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VAN staat voor 
Vereniging Agrarisch Natuurbeheer

De doelstelling van de vereniging is: in samen-
werking met agrariërs zorg dragen voor het 
onderhoud, beheer en ontwikkeling van (agra-
rische) natuur waarbij natuur-, milieu- en land-
schapswaarden 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 lezin-
gen. Het grootse deel van de activiteiten van de 
VAN Berkel en Slinge bestaat uit landschaps-
beheer en -onderhoud dat wordt uitgevoerd 
door agrariërs uit het gebied onder supervi-
sie van de Stichting Uitvoer Projecten (STUP). 
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Agenda
Onder voorbehoud
28 januari 2021:  Uilen excursie

Nieuwsbrief najaar 2020

I N F O R M AT I E F

Van het bestuur

Het is al weer begin november. De wintertijd is ingegaan en we gaan weer 
donkere dagen tegemoet. Enerzijds omdat de dagen korter zijn maar we 
stevenen ook weer af op een totale lockdown in verband met het hoge aantal 
besmettingen van het coronavirus. Duidelijk is dat corona er voor zorgt dat in 
2020 alles anders loopt dan andere jaren. Dat vraagt veel aanpassingsvermogen 
van mensen. 

Ook als VAN bestuur hebben we dit jaar zaken anders aan moeten pakken en ook zaken los 
moeten laten. Geen excursies, informatiebijeenkomsten of open dagen. Maar gelukkig heb-
ben we ook een aantal zaken wel kunnen doen waaronder een alternatieve algemene le-
denvergadering. Graag willen we jullie als leden danken voor de flexibiliteit die jullie hierin 
getoond hebben en deze opzet hebben ondersteund of waar nodig ons van tips en advies 
hebben voorzien om dit tot een goed einde te brengen.

In deze Informatief is een kort verslag toegevoegd van de uitkomsten. Wij zijn in ieder geval 
blij te kunnen melden dat Mark nog een tijdje bij ons zal aanblijven als penningmeester en wij 
Hedwig ten Dolle en Wim Raaben toe mogen voegen aan ons bestuur. In de Informatief stel-
len zij zich nog nader voor. 

We zitten als bestuur in ieder geval al wel weer vol ideeën om mee aan de slag te gaan in 
betere tijden en treffen daar al de nodige voorbereidingen voor. Graag willen we jullie dan 
ook alvast attenderen op de uilenexcursie volgend jaar. De tijd zal leren of deze daadwerkelijk 
door kan gaan maar we houden de moed erin. 

We hopen u volgend jaar weer fysiek te kunnen ontmoeten op een van onze 
activiteiten of anderszins!

Lotte Roos

Vergroening centraal
in nieuwe GLB?

Het huidige gemeenschappelijke land-
bouwbeleid (GLB) loopt af en in het nieuwe 
GLB, dat op 1 januari 2023 in werking zal 
gaan treden, krijgt vergroening een grote 
rol. Agrariërs krijgen een financiële ver-

goeding als ze speciale maatregelen ne-
men die gericht zijn op groene doelen. 
Denk aan biodiversiteit, water, bodem, 
lucht, klimaat, en landschap.

Momenteel lopen er een zevental pilots in 
het land, de meesten (zes) onder regie van 
collectieven, ( o.a. onder regie van de VALA) 
en één door landbouwkoepel LTO. In totaal 
doen hier zo`n  500 boeren aan mee. Iedere 
pilot heeft een eigen doel, afgestemd op 

het landschap. De betalingen zullen straks 
in het nieuwe GLB, veel sterker worden ge-
koppeld aan groene prestaties van boeren 
dan nu het geval is. Het gaat om verduur-
zaming van het landschap, samen met de 
landbouw voor een toekomstige besten-
dige landbouw. De proefprojecten lopen 
tot en met 1 april 2021.

Voor meer informatie mbt het nieuwe GLB, 
kijk op www.toekomstglb.nl.



