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Nieuwsbrief Voorjaar 2019

VAN staat voor
Vereniging Agrarisch Natuurbeheer.
De doelstelling van de vereniging is: in
samenwerking met agrariërs zorg dragen
voor het onderhoud, beheer en ontwikkeling van (agrarische) natuur waarbij natuur-, milieu- en landschapswaarden hoog
in het vaandel staan.
De VAN Berkel en Slinge is een vereniging
die voor haar leden veel interessante activiteiten aanbied zoals excursies, workshops en lezingen. Het grootse deel van de
activiteiten van de VAN Berkel en Slinge
bestaat uit landschapsbeheer en -onderhoud dat wordt uitgevoerd door agrariërs
uit het gebied onder supervisie van de
Stichting Uitvoer Projecten (STUP).
Informatief is een uitgave van
Vereniging Agrarisch Natuurbeheer
Berkel & Slinge.

Ledenvergadering
Onze Algemene Leden Vergadering zal
dit jaar zal plaats vinden op woensdag
5 juni 2019 bij vakantieboerderij Kraans–
wijk van de familie Bomers, Klaverdijk 3,
te Groenlo.
Nadere informatie en uitnodigingen volgen.

Jaarlijkse excursie
Onze jaarlijkse excursie wordt gehouden
op donderdag 4 juli 2019 en we blijven
ditmaal dicht bij “huis”. Wij zijn die dag te
gast op het landgoed Hilhorst te Gelselaar.
Informatie zal nader volgen maar noteer
vast in uw agenda.

www.vanberkelenslinge.nl

Van het bestuur
Het voorjaar is weer begonnen dat is in de natuur goed terug te zien,
de fruitbomen staan in bloei, overal fluiten vogels, huppelen lammetjes en rennen rammelende hazen rond. Ook lopen er op veel plekken
weer koeien in de wei. Ik vind het zelf heerlijk en ben blij dat de dagen
weer wat langer zijn zodat ik in de avond na het werk mooie wandelingen kan maken. Maar hoe mooi het nu ook is in de natuur, er zijn
rondom natuur en natuurbehoud nog uitdagingen genoeg, waar we als
mens en organisatie een steentje aan bij kunnen dragen.
Een thema waar we ons als
bestuur dit jaar mee bezig
houden is natuurinclusieve
landbouw. Biodiversiteit maakt
daar onderdeel van uit, een
onderwerp dat tegenwoordig
overal terugkomt. En terecht,
een goede balans tussen
mens en natuur is van groot
belang en aan de natuurkant
valt nog veel te winnen. Om
dit met elkaar te verbeteren
is bewustwording van de problematiek een eerste stap. De
tweede stap is dit om te zetten
in acties. In plaats van naar
elkaar te wijzen weet men
steeds beter om met elkaar
aan de slag te gaan voor het
biodiversiteitsherstel.
Met een afvaardiging van de VAN hebben we op de BoerenNatuurdag
2019 mooie voorbeelden gezien hoe beleidsmakers, natuurbeheerders, de agrarische sector maar ook particulieren hier samen op in
zetten. Het Deltaplan Biodiversiteitsherstel is een van die voorbeelden.
Hierin staan naast plannen voor meer ruimte voor natuur op boerenland ook plannen voor vergroening op industrieterreinen en openbare
ruimte. Voor meer informatie kunt u kijken op www.deltaplanbiodiversiteitsherstel.nl. De effecten moeten nog blijken maar het feit dat er
op deze manier wordt samengewerkt en nagedacht wordt over win-win
situaties voor natuur en landbouw is een goed uitgangspunt.
Ook vanuit de VAN werken we continu aan win-win situaties voor natuur en landbouw. Hierbij proberen we ook burgers en buitenlui te
betrekken. Met activiteiten als de snoei- en entcursus voor fruitbomen, aanwezigheid op open dagen van agrarische bedrijven en bijvoorbeeld het Lenteweekend. Maar ook met het organiseren van
excursies en informatiebijeenkomsten proberen we vanuit de VAN
zo veel mogelijk boeren, burgers en buitenlui enthousiast te maken
voor het bijdragen aan natuur(behoud). Want samen bereik je meer!
Lotte Roos
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Uitgifte natuurgraslanden
stichting Groenbeheer
In Beltrum en omgeving heeft de Stichting Groenbeheer Berkel en Slinge
enkele percelen natuurlijk grasland (kruiden en faunarijk grasland en vochtig hooiland). Enkele percelen worden al jaren beheerd door landbouwers
uit de buurt, die een contract hebben met de stichting. Vanaf 1 januari 2020
willen we deze gronden opnieuw in gebruik geven bij landbouwers. Als u
ook interesse heeft in een perceel, dan kunt u zich melden bij ons kantoor.
In de zomer van 2019 krijgt u dan meer informatie over deze percelen en
kunt u zich definitief aanmelden als u ook een natuurgrasland perceel wilt
beheren. Als er meerdere gegadigden zijn wordt er geloot. In het najaar
wordt dan een contract opgesteld met ingangsdatum 1 januari 2020.
Deze kruidenrijke graslanden kunnen voor veel landbouwbedrijven een
meerwaarde opleveren. Verschillende zuivelfabrieken geven een meerprijs
als u voldoende kruidenrijk grasland op uw bedrijf hebt. We gaan als VAN
nog uitzoeken of deze gronden daarvoor ook kunnen meetellen. Dit zullen
we vermelden in de informatie die we toesturen aan eventuele belangstellenden. Dus als u meer wilt weten en deze percelen eventueel wilt gebruiken, meldt u zich dan.

