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VAN Berkel & Slinge

Van het bestuur

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.

Door Corona zijn we vorig jaar als bestuur zoals zovelen overgegaan op digitaal vergaderen.
Ook volgen we digitale overleggen en webinars van anderen om op de hoogte te blijven van
ontwikkelingen rond agrarisch natuurbeheer. Het is fijn dat het op deze manier mogelijk is om
in contact en aan de slag te blijven met elkaar.

VAN Berkel & 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 & Slinge bestaat uit landschapsbeheer en -onderhoud dat wordt uitgevoerd
door agrariërs uit het gebied onder supervisie van de Stichting Uitvoer Projecten (STUP).
Foto’s: archief VAN

Agenda
Algemene Ledenvergadering:
22 september 2021 (onder voorbehoud)
De locatie van deze vergadering is het Landgoed
Hilhorst aan de Bosweg te Gelselaar. Spreker zal
zijn Henk Leever, voorzitter van HOE-duurzaam
Haarlo en de Vogelwerkgroep Eibergen. Henk zal
ons meer vertellen over beide werkgroepen.
Excursies VAN (afgelast)

Omdat niet duidelijk is of de te verwachte versoepelingen rondom Corona ook deze zomer
gaan gelden hebben we als bestuur besloten om de algemene ledenvergadering naar het
najaar te verplaatsen. Tevens worden de excursies doorgeschoven naar volgend jaar. We zijn
andere manieren aan het bekijken voor het delen van kennis en vaardigheden, zoals online
workshops en cursussen. We houden u hiervan op de hoogte. Heeft u zelf suggesties of ideeen, dan horen we die graag.
Er zijn bij VAN Berkel & Slinge een aantal ontwikkelingen gaande waarvan we u, ondanks dat
er voor u als lid niet wat verandert, graag van op de hoogte willen brengen. Hierover leest u
meer op pagina 2.
Ook zetten we coronaproof in op het realiseren van een zonnebloemlint. In de omgeving zijn
hier eerder al mooie resultaten mee behaald. Zonnebloemlinten door het landschap dragen
allereerst bij aan de biodiversiteit, wat meer soorten vogels, vlinders en insecten aantrekt.
Daarnaast levert het ook wat op voor de boer en de burger, een mooie win-win. In deze Informatief leest u er meer over. Het doel is dit jaar een lint van circa 5 km te realiseren.
Ook op het erf en in de tuin is het mogelijk om de natuur te helpen. Zo maakt imker Sonja
Hulshof haar erf zo bij-vriendelijk mogelijk en vertelt ze in deze Informatief over haar ‘wormen-hotel’. Laat u inspireren en neem ook eens kijkje op de website www.bijenstichting.nl/
zaaidag.
Wij hopen u en elkaar weer spoedig persoonlijk te ontmoeten. Voor nu alvast een fijn voorjaar!
Lotte Roos

De jaarlijkse excursie die gepland stond op 1 juli
2021 naar de Marke en naar het landbouwbedrijf
van Pleiter in Groenlo gaat dit jaar vanwege de
onzekerheden m.b.t. Corona helaas niet door.
De uilenexcursie is om deze redenen ook niet
door gegaan, alsmede de excursie naar de natuurinrichting rondom het NSW landgoed van
Eddy Kemink aan de Apedijk.
Het bestuur verschuift deze excursies naar 2022,
daarbij gaat het bestuur er vanuit dat de excursies dan wel plaats kunnen vinden.

Henk met pensioen
Na meer dan 10 jaar werkzaam te zijn geweest voor de Stichting Uitvoer Projecten
VAN Berkel & Slinge is Henk Pasman op
1 april met pensioen gegaan. De afgelopen jaren heeft Henk de boekhouding van
de VAN Berkel & Slinge tot in de puntjes
geregeld. We bedanken Henk voor al zijn
werk en wensen hem veel plezier met zijn
welverdiende pensioen.
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Ontwikkelingen VALA en VAN Berkel & Slinge
Zoals reeds aangegeven is Henk Pasman
met pensioen. Zijn taken worden overgenomen door Rita Thijs. Rita werkt sinds
1 november 2020 voor de VALA (Vereniging
Agrarisch Landschap Achterhoek) en zal
behalve de VALA boekhouding ook de administratie van de VAN Berkel en Slinge op
zich nemen.
Een andere wijziging is dat per 1 april onze
medewerkers Robert Boevink en Wilfried
Klein Gunnewiek ook in dienst zijn van de
VALA. De VALA is de samenwerking van
zes agrarische natuurverenigingen in de
Achterhoek, waaronder de VAN Berkel en
Slinge.
De laatste jaren (sinds het begin van de
regeling ANLB in 2016) is het werk van de