In verband met de ontwikkelingen rondom het coronavirus en de ingestelde maatregelen 
is besloten om ook de algemene ledenvergadering van de VAN Berkel & Slinge die gepland 
stond op 3 juni 2020 niet door te laten gaan. Vervolgens is gekeken naar de mogelijkheid om 
toch de officiële onderdelen voor te leggen aan de leden. Hieruit is een alternatieve proce-
dure voortgekomen die samen met de reguliere stukken verstuurd is naar de leden. Begin 
juni hebben alle leden een beschrijving van de alternatieve procedure, het jaarverslag 2019, 
de notulen van de ledenvergadering 2019 en een stembiljet ontvangen. Door attente le-
den kwamen we erachter dat een bepaalde groep leden geen stembiljet hadden ontvangen. 
Zodoende hebben we alle gezinsleden woonachtig op hetzelfde adres die ook lid zijn als-
nog een stembiljet nagestuurd. Alle leden hadden tot en met 30 juni 2020 de mogelijkheid 
om het formulier terug te sturen. In totaal zijn er 50 formulieren retour ontvangen. Samen 
met lid Jan Hilhorst en lid Evert Lindeboom heeft Claudy Erinkveld (secretaris VAN Berkel & 
Slinge) op woensdag 15 juli de stembiljetten bekeken en geteld. Via deze weg willen we jullie 
graag informeren over de uitkomsten: 

• Alle leden hebben ingestemd met de alternatieve procedure Algemene Leden- 
vergadering VAN Berkel & Slinge 2020;

• Alle leden hebben ingestemd met Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 5 juni 2019, 
het verslag is dan ook als zodanig vastgesteld;

• Alle leden hebben ingestemd met jaarverslag 2019.
• Een ruime meerderheid heeft ingestemd met herbenoeming van Mark Wenneger.
• Een ruime meerderheid heeft ingestemd met toe treden van Hedwig ten Dolle in het 

bestuur.
• Een ruime meerderheid heeft ingestemd met toe treden van Wim Raaben in het 

bestuur.
• Een ruime meerderheid heeft ingestemd met dechargeverlening jaarrekening.

Wij willen u als lid bedanken voor het meedenken en de respons die wij mochten ontvangen 
op de alternatieve procedure. Daarnaast zijn wij blij dat wij ons bestuur weer op volle sterkte 
hebben met het toetreden van Hedwig en Wim. Wij wensen hen veel succes en plezier toe bij 
de zaken die zij op gaan pakken. Hopelijk kunnen wij u volgend jaar weer fysiek ontmoeten 
op de algemene ledenvergadering. 

Hedwig ten Dolle 

Mijn naam is Hedwig ten  
Dolle, 49 jaar en ik woon sa-
men met mijn man en doch-
ter in Barchem. Als maat-
schap runnen we samen 
een akkerbouwbedrijf van  
ongeveer 30 ha. Hiervan 
wordt ruim 5 ha ingezet als 
kruidenrijk akkerland en ak-
kerranden. We zien veel wild gebruik ma-
ken van de beschutting van de ruige ran-
den en sinds kort hebben we de patrijs 
weer gesignaleerd.   Omdat ik geniet van 
de groeiende gewassen op de akkers en 
daarbij ook graag reeën, kievieten, hazen, 
vlinders en vogels zie, draag ik graag mijn 
steentje bij als bestuurslid van de VAN Ber-
kel & Slinge. Juist dat evenwicht vinden tus-
sen landbouw en natuur  is een uitdaging 
voor komende jaren. Ik hoop mee te mo-
gen werken aan mooie projecten om meer 
mensen in onze mooie buitengebieden te 
betrekken bij gezond en vitaal platteland. 
Die met een open blik kijken naar alle 
komende ontwikkelingen in het ver-
binden van natuur en landbouw. 
 
Mijn ervaring in het bestuur: “Het is een fijn, 
positief en bevlogen groepje bestuursleden.”

Terugkoppeling uitkomsten alternatieve  
Algemene Ledenvergadering 

Wim Raaben 

Mijn naam is Wim Raaben 
67 jaar oud, woonachtig in 
Neede tot 1 april 2007 agra-
riër met een gemengd bedrijf, 
50 melkkoeien en jongvee en 
500 vleesvarkens.

Vanaf juli 2007 monsterne-
mer (melkmonster) bij CRV, 
met het bedrijf meegedaan aan toenma-
lige rood voor rood regeling. Nu dus ge-
pensioneerd, tijd genoeg dus om mij in 
te zetten voor de VAN om te mogen zor-
gen voor veel begrip voor agrarisch na-
tuurbeheer tussen boeren en burgers!   
 
Mijn ervaring in het bestuur: “Ik heb een 
goed gevoel bij de bezochte bestuursvergade-
ringen. Ze vinden plaats in een ontspannen en 
goede sfeer en we zijn doelgericht bezig. Alleen 
jammer dat corona het vergaderschema da-
nig in de war schopt! Ik hoop op betere tijden.”

Uilen excursie
Het bestuur van de VAN is voornemens 
om a.s. winter weer een “uilen” excursie te 
plannen en te organiseren.

