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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 supervisieInformatief
van de Stichting
Projecten
(STUP).
is eenUitvoer
uitgave
van
Vereniging Agrarisch Natuurbeheer
Berkel & Slinge.

Agenda
14 november 20.00 uur
Thema avond:
‘Kringlooplandbouw en kansen door
en voor natuur op het boerenbedrijf’
De Vereniging Agrarisch Natuurbeheer
Berkel en Slinge organiseert op donderdag 14 november 2019 om 20.00 uur een
thema avond over kringlooplandbouw
en kansen door en voor natuur op het
boerenbedrijf.

Van het bestuur
Afgelopen juni heeft zoals u verderop in de Informatief kunt lezen weer de jaarlijkse Ledenvergadering plaatsgevonden. Een bijeenkomst waarin we resultaten en
actualiteiten uit ons werkgebied hebben gepresenteerd. Rody Schröder heeft een
interessante lezing over biodiversiteit verzorgd. Wij hebben in deze vergadering
Claudy Erinkveld kunnen installeren als nieuw bestuurslid van onze vereniging. Jan
Willemink is herkozen als bestuurslid. Daar zijn we erg blij mee! Zo langzamerhand
komen we na een paar bestuurswisselingen en vacatures weer op sterkte, wat
ruimte biedt om naast de gangbare zaken ook nieuwe initiatieven op te pakken.
Zo presenteren we met trots ons nieuwe logo.
Het oude logo van de VAN Berkel & Slinge
dateert uit 1997 en is meer dan 20 jaar het
gezicht van de VAN geweest. Maar tijden veranderen en het logo was een keer toe aan een
opfrisbeurt. De kleuren groen en blauw hebben wij behouden, deze kleuren staan voor landbouw, natuur en water. Daarnaast
wordt gebruik gemaakt van een modern lettertype. Verder bestaat het beeldmerk
uit een boom, landschap en weidevogels, kenmerkende beelden uit deze regio. De
blauwe stromen staan voor de rivieren Berkel en Slinge. Met deze wijzigingen is
het logo nog steeds passend bij de VAN maar meer van deze tijd. Naast het logo
hebben we ook de Informatief in een nieuw jasje gestoken.
Als bestuur willen we ons ook graag richten op kennisdeling. We zijn op dit moment aan de slag met de voorbereiding van de thema avond ‘Kringlooplandbouw
en kansen door en voor natuur op het boerenbedrijf’. Op deze avond gaan we met
agrarische ondernemers uit Berkelland en omgeving in gesprek over wat kringlooplandbouw nu eigenlijk betekent voor de landbouw. Voor deze avond hebben
we als specialist dr. Martin Scholten, Algemeen directeur Dierwetenschappen van
de Wageningen University & Research uitgenodigd. Hij is onder andere adviseur
van de minister van Landbouw, Carola Schouten voor kringlooplandbouw en heeft
bijgedragen aan de landbouwvisie van de minister. In de Informatief leest u meer
over de inhoud van deze bijeenkomst en hoe zich aan kunt melden. U bent in elk
geval van harte uitgenodigd.
Hopelijk bevalt het nieuwe logo en de nieuwe opzet van de Informatief en uiteraard
zien wij u graag op onze thema avond op 14 november!
Lotte Roos

Locatie: Natuurpark Kronenkamp,
Kronenkamp 14 in Neede.
Lees meer op pag 2
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14 november thema avond:

‘Kringlooplandbouw en kansen door en
voor natuur op het boerenbedrijf’
De Vereniging Agrarisch Natuurbeheer
Berkel en Slinge organiseert op donderdag 14 november 2019 om 20.00 uur een
thema avond over kringlooplandbouw en
kansen door en voor natuur op het boerenbedrijf. Locatie is het recent geopende
Natuurpark Kronenkamp, Kronenkamp 14
in Neede.
Op deze avond gaan we met agrarische
ondernemers uit Berkelland en omgeving
in gesprek over wat kringlooplandbouw
nu eigenlijk betekent voor de landbouw.
Moeten we het roer omgooien? Past het
wel hier in deze regio? Wat kan ik doen als
agrarisch ondernemer met deze ontwikkeling? Welke mogelijkheden biedt het voor
mijn bedrijf? En wat zijn kansen in relatie
tot landschap en natuur? Doel is om deze
thema’s in samenhang te behandelen en
handvaten te geven voor agrarische ondernemers om er mee aan de slag te gaan.
Voor deze avond hebben we als specialist
dr. Martin Scholten, Algemeen directeur
Dierwetenschappen van de Wageningen
University & Research uitgenodigd. Hij is
onder andere adviseur van de minister van
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Carola Schouten voor kringlooplandbouw en
heeft bijgedragen aan de visie van de minister onder het thema ‘Landbouw, natuur
en voedsel: waardevol en verbonden, Nederland als koploper in kringlooplandbouw’.

