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Samen

Het leek een vroeg voorjaar te worden na een veel
te zachte en een kletsnatte winter, maar uiteindelijk
sloeg koning winter dan toch nog onverwachts toe. Zo
zie je maar weer, het weer blijft toch altijd maar weer
onberekenbaar.

Op het moment van schrijven dalen de temperaturen
in ons kikkerlandje behoorlijk wat weer voor de nodige
spanning zorgt bij “schaatsend” Nederland. Zou het toch
zo kunnen zijn dat de tocht der tochten gaat komen? Bij
het eerste “beetje” nachtvorst worden we zenuwachtig
en halen we de ijzers alweer uit het
vet. Het schaatsen zorgt uiteindelijk
ook voor een mooi gebeuren, we gaan
er samen op uit!

Wij hebben weer een informatief samengesteld met verschillende onderwerpen.
Nieuwe wegen worden ingeslagen, zoals straks ook de
nieuwe N-18, welke een enorme verandering te weeg zal
brengen in onze mobiliteit, maar vooral ook in het landschap. Nieuw is dat er dit jaar met een drone zal worden gewerkt om nesten van weidevogels op te zoeken in
enkele gebieden. Op onze vernieuwde website kan ook
veel informatie worden gevonden over allerlei onderwerpen. Nieuwe wegen dienen te worden gevonden om de
biodiversiteit niet nog verder achteruit te laten hollen,
maar juist te proberen deze weer enigszins te herstellen.
Misschien helpt hierbij het nieuwe ANLB. Deze onderwerpen en nog meer nieuwtjes en vaste rubrieken vind
je in deze uitgave.

Als VAN zijn we ook samen op weg om
stukje bij beetje onze natuur mooier
en beter te maken. Denk hierbij aan
het patrijzen project, het onderhoud
van singels en bosjes dat weer volop
gebeurt, en zodra het weer het toelaat zaaien we onze
akkerranden weer in die zorgen voor de nodige flora en
fauna. Al dit werk moeten we blijven verzetten om een
bijdrage te leveren aan ons mooie buitengebied en dit
moeten we samen doen! Denkt u met ons mee?
Ik wens u veel leesplezier toe!

Erik Steinkamp, Paulien Boverhof en Jan Willemink

Tom Baak
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De N18 bereikt zijn voltooiing wat
voor ons landschap een grote impact heeft. Voor het wild heeft
rijkswaterstaat een aantal maatregelen getroffen.
Na de aanleg van de nieuwe N18
kunnen zij niet meer vrij rondlopen. Het gevolg is dat de nieuwe
N18 een belemmering is in het
gebied zelf en daarmee ook in de
regio.
Bij de Hagmolenbeek tussen
Haaksbergen en Enschede is er
een faunapassage voor reeën en
andere kleine zoogdieren aangelegd. De nieuwe N18 loopt
over de faunapassage heen.
Om te voorkomen dat de leefgebieden van dieren worden gescheiden zijn er duikers in de beken geplaatst met looprichels voor kleine
dieren, zoals konijnen en egels.
Daarnaast zijn er tunnels aangelegd voor vossen, dassen en an-
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dere kleine zoogdieren. Er komen
ook rasters waar deze dieren niet
overheen kunnen. En om het wild
niet te verjagen met de felle koplampen van auto’s, komen er langs
de nieuwe N18 anti-verblindingsschermen van zwart hout en staal.
Verder legt Rijkswaterstaat nog
een groot aantal voorzieningen
voor dieren aan. Bijvoorbeeld passeerbare oevers onder bruggen,
ecoduikers en amfibieënpoelen.
Bron: rijkswaterstaat
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AGENDA
Jaarvergadering
De jaarvergadering is dit jaar vastgesteld op woensdag 6 juni 2018
om 20.00 uur, bij de Melktap van
de fam. Erinkveld, Nettelhorsterweg 21, 7274 EA te Geesteren.
Naast de vaste agenda punten hebben wij Frans te Bogt en Herman
Simmelink, van de werkgroep Samen voor de Patrijs, bereid gevonden om ons te vertellen over het
patrijzenproject te Aalten. Zij hebben geweldig mooie dia`s maar ook
kunnen zij zeer enthousiast vertellen over het project in Aalten en
omgeving. Omdat ook wij hiermee
flink aan de slag zijn is het geweldig om ook eens te horen en te zien
hoe e.e.a. verloopt in een ander
gebied. Wij verwachten een geweldige avond.
Dus noteer alvast deze avond,
6 juni 2018