Wij hebben Cees van Beijnum van de Vogel-
werkgroep Eibergen e.o., bereid gevonden 
om op deze avond e.e.a. te vertellen over de 
uilen en ze ook hopelijk te laten horen en zien.
Hier is een flinke nachtwandeling aan ver-
bonden van ongeveer 2 uur. (zo`n 6 tot 7 km).  
Wij komen eerst samen voor een kop koffie 
om ongeveer 20.30 uur in het schietlokaal 
van de schietvereniging SV Kerkloo aan de 
Hoge Diek, nummer 1.  

Eerst zal Cees van Beijnum iets vertellen 
over uilen en andere vogels in en rondom 
het gebied Kerkloo. De wandeling zal zo 
rond 22.30 uur beginnen en zal ongeveer 
2 uur lang zijn. Dit alleen bij droog en goed 
weer. Eigenlijk moet het helder zijn en volle 
maan om eventueel wat te zien. 

Wij hebben hiervoor 2 clusters van data en 
wel 28 of 29 januari en 25 of 26 februari. 
Het moet echt geschikt weer zijn, dus 
volle maan, vandaar die verschillende 
data. Bij niet geschikt weer kan  deze 
excursie geen doorgang vinden. Ook 
corona kan hier straks natuurlijk nog 
spelbreker zijn, hoe de regels eind janu-
ari zijn moeten we dan maar afwachten.  
Uitgangsdatum is dus eerst donderdag 28 
januari.

Kosten bedragen € 7,50 p.p., te betalen ter 
plekke bij aanvang van de excursie. De be-
schikbare plekken voor deelname aan deze 
excursie zijn beperkt. (max. 15 personen)

Opgave kan  bij Jan Willemink via e-mail: 
janwillemink50@gmail.com

Dus opgave via mail met vermelding van 
het te bereiken mailadres en telefoon-
nummer i.v.m. de nodige wijzigingen en 
onzekerheden.
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Even voorstellen.....
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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

Lust voor het oog 
van boer en burger

Ons Achterhoekse landschap wordt nog 
steeds gekenmerkt door zijn vele hout-
wallen en singels.

Worden deze goed beheerd dan zijn ze een 
lust voor het oog van boer en burger. In 
het kader van de nieuwe Gemeenschap-
pelijk landbouwbeleid (G.L.B.), willen we 
u als lid VAN Berkel & Slinge er nogmaals 
attenderen op de begeleiding die wij kun-
nen bieden bij het onderhoud en of aanleg 
van deze wallen en singels. Deze samen-
werking kan leiden tot een mooier land-
schap, meer biodiversiteit en een positieve 
uitwerking hebben op uw portemonnee.

TE KOOP bij de VAN

Het belang van opwallen van houtwallen

De vereniging agrarisch natuurbeheer Berkel & Slinge heeft samen met de Vereniging Ne-
derlands Cultuurlandschap een project tot het opknappen van een houtwal. Behalve hak-
houtbeheer wordt er ook voor gezorgd dat deze houtwal weer wordt opgewald. Deze wal 
loopt van oost naar west, waardoor het nieuwe wallichaam aan de zuidkant volop in de zon 
staat.

Door het creëren van greppels aan beide zijden en het opwallen ontstaat een extra waarde 
voor flora en fauna door het microreliëf. Vooral de zuidkant van de wal zal hiervan profite-
ren. Hetzelfde geldt voor steilranden, waar dezelfde waarden kunnen ontstaan.

In de toekomst is het interessant meer aandacht te besteden aan het herstel van wallicha-
men. Dit betekent wel dat er voor houtwallen meer budget ter beschikking moet zijn dan 
voor singels die “vlak” staan. 

Voordelen van het stimuleren van houtwallen (en steilranden):

• Meer behoud van cultuurhistorische landschapselementen; zonder extra steun zullen 
houtwallen langzaam verdwijnen of omgevormd worden tot bomenrijen.

• Meer ecologische waarde door microreliëf en microklimaat

• Duidelijke afbakening met cultuurgrond door greppels: minder wortelgroei en bramen 
groei in het perceel van de boer.

• De breedte van het landschapselement is en blijft duidelijk, geen “aanboeren”.

Uit ervaring blijkt dat er vooral interesse is voor nieuw aan te leggen houtwallen. Het op-
wallen kost echter meer dan aanleg op vlakke grond. Ook herstel kan prima gestimuleerd 
worden als er budget voor is, gezien de hiervoor genoemde voordelen. Dan wel vooral oost-
west wallen stimuleren, door meer zonlicht op de zuidelijke wal.