Op deze avond neemt hij ons mee in de
achtergronden van deze visie en geeft hij
aan wat dit betekent voor de landbouw
in Nederland. Hij zoomt daarbij ook in op
landbouwbedrijven in deze regio en hoe
meerwaarde kan worden gegeven aan
landschap en natuur. Er zijn al vele initiatieven in deze regio op het gebied van
milieukwaliteit, waterbeheer, bodemvruchtbaarheid, natuur en landschapsbeheer. De Achterhoek wordt ook gezien als
agro-innovatieregio als het gaat om kringlooplandbouw en is door de minister aangewezen als een nationaal experimenteer
gebied, waarin ruimte om de mogelijkheden van kringlooplandbouw te ontdekken
en te leren. Er worden tijdens deze avond
ook enkele praktijkvoorbeelden uit ons gebied gepresenteerd die aan deze thema’s
raken.
Programma
19.45 uur

Inloop met koffie en thee

20.00 uur

Opening

20.15 uur

Kringlooplandouw en kansen door en voor natuur op
het boerenbedrijf

21.00 uur

Pauze

21.15 uur

Praktijkvoorbeelden uit de
regio

22.00 uur

Afsluiting met een hapje en
een drankje

22.30 uur

Einde

Wilt u er graag bij zijn deze avond en verzekerd zijn van een plek dan kunt u zich
aanmelden via info@vanberkelenslinge.
nl. Er zijn geen kosten verbonden aan deze
avond.
We hopen op een leerzame avond en zien u
graag 14 november!
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Uitgifte gronden 2019

Partner veldbijeenkomst

Even voorstellen…

De Stichting Groenbeheer Berkel en Slinge
(SGBS) heeft in de omgeving van Beltrum
natuurgronden in eigendom. Een deel van
deze gronden, de natuurlijke graslanden,
zijn de afgelopen jaren beheerd door enkele landbouwers op basis van het voorgestelde natuurdoel . Deze gronden worden
nu in principe weer voor 3 jaar in gebruik
gegeven aan landbouwers.

Op 24 mei 2019 zijn
er twee bijenkomsten
geweest op de terreinen van de Stichting
Groenbeheer Berkel en Slinge (SGBS). Deze
waren georganiseerd door de Stichting
Partner, die natuurbeheerders certificeert.

Op de ledenvergadering in juni 2019 ben
ik benoemd tot bestuurslid van de Vereniging Agrarisch Natuurbeheer (VAN).

Op de kaart staan 5 percelen die we opnieuw willen laten beheren middels maaien en/of begrazen. Concreet betekent dit
dat we landbouwers zoeken die deze percelen de komende 3 jaar willen beheren. U
kunt ze dan meenemen in de perceeladministratie als natuurgrasland. Dit betekent
dat deze grond meetelt voor toeslagrechten en dat stukken die begraasd worden
meetellen voor afvoer van mest van het
vee dat er loopt. Er zitten op deze percelen
toeslagrechten. Ook kunnen deze percelen
waarschijnlijk meetellen voor verschillende
certificeringen (zoals Foqus Planet of Planet Proof); dit wordt voor het eind van dit
jaar duidelijk.

Iedere particuliere natuurbeheerder die
subsidie ontvangt moet gecertificeerd
zijn. De SGBS is gecertificeerd en heeft
mede deze terreinbezoeken georganiseerd voor 2 groepen van ruim 20 particuliere natuurbeheerders. Op onze website
vanberkelenslinge.nl is het verslag van
deze dag te vinden.

TE KOOP bij de VAN

Graag tot ziens!

interesse in
landschapbeheer?

Aanmelden voor 20 november 2019.