VALA uitgevoerd door medewerkers van
deze verenigingen. Robert en Wilfried
werkten het laatste jaar al meer dan de
helft van hun tijd voor de VALA. De VALA
heeft vorig jaar een professionaliseringtraject ingezet, met als doel hun werk
te laten uitvoeren door vaste medewerkers. In mei vorig jaar is Anne Stortelder
als projectleider Agrarisch Natuurbeheer
aangesteld en is Rita Thijs zoals gezegd
in november begonnen als financieel medewerker. Per 1 april heeft de VALA vier
medewerkers voor de regeling ANLB in
dienst genomen, waaronder dus Wilfried
en Robert.
Robert zal werk rondom de ANLB regeling
uitvoeren in het werkgebied van de VAN
Berkel en Slinge. Wilfried zal o.a. data-

beheer en betalingen voor de VALA regelen, zoals hij nu ook al deed als ingehuurde
kracht.
Daarnaast zullen Robert en Wilfried een
deel van hun tijd blijven besteden aan het
werk voor de vereniging. Ze zullen de aansturing van het werk, de aanvragen regeling landschap, overleg met gemeente
Berkelland en andere taken blijven uitvoeren zoals gebruikelijk, De enige wijziging hierin betreft dat de VAN Berkel &
Slinge Robert en Wilfried vanuit de VALA
inhuurt voor uitvoering van deze taken.
De VAN Berkel en Slinge blijft dus gewoon
zijn werk doen en zal ook bereikbaar en beschikbaar blijven via het kantoor in Eibergen.

Agrariër, doe mee!

Het zonnebloemlint is een feest voor de biodiversiteit
De VAN wil dit jaar in Berkelland een zonnebloemlint realiseren langs maïs of
andere gewassen van agrarisch ondernemers welke bij voorkeur langs mooie
wandel- en fietsroutes liggen. Op deze
manier proberen we de boer-burger band
te versterken en kunnen boeren, burgers
en buitenlui van het zonnebloemlint genieten. Het lint is tevens een feest voor de
biodiversiteit, het trekt insecten, vlinders,
vogels en andere soorten naar zich toe.
Dit is een idee naar het voorbeeld van Agrarisch Natuurvereniging ’t Onderholt: zie
de website www.zonnebloemlint.nl voor
meer informatie. Aangezien het de eerste keer is dat we dit in Berkelland gaan
realiseren willen we ‘klein’ beginnen en
ongeveer 5 kilometer realiseren. Op basis
van ervaringen die we op gaan doen, willen we dit de komende jaren uitbreiden.
Wat onderscheidend is ten opzichte van
het initiatief van het ’t Onderholt is dat de
vergoeding die normaal naar de veehouder
zou gaan, nu aan de lokale afdeling van de
Stichting De Zonnebloem wordt gedoneerd.
Wanneer u, als agrarisch ondernemer, mais
of een ander gewas realiseert, kunt u deelnemen aan het project. Graag zouden we
zien dat deze percelen langs wandel- en
fietsroutes liggen, zodat de zonnebloemen goed in het zicht komen te staan.
Het zaaien van de zonnebloemen neemt
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de VAN Berkel & Slinge voor haar rekening,
evenals het schoffelen. De zonnebloemen
zullen minimaal twee keer geschoffeld
worden. Bij de laatste keer schoffelen kan
gekozen worden voor een onderzaaimengsel. Een voorbeeld hiervan is een patrijzenmengsels om de biodiversiteit nog verder
te versterken en het lint breder te benutten. Er kan natuurlijk ook een grasachtig
gewas onder gezaaid worden om op deze
wijze het onkruid de baas te blijven. Wanneer gekozen wordt voor een grasachtige
onderzaai kunnen de zonnebloemen met
de oogst van de mais mee gehakseld worden. Ook kunnen de zonnebloemen in het
najaar vernietigd worden voor een herinzaai
van een ander gewas. Wanneer u kiest voor
een patrijzen mengsel, moet u de zonnebloemen ook in de winter laten staan, vanuit natuurperspectief gezien is dit de beste
keuze. In het voorjaar het jaar erop, kunnen
de zonnebloemen dan weggehaald worden.
Het project zonnebloemlint Berkelland 2021
geeft een positief imago aan de sector en
versterkt de biodiversiteit. Het is een laagdrempelig initiatief dat boeren, burger en
natuur dichterbij elkaar brengt. Daarnaast
gaat de onkostenvergoeding van de agrarisch ondernemers naar de lokale afdeling
van de Stichting de Zonnebloem, voor een
extra maatschappelijke bijdrage. De donatie aan de Zonnebloem is € 0,50 per strekkende meter zonnebloemlint bij een lint
breedte van 3 meter (4 rijen zonnebloemen)