De ent-cursus
Zaterdag 24 februari is een fruitbomen ent-cursus gehouden bij pomoloog
Marcel Tross te Neede. Er waren 5 deelnemers die het enthousiaste verhaal
van Marcel hebben aangehoord. Natuurlijk liet Marcel zien hoe het enten in
elkaar stak en hoe het uitgevoerd dient te worden. Een zeer interessante
middag om te horen hoe de appel- en peren rassen op deze manier behouden kunnen worden. Ter afsluiting was een kijkje in de boomgaard ook leuk
om te zien. Bijna in alle bomen hingen vogel nestjes en een plastic planten
bakje vol met hooi en of stro voor de oorwormpjes die dan zorgen voor de
natuurlijke bestrijding van rupsen en insecten. Er wordt in zijn boomgaard
geen insecticiden gebruikt. De opbrengst van de appels en peren gaat grotendeels naar de voedselbank.
Op 9 september volgt een excursie naar de boomgaard van Marcel Tross. Om
de boomgaard te bezichtigen en om de appel-en peren rassen te proeven.
Wie hier aan mee wil doen kan zich weer via de gebruikelijke wegen opgeven. info@berkelenslinge.nl of via de website.

Mollen vangen een kunst?

Bloemenmengsel
Vanaf eind april weer verkrijgbaar
bij de VAN.
Neem contact op met het VAN
kantoor.

Jaarlijkse excursie
De jaarlijkse excursie wordt waarschijnlijk gehouden op donderdag
5 juli 2018, wij zijn nog volop bezig
met de voorbereidingen. Meer informatie volgt op de website en op
de jaarvergadering.

Van dromen naar
werkelijkheid

Wij hebben een droom, al zijn wij
geen echte dromers maar wij koesteren met zijn allen wel een droom.
Een droom die gaat over een boerenland waar boeren een goed en
fatsoenlijk inkomen kunnen verdienen en waar de boerenlandvogels
ruimte hebben om te leven. Waar
de natuur niet wegkwijnt maar herstelt en floreert. Waar ook bloemen
bloeien, hazen rennen, grutto`s het
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De door de VAN georganiseerde workshop mollenvangen werd bezocht door
een tiental personen. Na eerst een theoriegedeelte, in het VAN gebouw, waar
door cursusleider Sander Ebbers over de levenswijze van de mol werd verteld en de schadelijke effecten hiervan, denk aan de molshopen, volgde het
praktijkgedeelte op het bedrijf van deelnemer Robert Heming in Hupsel. Hier
2 hoe en waar de juiste gangen te
werd op een duidelijke manier uitgelegd,
vinden zijn, de juiste manier de klem af te stellen en te plaatsen voor het
maximale resultaat.
Al met al kunnen we terug kijken op een geslaagde middag.

voorjaar aankondigen en patrijzen
scharrelen. We kunnen die droom
realiseren door als boeren, jagers,
vogelliefhebbers en natuurbeschermers samen te werken aan een natuurvriendelijke- in jargon natuurinclusieve landbouw. Wij zullen het
niet altijd eens zijn, maar dat hoeft
ook niet. Een stevige discussie kan
helpen verder te komen, zolang wij
maar niet langdurig met de ruggen
naar elkaar gaan staan. Daar is de
boer noch de natuur mee geholpen.
Wij zijn er van overtuigd dat het re-
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aliseren van die mooie droom een
bittere noodzaak begint te worden.
De toekomst van onze landbouw is
gebaat bij een duurzame productie
in balans met de natuur. Niet terug
in de tijd, maar op een moderne
manier. Met al onze innovatiekracht
kunnen wij dat zeker bereiken.
Uit: Slimme Vogels,
de praktijk voor boeren en natuur.
(een uitgave van boerennatuur.nl en vogelbescherming)
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Bosonderhoud door de VAN
Het team van de VAN verricht veel verschillende zaken, waaronder bosonderhoud. Het gaat hierbij voornamelijk om hakhout-