Boerenlandhekken
Brandhout
Bosplantsoen
Nestkasten
Deze winter willen we samen met landschapsbeheer Gelderland een hoogstambrigade opstarten in Berkelland. We
proberen een groep vrijwilligers op te leiden, die elke winter onderhoud in diverse
hoogstamboogaarden kan uitvoeren. De
bezitters van boomgaarden worden zo beter begeleid in het snoeien, de vrijwilligers
kunnen dan afspraken maken om bijvoorbeeld een deel van de oogst te ontvangen.
Zo worden boomgaarden beter beheerd.
In diverse gemeenten is dit al opgestart,
nu willen we hier beginnen. Wilt u hierover
meer weten, kijk dan op onze website waar
meer informatie te vinden is.
Kijk ook op vanberkelenslinge.nl

Wordt dan lid

Heeft u ook

Belangstellenden kunnen zich melden door
een mail te sturen naar info@vanberkelenslinge.nl. U krijgt dan meer informatie
over deze percelen en hoe de uitgifte gaat
plaatsvinden.

hoogstambrigades

Ik ben Claudy Erinkveld, 54 jaar, samen
met mijn man Willy, zoon Dennis en dochter Iris wonen wij in het mooiste plaatsje
van Gelderland namelijk Geesteren. Hier
hebben wij een melkveebedrijf met 80
melkkoeien. In 2005 zijn wij begonnen met
De Melktap, een automaat waar mensen
de verse boerderijmelk kunnen kopen.
Daarnaast zijn wij boerengolfen en andere activiteiten gaan organiseren en
hebben wij een horeca gelegenheid. Wij
krijgen veel toeristen die ook onze boerderij komen bezichtigen en genieten van
het boerenleven en de mooie natuurlijke
omgeving.
Ik vind het belangrijk om te blijven proberen een goede balans te krijgen tussen
landbouw en natuur. Ik hoop ook als bestuurslid bij de VAN Berkel en Slinge hier
een bijdrage aan te kunnen leveren.

We willen komende jaren ook gedeeltes
van het perceel dat ten westen van de
Goormansslatweg in gebruik geven. Deze
gronden kunnen dan waarschijnlijk als
kruidenrijk gras meetellen voor certificering, we zijn aan het onderzoeken of dit
kan.

Opstart

Wie ben ik:

Uilenkasten
Bloemenmengsel
Struiken en bomen
Zitbanken en tafels
Vuurstammen
en nog veel meer......
Voor informatie zie website
vanberkelenslinge.nl
of bel ons 0545-477587

van de VAN

Voor meer informatie
bezoek onze website of bel tijdens
kantooruren met (0545) 477587

Verslag ledenvergadering 5 juni 2019.
Op woensdag 5 juni 2019 vond de ledenvergadering van de VAN Berkel en Slinge
plaats bij de biologische boerderij Kraanswijk van de familie Bomers te Groenlo.
De zaal was mooi gevuld en Lotte Roos
opende de vergadering met een verhaal
over de circulaire landbouw. De ingekomen
stukken gingen over inlevering landbouwplastic, de excursie naar Landgoed Hilhorst
en hertenhoeve “de Lavei” en over de najaarsbijeenkomst op a.s. donderdag 14
november 2019. Het jaarverslag gaf geen
reden voor vragen of opmerkingen.
Claudy Erinkveld is voorgesteld en aangenomen als nieuw bestuurslid van de VAN
Berkel en Slinge. Jan Willemink is herkozen
als bestuurslid. Het financieel verslag werd
door penningmeester Mark Wenneger gepresenteerd. Over 2018 is er een klein positief resultaat dit i.v.m. een tegenvallend

resultaat van de plasticactie.. De kascommissie verleende decharge. Wilfried Klein
Gunnewiek heeft de stand van zaken van
de STUP en VALA toegelicht tijdens deze
bijeenkomst. Joan Beernink heeft daarna
een toelichting gegeven op de stand van
zaken van de SGBS. Wilfried Klein Gunnewiek heeft de stand van zaken van de
STUP en VALA toegelicht tijdens deze bijeenkomst. Joan Beernink heeft daarna een
toelichting gegeven op de stand van zaken
van de SGBS.
Rody Schröder is ecoloog en eigenaar
van Ecologisch Adviesbureau Schröder in
Winterswijk-Woold. Tijdens zijn lezing gaf
hij aan welke kansen en mogelijkheden er
zijn voor boeren, burgers en buitenlui om in
de toekomst bij te dragen aan het vergroten van onze biodiversiteit. Dit aan de hand
van interessante plaatjes van vroeger en
nu.
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HelemaalGroen.nl

Idee:
vraag een wandelaar
of fietser of hij of zij
tijdens een rondje
het zichtbare zwerfvuil mee wil nemen
Sinds april breidt het zich uit als een olievlek: er zijn nu al meer dan 500
deelnemers verdeeld over het hele land. Waar hebben we het over? HelemaalGroen.nl!
Initiatefnemer is Jaap de Boer uit Geesteren. Als gevolg van een fietsongeluk kon
hij 5 maanden niet meer fietsen en moest
hij gaan wandelen voor zijn herstel. Hij had
een hekel aan wandelen, maar ook aan
zwerfvuil. Door die twee te combineren
was hij toch zinvol bezig, zijn omgeving vrij
te maken en houden van zwerfvuil.