De VAN Berkel & Slinge is op zoek naar
agrariërs die deel willen nemen aan
dit zonnebloemlint project.
Heeft u interesse of wilt u meer informatie?
Dan kunt u contact opnemen met
Gerben Kemink, 06-18915977 of
Bennie Harbers, 06-81549982.
info: www.zonnebloemlint.nl

Tien voor twaalf voor de weide- en akkervogels
Steeds meer boeren, burgers en buitenlui en zelfs de politiek, maken zich terecht sterk voor het behoud
van ons mooie landschap met de hierin zo afhankelijke weide- en akkervogels.
Maar helaas komen er steeds weer dramatische verhalen over de predatie, het opeten van eieren en
jonge "“pullen” door onder andere roofdieren.. Met andere woorden het gaat slecht met vele soorten,
al zijn hier en daar ook echt goede successen te noteren voor beide soorten.

Een van de oorzaken is, dat naast het verminderen van de benodigde biotoop, de
predatie steeds meer een groter probleem
gaat worden. Dit ondanks dat aan de andere kant gelukkig steeds meer boeren en
landgoed- eigenaren rekening (willen) houden met het creëren van deze noodzakelijke biotoop voor deze soorten, zoals kievit,
wulp, grutto, patrijs, leeuwerik etc.
Het maken van de noodzakelijke akkerranden, plas-dras langs poelen en watergangen, uitgesteld maaibeheer, kruidenrijk
grasland en stroken beheer begint door
steeds meer boeren toegepast te worden
in vele gebieden. Dit wordt mede door de
agrarische natuurverenigingen maar ook
vanuit de provincie sterk gestimuleerd en
vaak ook deels vergoed.
Hier tegenover staat helaas, dat de predatie echter alleen maar toeneemt met name

door vossen, steenmarters, kraaien, eksters, verwilderde katten maar ook de buizerds, de ooievaars en de reigers kunnen er
wat van. Allemaal niet zo erg en dit hoort
er deels ook bij, maar omdat de populatie
weidevogels niet groot en sterk genoeg is,
kunnen ze zich onvoldoende verdedigen.
Bovendien zijn de predatoren beschermde
soorten, zodat er niet op bejaagd mag worden, en er dus steeds meer van rondlopen
en vliegen.
Het belangrijkste is natuurlijk om een goed
biotoop te creëren, maar vooral ook het bestrijden van de ergste predatoren. Er is goed
beheer nodig samen met boeren, jagers,
vogelaars en natuurliefhebbers om onze
weide-en akkervogels te doen overleven.
Hierbij kan en wil de weidevogelvereniging
een helpende hand bieden met kennis en
materiaal om nesten te beschermen of

vrijwilligers om dit samen met u te komen
doen. Voor boeren is het goed om te weten dat weidevogelbeheer een plek krijgt
in het gemeenschappelijk landbouw beleid. Hiervoor is een pilot gedaan in Noordwest Overijssel, genaamd De Kievit, als
boegbeeld voor vergroening van de melkveehouderij. Meer informatie op de site:
toekomstglb.nl.
Als we samen gaan werken voor het behoud van deze prachtige vogels hoeft het
niet heel stil te worden in het buitengebied.
En kunnen we met zijn allen blijven genieten van de luchtacrobatiek en het typische
geluid van onze weide- en akkervogels.
Laten we er met zijn allen voor zorgen dat
het geen vijf over twaalf wordt.
Bron: Nieuwe Oogst sept 2020