TE KOOP bij de VAN:

beheer en periodieke dunningen van particuliere bosjes. Een

Boerenlandhekken

goed voorbeeld hiervan is het bosterrein op het toekomstige

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

natuurpark "Kronenkamp".
Hier wordt momenteel hard gewerkt
aan de ruimtelijke vormgeving. Een
belangrijk onderdeel hiervan is het
bosje dat gelegen is in de vroegere
slibvelden. Het gaat hier om bomen,
waaronder veldesdoorn, ruwe berk
en zomereik en de aangelegen struwelen. Aangezien het bos de afgelopen 20 jaar zijn eigen gang heeft
kunnen gaan is een bijzondere situatie ontstaan. Op een plek waar
vroeger gewoon gewerkt werd is
hedendaags een echt bos aan het
ontstaan. Om ervoor te zorgen dat
dit bos kan blijven bestaan en gelijktijdig de veiligheid van toekomstige wandelaars te waarborgen
moest het een en ander wijken. Dit
wil echter niet zeggen dat het geen
bos blijft. Integendeel zelfs, door het
wegnemen van enkele zieke en gevaarlijke bomen en door een groot
aantal mooie bomen te laten staan,
zal de groei van het bos in een versneld tempo doorzetten. Door het
kappen komt immers licht en (groei)
ruimte in het terrein waardoor het
kronen dak snel kan uitbreiden.
Vroeger werd dit vaak op hele andere wijze gedaan. Als een bos kap
rijp was, verdwenen meestal hele
stroken of zelfs hele velden bomen
tegelijk. Het gevolg hiervan was
uiteraard dat de flora en fauna op
zo’n terrein een enorme ommezwaai
maakte met het gevaar dat bepaalde
soorten verdwenen. Tegenwoordig
wordt deze vorm van bosbouw nog
wel toegepast, maar zelden in loofbossen. Wanneer een dergelijk beheermaatregel wordt toegepast gaat
het vooral om (oude) productiebossen met weinig biodiversiteit.
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Een andere bekende manier die in
ons werkgebied veel wordt gebruikt
is hakhoutbeheer. Hierbij gaat het
vaak om singels, kleine bosjes en
struwelen die eens in de 10 à 15 jaar
worden “terug gezet”. Hiermee word
bedoeld dat de bomen en struiken
worden afgezaagd op een bepaalde
hoogte waardoor ze opnieuw kunnen
uitlopen. Vaak verloopt dit in fases.
Dit gebruik is al heel oud en heeft

3

tot gevolg dat er een ontzettend
belangrijke biodiversiteit ontstaat.
Door daarnaast een aantal grotere
bomen te sparen krijgt men een hele
mooie gelaagdheid waarin allerlei
dieren zich thuis voelen.
Kijken we naar Kronenkamp, dan
zou men dit een toekomst bomendunning kunnen noemen. Een variant die de afgelopen jaren erg in opmars is binnen bosbouwtechnieken.
Dit zorgt er namelijk voor dat de
groeivoorwaarden van een bos optimaal blijven zonder te veel schade
aan te brengen waardoor ook andere flora en fauna zich er thuis blijft
voelen. En daar hecht iedereen heel
veel waarde aan.
Kay ten Barge
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de beheerstrategie en het beschikbare budget. Het resultaat is een
gebiedsaanvraag. Deze bestaat uit
een subsidie aanvraag voor de hele
Achterhoek waarin alle percelen en
elementen van individuele particulieren en boeren gebundeld worden
meegenomen.

MAART
VALA start met het actualiseren van
de beheerstrategie: op welke wijze
willen we de natuurdoelen uit het
provinciale Natuurbeheerplan realiseren? Op welke locaties, met welke
beheermaatregelen en met welke
voorwaarden?

OKTOBER T/M DECEMBER

APRIL & MEI

JUNI & JULI

VALA ontvangt de goedkeuring van
de provincie en start met het contracteren van alle beheermaatregelen. Dat leidt uiteindelijk tot nieuwe
en aangepaste contracten met deelnemers die op 1 januari starten met
hun beheer.

Tijdens de veldinventarisatie worden
landschapselementen beoordeeld of
zij voldoen aan de pakketvoorwaarden en in welk jaar onderhoud nodig is.
Parallel daaraan wordt de ‘oogst’
van de voorintekening getoetst aan

Heeft u interesse in agrarisch na
tuur
beheer, en bent u benieuwd
naar de mogelijkheden? Neem
dan contact op met Wilfried Klein
Gunnewiek of Robert Boevink. Zij
zijn bereikbaar via 0545-477587.

Agrarische grondgebruikers geven
bij ons aan op welke percelen, voor
welke oppervlakte zij welk beheer
willen uitvoeren.

Bennie Harbers
tel: (0545) 475099
e-mail: bmharbers.tetteroo@planet.nl
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
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Coördinator:
Robert Boevink
tel: (0545) 477587
e-mail: info@vanberkelenslinge.nl
Weidevogelbeheer:
Gerrit Stomps
tel: (0545) 473850
e-mail: g.j.stomps@gmail.com
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