Voorintekening
ANLB 2020

Dit voorjaar zijn we bezig met de
voorintekening van het Agrarisch
Natuuren
Landschapsbeheer
(ANLB) voor het beheerjaar 2020.
Binnen deze regeling zijn er (binnen de voorwaarden) mogelijkheden voor oa landschapsbeheer,
akkerranden en graanbeheer.
Mocht u ook interesse hebben in
deze subsidieregeling meld u zich
bij de mensen op ons kantoor, en
laat u voorlichten over de mogelijkheden. De uiterste datum voor aanmelden voor het beheerjaar 2020 is
1 juni 2019.

www.vanberkelenslinge.nl

Akkerranden
Komend voorjaar zal de Stup VAN
Berkel en Slinge op verschillende
plekken in de gemeente weer akkerranden inzaaien. Langs de randen van diverse akkerpercelen
worden dan kruidenrijke akkerranden ingezaaid. Vlinders, bijen, wild,
de recreant, maar vooral de patrijs
genieten van deze randen.

Snoeicursus
hoogstam fruitbomen
Op zaterdag 23 februari heeft een
groep deelnemers onder deskundige leiding van Marcel Tross en Joop
Berentsen een snoeicursus voor
hoogstam fruitbomen gevolgd. Er
werd gestart met uitleg over hoe
en waarom takken te verwijderen
met als doel een mooi gezonde
fruitboom met goede opbrengst.
Vervolgens werd de theorie in
praktijk gebracht door gezamenlijk
een aantal fruitbomen te snoeien.
Bij deze willen wij de familie Tenkink bedanken voor de locatie en
gastvrijheid. Daarnaast nam Joop
Berentsen afscheid, wij willen via
deze weg Joop hartelijk bedanken
voor zijn inzet bij alle cursussen de
afgelopen jaren.
Ook geïnteresseerd in een snoeicursus of ent-cursus? Houd dan
de website van de VAN www.vanberkelenslinge.nl in de gaten voor
nieuwe data!
Foto’s: Marian de Jong & Lotte Roos

Heeft u interesse om een rand
langs uw perceel in te zaaien? Of
heeft u interesse in een kleinere
hoeveelheid bloemenmengsel om
zelf op of rond uw erf in te zaaien?
Meld u dan bij een van de mensen
op ons kantoor (0545-477587 of
info@vanberkelenslinge.nl). Kleinere hoeveelheden mengsel zijn ook
verkrijgbaar bij kantoor.
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Foto’s van de aangelegde plas-dras
gebieden, aangelegd in februari-maart
2019

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

Plas-dras percelen
Noordijk
Om de weidevogels een handje te
helpen zijn er in Neede 2 plas-dras
percelen aangelegd.
Plas-dras betekent dat het perceel nat gehouden wordt tot half
juni, zodat vogels zich daar gaan
vestigen en predatoren als vossen
en bunzings minder in deze gebieden zullen komen. Daaromheen
worden percelen met uitgestelde
maaidatum en kruidenrijke stroken aangelegd. De vogels kunnen
dan rustig broeden en de kuikens
kunnen daarna in de kruidenrijke
stroken voedsel vinden.

vanberkelenslinge.nl
of bel ons

0545-477587

Het belang van
houtwallen en
steilranden

doorn en dauwnetel. Vogels vinden
volop nestgelegenheden en voedsel. Kleine zoogdieren, van muizen
tot reeën, gebruiken de wallen en
de randen vaak als “verkeersweg.”