Wilt u aan de gang met weide -en akkervogelbeheer
dan kunt u contact opnemen met een van de volgende coördinatoren van de Weidevogelvereniging:
Gerrit Stomps (gem Berkelland)
06-23 51 57 85 of g.j.stomps@gmail.comJan van de Weyde (gem Oost Gelre en Lochem)
06-21 87 59 97 of j.weijde@upcmail.nl
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Werkzaamheden winter 2020-2021
In afgelopen winter zijn weer verschillende projecten uitgevoerd door de
werkgroepen van de VAN: Stichting Uitvoering Projecten (STUP) en
Stichting Groenbeheer Berkel & Slinge (SGBS). Hieronder enkele voorbeelden.

Klompenpad Rekken
In opdracht van Stichting Landschapsbeheer Gelderland heeft VAN Berkel & Slinge
mogen bijdragen aan het nieuwe Klompenpad Rekken. Hiervoor zijn loopbruggen over sloten
geplaatst en handige oversteekplaatsen bij de afrastering. Hiernaast enkele voorbeelden.
Het pad is vanaf 10 april geopend en is een mooie wandeling door de omgeving van Rekken.

Herstel hoogstamboomgaard
Bij de familie Geessink is een boomgaard met heg hersteld bij de oude boerderij. Op deze plek
stond in het verleden ook een boomgaard, hieronder een foto uit de jaren '50.

Op de plek van de oude boomgaard was een kippenren en een gazon met tuinplanten aangelegd. Dit is nu opnieuw ingericht met een boomgaard met in totaal 20 hoogstamfruitbomen
en een heg van Spaanse aak eromheen. Hieronder een foto waar de laatste fruitboom wordt
geplant. Een mooi project.

Pagina 4

Natuurweiden behoeven
jaarlijks onderhoud en de
houtwallen zo eens in de 10
jaar om deze vitaal te houden

Onderhoud poelen en houtwallen
TE KOOP bij de VAN

De Stichting Groenbeheer Berkel & Slinge (SGBS) beheert de 50 ha natuurgrond van de VAN
Berkel & Slinge. Het betreft circa 30 ha natuurweiden en 20 ha bos en houtwallen. Deze natuurweiden behoeven jaarlijks onderhoud en de houtwallen zo eens in de 10 jaar om deze
vitaal te houden. Dat laatste gebeurt meestal in het winterseizoen. Deze winter hebben wij
aanzienlijk meer onderhouden dan andere jaren.
In september zijn de natuurweiden weer onderhouden door deze te laten maaien en het
maaisel af te voeren. Dit gaat in nauw overleg met onze ecoloog en adviseur Theo KleinGebbink. De natuurweiden worden pas gemaaid als de meeste zeldzame soorten gebloeid
hebben, dit om de natuurwaarden zo hoog mogelijk te houden en te krijgen. Het maaisel van
deze percelen gaat naar enkele belanghebbenden die dit gebruiken als structuurverbeteraar,
zoals dat ook gebeurt in het gebied van HOE-duurzaam in Haarlo.
Een aantal van onze natuurweiden worden ook beweid door vee van onze leden en daar hebben geen maaiwerkzaamheden plaats gevonden. Aan de Goormansslatweg langs de Slinge-West (tussen Ruurlo en Beltrum) zijn 2 poelen opgeschoond conform de eisen voor de
boomkikker. Ook is er een poel langs de Slinge-Oost vrij gemaakt van opslag, om meer licht
te creëren op deze poel.
Afgelopen winter zijn nabij het Spilmanshuuske in Beltrum enkele hakhoutsingels afgezet. wij
gaan de komende jaren daar stapsgewijs mee verder, zodat er weer een mooie jonge gevariëerde houtwal kan ontstaan. Hierbij is dit voorjaar door de afrasteringsploeg van de STUP
weer een nieuwe afrastering geplaatst. Hopelijk kunnen wij hier weer meerdere jaren mee
vooruit.