Contactgegevens

Tijdens zijn herstel schoot hem het volgende idee te binnen: vraag een wandelaar/fietser, of hij of zij tijdens een rondje
het zichtbare zwerfvuil mee wil nemen
en registreer dit vervolgens via de GPS
als een groen lijntje op een gezamenlijke
kaart. Je maakt zichtbaar waar je de route
opgeschoond hebt, echter je ziet ook waar

Stichting Uitvoering Projecten (STUP):
Manager:

Kantoor: ‘t Brendeke 10 , 7152 BT Eibergen
Telefoon: (0545) 477587
E-mail:

info@vanberkelenslinge.nl

Reknr:

NL 90 RABO 011 369 11 65

Website

vanberkelenslinge.nl

Facebook: facebook.com/vanberkelenslinge

Jacqueline Borgers-Collou
(0545) 477587
info@vanberkelenslinge.nl
Coördinator:
Wilfried Klein Gunnewiek
(0545) 477587 | 06-20986665
info@vanberkelenslinge.nl
Robert Boevink
(0545) 477587 | 06-27250309
info@vanberkelenslinge.nl
Stichting Groen Beheer (SGBS):

Bestuur:
Voorzitter
Lotte Roos | 06-13670525
lotteroos@hotmail.com
Secretaris:
Claudy Erinkveld | (0545) 482241
c.erinkveldhendriks@gmail.com
Penningmeester:
Marc Wenneger | 06-22174036
mwenneger@hotmail.com

Contactpersoon en voorzitter:
Joan Beernink | 06-26799137
Weidevogelbeheer:
Gerrit Stomps | (0545) 473850
g.j.stomps@gmail.com
VAN-winkel: | (0545) 477587
info@vanberkelenslinge.nl
Redactie:
Jan Willemink | 06-40882984
janwillemink50@gmail.com

Leden:
Jan Willemink | 06-40882984
janwillemink50@gmail.com

Paulien Boverhof | 06-55797272
pb@wik-adviesgroep.nl

Bennie Harbers | 06-81549982
bmharbers.tetteroo@mail.com

Erik Steinkamp | 06-40428090
esteinkamp@hotmail.nl
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Layout:

anderen hun best gedaan hebben. Je mag
trots zijn op wat je gedaan hebt en het stimuleert enorm te zien dat anderen, elders,
ook hun best doen hun omgeving vrij te
maken van zwerfvuil. Door al die storende
elementen weg te halen krijg je een schone
omgeving terug en kan je weer genieten
van de natuur. Zonder enige verplichting
zet jij een groen lijntje op de gezamenlijke
kaart. Je bepaalt zelf wanneer je gaat, je
bepaalt zelf hoe vaak je gaat en je bepaalt
zelf in welke richting en over welke afstand. Jouw groene lijntje draagt bij aan al
die andere groene lijntjes, om de kaart HelemaalGroen te kleuren. Na een jaar succesvol proefdraaien in Geesteren Gld met
slechts 7 deelnemers, werd de opdracht
gegeven voor de ontwikkeling van de app.
helemaalgroen.nl.
De VAN Berkel & Slinge staat voor een
verantwoord natuurbeheer voor iedereen.
HelemaalGroen.nl is er ook voor iedereen.
Het brengt ook de burger en de agrariër
bij elkaar. De deelnemer die de bermen
en aangrenzende percelen vrijhoudt van
zwerfvuil (inclusief langbouwplastic!) en
de agrariër die daarvan kan profiteren.
Een schone berm is welkom ter voorkoming van problemen bij zijn koeien en
schoon bermmaaisel is welkom ter verbetering van de bodemkwaliteit van zijn
maïspercelen. Laten we samen de kaart
van de VAN Berkel & Slinge HelemaalGroen maken. Iedereen is welkom, ga naar
www.helemaalgroen.nl en doe mee!