Door de regelmatige houtoogst zijn
houtwallen en steilranden erg gevarieerd: open en dicht, warm en
koud. De zonkant is geschikt voor
insecten, amfibieën en reptielen,
de schaduwkant voor varens en
mossen. Op de bodem groeit een
keur aan planten, waaronder kamperfolie, maagdenpalm, bosan-

Het is van belang dat de wallen en
randen zijn uitgerasterd. Dat beschermt ze tegen vee en machines. Het beheer moet zo ingericht
zijn dat eenkeer in de tien tot vijfentwintig jaar alle bomen zijn gezaagd. Dat kan door elk jaar een
stuk aftezagen of door eens per
vijf of zeven jaar een groot stuk af

www.vanberkelenslinge.nl
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te zagen. Zo is er altijd geschikt
leefgebied aanwezig waar soorten
naartoe kunnen. Tegelijkertijd is
er in een deel van de wal of rand
volop licht op de bodem, waardoor
zonminnende planten en insecten
kunnen floreren.
Door een goed beheer van houtwallen is dus een grote biodiversiteit te realiseren, en hiermee een
aantrekkelijk coulissen landschap
te behouden.
Uit de “Groene Vedieping”
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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 Uitvoering 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

Natuurbeheer door de
ogen van een ree
Op een gure dag zie ik de eigenaar
van het mooie bosje dat ons beschutting bied tegen slecht weer
en vijanden, samen met een expert
op gebied van snoeien en kappen
van houtsingels bij de bomen en
struiken staan kijken en overleggen. Een week later snap ik wat ze
te bespreken hadden. De eigenaar
begint namelijk bijna alles op ongeveer 30 cm hoogte af te zagen. Wat
wordt het kaal, waar moet ik nu
van het voorjaar mijn reekalf groot
brengen?
Gelukkig ligt er dichtbij een strook
welke erg laat gemaaid wordt, waar
ik mijn jong ter wereld kan zetten
en groot brengen. Deze strook ligt
langs een beek waar ik kan drinken

en aan weerskanten liggen weilanden met heerlijk mals gras. Als
mijn jonge reekalf ruim een maand
oud is komt de veehouder onze rust
verstoren. Hij jaagt ons op en zet
vlaggetjes in de strook. Ik wordt
achterdochtig en houd me in een
groot bos schuil. De volgende dag
zie ik dat de strook gemaaid wordt,
nu snap ik de vlaggetjes en het opjagen. Ik zie de machine en bedenk
dat we dat anders nooit overleeft
zouden hebben. Nadat een aantal dagen later het hooi weg is, zie
ik dat er her en der gras is laten
staan. Hier kunnen we ons nog
steeds mooi schuil houden.
In de volgende maanden merk ik dat
het gras en water steeds schaarser
wordt, gelukkig vinden we dichtbij
een perceel met een mals en sappige plant erin namelijk klaver. Hier
komen we elke avond en ochtend
met al mijn collega’s eten. ‘s Morgens kijkt de veehouder vanuit de
stal naar ons en lijkt het wel mooi
te vinden ons te zien.
Gelukkig komt er toch weer een
keer regen en kunnen we overal
weer lekker gras en ander voedsel
zoeken. Dan komen we ook weer bij
het gekapte bosje en zien dat het er
na een half jaar alweer veel beter
uitziet en dat er ook weer ondergroei ontstaat waardoor het zelfs
meer beschutting bied dan voor het
snoeien. Volgend jaar kom ik hier
weer terug om hopelijk een nieuw
kalf groot te brengen.

Heeft u ook

Wordt dan lid van

interesse in

de VAN
Voor meer informatie

landschapbeheer ?

bezoek onze website of bel tijdens

Coöperatie Streekhout

een kansrijke combinatie zijn. Er
is in dat project enorm veel kennis
opgedaan.

Achterhoek opgericht
Op 14 september 2018 is de Coöperatie Streekhout Achterhoek (CSA)
opgericht, door Dick Looman, Jan
Eggink en Jos Roemaat. Samen met
Carel de Vries en Jacques Duivenvoorden vormen zij het oprichtingsbestuur. Maar wat gaat deze nieuwe
coöperatie doen?

Layout:
Erik Steinkamp
tel: 06-40428090
e-mail: esteinkamp@hotmail.nl

Iedereen heeft wel het project “Stoken op Streekhout” op het netvlies.
Om het beheer van het mooie Achterhoekse landschap betaalbaar te
maken is lange tijd onderzocht op
welke wijze verantwoord beheer en
inkomsten uit energieopwekking

www.vanberkelenslinge.nl
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kantooruren met (0545) 477587

Toen For Farmers in Lochem vorig
jaar besloot een grote houtkachel
te gaan bouwen, om een groot deel
van haar CO2- doelstelling te realiseren en daarbij gebruik wil maken
van Achterhoeks hout, was het snel
één en één is twee.
De Vereniging Agrarisch Landschapsbeheer Achterhoek (VALA)
besloot daarop deze kans niet voorbij te laten gaan. De CSA werd in
de steigers gezet. Vooruitlopend op
de oprichting van CSA werd begin
augustus een intentieverklaring met
leveringsafspraken met ForFarmers
ondertekend.
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