Boerenlandhekken

Ook zijn er singels aan de Nachtegaal in Eibergen en de Dankbaarsdijk afgezet om het hakhoutbeheer tot zijn recht te laten komen. Dit stimuleert verjonging en zorgt weer voor een
goed dichte ondergroei, geschikt voor vogels en zoogdieren. Hieonder enkele voorbeelden.

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

singel 10 jaar oud voor het
zagen ...

... singel tijdens het zagen

... 2 jaar later

Ook bij het perceel aan de Heelweg is na het vrijmaken van de sloot een nieuwe afrastering
geplaatst. Ook hier zullen in de toekomst meer werkzaamheden rond de poel en de randen
plaats gaan vinden. Verder zijn in het Beltrumsebos een aantal dode bomen en takken verwijderd, alsmede ook een elzensingel in overleg met de Raad van Overleg te Beltrum.
Ook zijn een aantal percelen met houtwallen, elders in het gebied en ook eigendom van de
SGBS, afgezet door de STUP. Ook hier zullen wij stapsgewijs mee verder gaan.
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Het groene erf......

In de rubriek ‘Het Groene Erf’ vertellen agrariërs of bewoners met land, een erf of tuin hoe
het is om daar op een duurzame en natuurvriendelijke manier mee om te gaan.
Welke ideeën en slimmigheden passen zij toe
om het nog ‘groener’ te maken?
Deze keer spreken we met:
Sonja Hulshof uit Geesteren.
Vier jaar geleden verhuist Sonja met haar
gezin van Neede naar Geesteren. Haar
twee ezels hebben meer ruimte nodig, en
die vinden ze aan de Griemerweg. Als Sonja
door een win-actie op Facebook lid wordt
van een bijenvereniging, gaat ze ook een
cursus doen om haar tuin bij-vriendelijk te

Contactgegevens

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

www.vanberkelenslinge.nl

Jacqueline Borgers-Collou
(0545) 477587
info@vanberkelenslinge.nl
Coördinator:

Facebook: facebook.com/vanberkelenslinge

Wilfried Klein Gunnewiek
(0545) 477587 | 06-20986665
info@vanberkelenslinge.nl

Bestuur:
Voorzitter

Robert Boevink
(0545) 477587 | 06-27250309
info@vanberkelenslinge.nl

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
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Stichting Groen Beheer (SGBS):

maken. Na afloop wordt haar een bijenvolk
aangeboden en daar hoeft ze niet lang over
na te denken. Het typeert Sonja, direct enthousiast om van alles uit te proberen. Ze
maakt honing, kaarsen van bijenwas, maar
ook jam, siroop en brikketten van de ezelmest. Ook experimenteert ze sinds kort
met een ‘wormentoren’.
In de onderste lade van de toren ligt aarde
met karton, je kunt voor het opvangen van
vocht hiervoor ook vliesdoek gebruiken. In
de lade erboven ligt blad en bovenin is een
lade met klokhuizen en schillen. De paarsrode tijgerwormen worden vaak bij de toren meegeleverd, je vindt ze ook in paardenmest. Je laat de wormen starten in de
onderste lade, ze weten dan zelf hun weg
naar boven te vinden. Op internet zijn allerhande tips te vinden, ook wat deze wormen
wel en niet lekker vinden. De wormen verbeteren de kwaliteit van de compost en met
het kraantje aan de onderkant van de toren
vang je de ‘wormenthee’ op, dat een beetje
verdund heel geschikt is voor je (moes)tuin.
Ook je planten knappen ervan op.
En de bijen? Hiervoor is 22 april uitgeroepen tot Nationale Zaaidag. Sonja hoopt dat
zoveel mogelijk mensen hieraan meedoen!
Zie website: www.bijenstichting.nl/zaaidag

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

Wilt u op de hoogte
blijven van het laatste
nieuws ?
Bezoek dan onze website
www.vanberkelenslinge.nl
en meld u aan voor de digitale nieuwsbrief.

