wordt het organisch
materiaal over het land gebracht,
en onder geploegd, goed voor het
humusgehalte in de bodem, een
goede oplossing voor het af te voeren maaisel.
Er zal elk jaar overleg moeten zijn
over het juiste tijdstip van maaien,
in belang van de flora en fauna,
maar vooral het weer is hierin een
belangrijke factor.
Theo Klein Gebbink

Gerrit Stomps en
Wilfried Klein Gunnewiek
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Hoogstambrigades

Vele handen maken licht werk
De VAN wil samen met Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) een
hoogstambrigade opzetten.
Een hoogstambrigade is een groep vrijwilligers die na een grondige opleiding
zelfstandig hoogstamboomgaarden kan onderhouden. Deze groep willen we
komende winter oprichten. Er komt een informatieavond hierover, via de
pers en onze berichtgeving zult u hier meer over horen. De achterliggende
gedachte bij het oprichten van hoogstambrigades is drieledig:

TE KOOP bij de VAN:
Boerenlandhekken
Brandhout
Bosplantsoen
Nestkasten
Uilenkasten
Bloemenmengsel
Struiken en bomen
Zitbanken en tafels
Vuurstammen
en nog veel meer......
Voor informatie zie website

vanberkelenslinge.nl
of bel ons

0545-477587

Poelen schonen
Door de droogte was het dit jaar
bij uitstek een jaar om poelen te
schonen. We hebben dit najaar
verschillende poelen grondig geschoond, door met een kraan de
bagger en blad van de bodem te
halen. Door de lage grondwaterstand ontstond er weinig schade
door de kraan die er bij moest.
Dit kan nu nog steeds bij dit droge weer!

vanberkelenslinge

1. Door gezamenlijk aan het werk te
gaan kan meer werk worden verzet. Veel particuliere eigenaren
van hoogstamboomgaarden zien
op tegen de hoeveelheid werk en
hebben behoefte aan de mogelijkheid tot overleg.
2. Er zijn veel karakteristieke hoogstambomen die nu vaak aan hun
lot worden over gelaten. Door oprichting van een hoogstambrigade
voor het onderhoud kunnen deze
in de toekomst behouden worden.

De cursus
SLG verzorgt een uitgebreide cursus waarin de basisbeginselen van
het beheer en de ecologie van
hoogstamfruit bijgebracht worden.
Deze bestaat uit 4 theorie-avonden
en 4 praktijkdagen, verdeeld over
de seizoenen.

3. Het contact met andere bewoners
in het buitengebied versterkt de
sociale cohesie van de streek en
inspireert tot nieuwe initiatieven.
Door het volgen van vier modules
gaan de deelnemers leren hoe ze
kunnen enten, oculeren, planten en
snoeien. Na het afronden van de laatste modules zijn zij in staat zelfstandig aan de slag te gaan in bestaande
boomgaarden in de omgeving. De
VAN zorgt dan voor contacten tussen de hoogstambrigade en de eigenaren van de boomgaarden.
Zoals gezegd is een doel het onderhoud van hoogstamboomgaarden
en samenwerking tussen eigenaren
en de hoogstambrigade. Eén van de
gewenste resultaten is bijvoorbeeld
dat het fruit beter benut wordt. Veel
fruit gaat nu verloren omdat de eigenaar niet alles kan, gebruiken.
Door bijvoorbeeld het verzamelen
van fruit dat over is, kunnen we dit
gezamenlijk laten persen. Dit is afgelopen september al een keer gebeurd op initiatief van o.a. de VAN.
Bij zuivelboerderij Krooshof zijn de
Achterhoekse sappers geweest en
hebben daar op een zaterdag ruim
3500 kg fruit verwerkt tot 2700 liter
appelsap voor verschillende eigenaren. Dit kan ook in de toekomst een
mooi project voor de hoogstambrigade worden.
Bennie Harbers en
Wilfried Klein Gunnewiek
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De hoogstambrigade zal in staat
zijn om na het volgen van de cursus zelfstandig aanleg te realiseren
en kwalitatief onderhoud te plegen
waarbij de gezondheid van de boom
geoptimaliseerd wordt. SLG hanteert de methode van werkend leren. Dit wil zeggen dat aan de hand
van vier werkdagen de snoeitheorie
en de snoeipraktijk wordt aangereikt en toegepast.
Na een half jaar zelfstandig snoeien
is de terugkomdag. Op deze dag
kunnen de vrijwilligers zien en met
elkaar bespreken wat het snoeien
met de bomen gedaan heeft. Dit is
ook een moment dat de hoogstambrigade ‘officieel’ wordt opgericht.
Afspraken worden gemaakt over
het coördinatorschap van de groep
en verdeling van taken. Ook wordt
het werkprogramma voor de komende tijd opgesteld.

Meedoen?
Dat kan!