Het oprukkende 
Jacobskruiskruid 

Velen zullen het bloeiende Jacobskruiskruid 
herkennen. Een mooie en sterke plant die op 
schrale grond en bij droogte overeind blijft. 

Op kort gras en terreinen met open plek-
jes zal het Jacobskruiskruid zich gemakke-
lijk vestigen. Wanneer grasland gemaaid 
wordt, zal het Jacobskruiskruid niet gauw 
tot bloei komen en daarmee over het 
hoofd gezien worden. Daarin schuilt het 
gevaar van deze sluipmoordenaar. Dieren 
zullen in het weiland de plant laten staan, 
maar in het hooi of kuilvoer zullen ze het 
Jacobskruiskruid opeten. 

Bij regelmatig eten van kleine hoeveelhe-
den Jacobskruiskruid kan de lever zodanig 
beschadigen dat het tot de dood van het 
dier leidt. De 16 verschillende alkaloïden 
in de plant zorgen voor problemen met de 
lever en uiteindelijk ook met het hart, cen-
trale zenuwstelsel, gebrek aan eetlust en 
coördinatieproblemen. Dat proces is niet 
meer om te keren. 

Jacobskruiskruid is een twee jarige plant 
die in zijn eerste jaar een rozetvorm heeft 
met paarse stengels en een geschulpt 
blad. Pas in het 2de jaar zal het bloemen 
en zaden dragen die zich via de wind ver-
spreiden. Een plant kan wel 150.000 za-
den verspreiden.  Hierdoor kan het zich 
razend snel verspreiden.

JKK is giftig voor mens en zoogdier. Geiten 
en schapen hebben wat minder last van de 
gifstoffen. Het is enkel giftig bij opname 
via het spijsverteringskanaal. Bij aanraken 
kan het uitslag geven. De bloeitijd is mei/
juni. Het is dan ook handig om voor die tijd 

de planten uit uw omgeving te verwijde-
ren. Het is belangrijk om ook de wortel in 
zijn geheel te verwijderen. Als er een klein 
stukje blijft zitten zal hier weer een nieuwe 
plant uit groeien. 

Het Jacobskruiskruid is lange tijd toege-
voegd aan bermmengsels vanwege zijn 
grote overlevingsvermogen. Nu vele ge-
meentes en provincies hun maaibeleid 
wijzigen om de biodiversiteit te vergroten 
krijgt het Jacobskruiskruid nog meer de 
kans om zich te verspreiden en een groot 
probleem in Nederland te worden. Er gaan 
dan ook steeds meer stemmen op voor 
een landelijke verdelgingsplicht van de 
plant.  In sommige provincies is de plant 
opgenomen in een verordening, waarbij 
verplicht is de plant te bestrijden. 

Help mee door het Jacobskruiskruid in 
uw omgeving te bestrijden en te zorgen 
dat deze niet tot bloei kan komen. Alleen 
zo kunnen we ervoor zorgen dat het Ja-
cobskruiskruidprobleem niet groter en on-
beheersbaar wordt.

In de volgende 
Informatief....
.....  meer over een zonnebloemlint die al 

zo prachtig heeft gebloeid in de ge-
meentes Lochem en Bronkhorst. We 
hebben plannen om de zonnebloe-
men ook in Berkelland te laten bloei-
en. Voor wie hier vast meer over wil 
weten, neem contact op met iemand 
van het VAN-bestuur.

......   Sinds Sonja Hulshof in 2017 op de 
Griemerhoeve in Geesteren terecht 
kwam, maakt ze van het erf graag 
een natuurparadijs. Als beginnend 
imker let ze ook op ‘goede aanplant’, 
ook voor haar ezels. Ook kweekt ze 
oesterzwammen, en maakt van on-
kruid anti-jeukzalf en pesto. Meer in 
de volgende Informatief.
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Contactgegevens

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

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

Penningmeester:
Mark Wenneger | 06-22174036  
mwenneger@hotmail.com
Leden:
Jan Willemink | 06-40882984  
janwillemink50@gmail.com 
Bennie Harbers | 06-81549982
bmharbers.tetteroo@mail.com
Wim Raaben | 0682501560
wjraaben@kpnmail.nl
Hedwig ten Dolle | 06 130 36 462
denieuwekorte@gmail.com

Stichting Uitvoering Projecten (STUP):
Manager: 
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):
Contactpersoon:
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 
Paulien Boverhof | 06-55797272
pb@wik-adviesgroep.nl
Layout: 
Erik Steinkamp | 06-40428090
esteinkamp@hotmail.nl