Meld je daarvoor aan bij de
VAN, bij de opstart krijgt je nadere informatie en bericht. De
kosten voor de cursus worden
gedragen door de gemeente
Berkelland en de provincie Gelderland. Meedoen is dus gratis.
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Contactgegevens

‘t Brendeke 10 , 7152 BT Eibergen
Tel.: (0545) 477587
Fax: (0545) 478329
Reknr: NL 90 RABO 011 369 11 65
www.vanberkelenslinge.nl
facebook.com/vanberkelenslinge
e-mail: info@vanberkelenslinge.nl
Bestuur

Voorzitter
Lotte Roos
tel: 06-13670525
email: lotteroos@hotmail.com
Secretaris:
vacant
Penningmeester:
Marc Wenneger
tel: 06-22174036
email: mwenneger@hotmail.com
Leden:
Jan Willemink:
tel: 06-40882984
e-mail: janwillemink50@gmail.com
Bennie Harbers
tel: (0545) 475099
e-mail: bmharbers.tetteroo@gmail.com
Stichting uitvoerende projecten (STUP):
Manager:
Jacqueline Borgers-Collou
tel: (0545) 477587
e-mail: info@vanberkelenslinge.nl
Coördinator:
Wilfried Klein Gunnewiek
tel: (0545) 477587, 06-20986665
e-mail: info@vanberkelenslinge.nl
Robert Boevink
tel: (0545) 477587, 06-27250309
e-mail: info@vanberkelenslinge.nl
Stichting Groen Beheer (SGBS):
Contactpersoon:
Joan Beernink
tel: 06-26799137

Weidevogelbeheer:
Gerrit Stomps
tel: (0545) 473850
e-mail: g.j.stomps@gmail.com
VAN-winkel:
e-mail: info@vanberkelenslinge.nl
Redactie:
Jan Willemink:
tel: 06-40882984
e-mail: janwillemink50@gmail.com
Paulien Boverhof
tel: 06-55797272
e-mail: pb@wik-adviesgroep.nl
Layout:
Erik Steinkamp
tel: 06-40428090
e-mail: esteinkamp@hotmail.nl

vanberkelenslinge

Cursus en workshops

Verenigings nieuws
Afgelopen maanden hebben we niet
stil gezeten. Op 5 juli j.l. hebben we
met 30 leden een bezoek gebracht
aan het biologisch bedrijf welke onder het kasteel Hacfort valt en eigendom is van Natuurmonumenten
van Bert Wagenvoort gelegen tussen Vorden en Wichmond.
Na een heerlijke lunch bij het rustpunt van de fam. Rietman, die een
vleesvee bedrijf runt, en ook bij
Hackfort hoort hebben we een wandeling gemaakt door het gebied.
Projectleider Leon Klein Tank van
het waterschap, vertelde over de
vispagages, de retentiebekkens en
de aanpassingen daarvan. Het was
een zeer geslaagde excursie.

Workshop mollenvangen
zaterdag
9 februari 2019
Deze workshop bestaat uit een middag, waarop u
uitleg krijgt van een ervaren mollenvanger.
Hij zal u wat vertellen over de levenswijze van de
mol en op een praktijklocatie het afstellen en
zetten van de klemmen demonstreren.
Datum 11 februari 2019, aanvang 13:00 uur,
plaats: VAN kantoor, Brendeke 10, Eibergen

Kosten: 15 euro

Opgave:
(0545) 47 75 87
info@vanberkelenslinge.nl
vanberkelenslinge.nl

Hoogstam fruitboom snoeicursus
zaterdag
23 februari 2019
Onder deskundige leiding van Joop Berentsen
wordt op locatie een aantal fruitbomen gesnoeid
door de deelnemers.
Daarbij wordt duidelijke 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.
De cursus vindt plaats bij de fam. Tenkink
Diekerweg 2 Rekken. Aanvang 10.00 uur.
Indien mogelijk snoei gereedschap mee brengen.

Kosten: 15 euro

Opgave:
(0545) 47 75 87
info@vanberkelenslinge.nl
vanberkelenslinge.nl

Workshop fruitbomen enten
zaterdag
9 maart 2019
Deze workshop zal plaats vinden op locatie en
wel bij pomoloog Marcel Tross Koeweidendijk 25
Neede. Marcel zal ons het enten van fruitbomen
demonstreren dus het verbinden van een bovenstam op een andere onderstam.
Tevens zal hij ons wat vertellen over zijn
bijzondere boomgaard waarin bomen staan die
afkomstig zijn uit vele landen.
Ieder die wil kan na aﬂoop een geënt boompje
mee naar huis nemen, kosten 3,50 euro extra.
Aanvang: 13.00 uur
Kosten: 10 euro

Opgave:
(0545) 47 75 87
info@vanberkelenslinge.nl
vanberkelenslinge.nl
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Tevens zijn enkele leden op 19
september
naar
de
Partridge
farmwalk in Brabant geweest
Het gaat niet goed met flora en
fauna op het boerenland. Daar wil
het project PARTRIDGE verandering
in brengen, door de biodiversiteit in
10 demonstratiegebieden in Europa
juist met 30% te laten toenemen.
Hiervoor worden tal van maatregelen genomen om het biotoop op het
boerenland te verbeteren. Gestandaardiseerde tellingen van broedvogels, wintervogels, zoogdieren,
insecten én patrijzen moeten dit
uitwijzen. En wat blijkt? Het heeft
succes! Na het tweede projectjaar
bleek al een grote stijging in aantallen en soorten te hebben plaats
gevonden.
Het uitgebreide verslag van deze
excursies kunt u lezen op onze website: vanberkelenslinge.nl
Op deze website kunt u ook een
verslag lezen van de ledenvergadering van 6 juni j.l. Na 10 jaar heeft
Tom Baak afscheid genomen. Lotte
Roos is gekozen als bestuurslid.
Na het financieel verslag en de stand
van zaken in de STUP, SGBS en de
VALA werd door Frans ter Bogt en
Herman Simmelink uit Aalten een
interessant verhaal verteld met behulp van beelden over het zeer succesvolle project “Samen voor de Patrijs” in en om Aalten.

Lees ook het laatste nieuws op onze website:
- Achterhoekse houtsnippers verduurzamen productie veevoer ForFarmers
- Agrarisch Natuurbeheer, hoe werkt dit in Berkelland.
Blijf op de hoogte!
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