Nieuwsbrief najaar 2021

I N F O R M AT I E F

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.

Dit jaar konden helaas geen excursies doorgaan. De recente ontwikkelingen zijn zorgelijk
maar weerhouden ons er niet van om alternatieven te blijven onderzoeken. In januari staat
in ieder geval een uilenexcursies gepland.

VAN Berkel & Slinge is een vereniging
die voor haar leden graag 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).

We hebben dit jaar wel het eerste zonnebloemlint in Berkelland gerealiseerd, dat met ruim
5 km meer dan geslaagd is te noemen. Veel dank gaat uit naar alle betrokkenen die dit mogelijk hebben gemaakt! Naar het goede doel dat we hieraan gekoppeld hebben, de lokale
afdelingen Rekken en Eibergen van Vereniging De Zonnebloem, mogen we in totaal 1.000
euro overmaken. In de informatief leest u alle ins en outs over het project dat hopelijk een
vervolg krijgt.
De VAN wil ook in 2022 een zonnebloemlint, langer en door meer plaatsen in Berkelland.
Hiervoor wordt nu samengewerkt met de andere natuurverenigingen in de gehele Achterhoek! Ook voor het genereren van donaties en sponsoren.
Het samen optrekken met andere agrarische natuurverenigingen zal in de toekomst vaker
gebeuren. Er is nu een gezamenlijk overleg gestart voor meer coördinatie en om van elkaar
te leren. Dit zijn mooie ontwikkelingen, want samen kunnen we meer!
Lotte Roos

Verslag algemene
ledenvergadering van
22 september 2021

Uilen excursie
Het bestuur wil graag deze winter de eerder geplande ‘Uilenexcursie’
alsnog laten doorgaan. Cees van Beijnum van de Vogelwerkgroep
Eibergen e.o. zal deze avond van alles vertellen over de uilen. Hopelijk
zien en horen we ze dan ook. De excursie wordt aangeboden op
vrijdag 14 of 21 januari 2022. Meer hierover op onze website.

De zaal in Restaurant Baan is ‘met anderhalve meter’ goed gevuld. De voorzitter
opent met het nieuws over het eerste Zonnebloemlint in Berkelland dat door de VAN
- met trots - is gerealiseerd. Vooral door de
inspanning van Bennie Harbers en Gerben
Kemink is het lint met ruim 6 km een succes.
Zij bezochten sponsors en agrariërs die ook
meedoen voor het goede doel: De afdelingen
Rekken en Eibergen van De Zonnebloem.

dit team is John ter Heegde. De STUP blijft
voor de leden bereikbaar met dezelfde contactgegevens als voorheen.

Het jaarverslag en financieel verslag worden
besproken. Er is een positief resultaat. Helaas waren er door corona geen excursies of
bijeenkomsten.

Marian houdt zich nu een jaar als aspirantlid bezig met de communicatie. Ze woont
in Geesteren waar een yurt en alpaca’s op
het erf vooral van buiten de gemeente bezoek trekken. Ze wil er bij de VAN graag de
aandacht op vestigen dat het mooie landschap in Berkelland ook aan de agrariërs is
te danken.

Een aantal werkzaamheden van de STUP
wordt voortaan vanuit de VALA uitgevoerd,
met doorgaans dezelfde mensen. Nieuw in

Wim Raaben treedt vanwege zijn gezondheid af als bestuurslid. Hij wordt hartelijk
bedankt voor zijn bijdrage. Marian de Jong
en Hidde Hogevonder worden door het bestuur voorgesteld en aangenomen als nieuwe bestuursleden:

Hidde sloot eerder in 2021 aan. Hij is hovenier die ook aan landschapsinpassing doet.
Hij vindt het belangrijk dat bij de VAN mensen van de agrarische en groenwereld een
stem in het landschap hebben. En dat daar
met een jonge en frisse blik naar gekeken
wordt.
Na het officiële deel geeft Henk Leever een
presentatie over Haarloseveld en Olden Eibergen (HOE), een gebied van 1200 hectare
waar de bewoners streven naar verbetering
van de bodemkwaliteit en het opwekken
van duurzame energie. Ook vertelt hij over
Project Patrijs. Door ook het stimuleren van
akkerranden is de laatste vier jaar geen verdere achteruitgang van de patrijs waargenomen en dat geeft hoop: Meer hierover op
onze website.
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Het eerste zonnebloemlint in
Berkelland was een groot succes.
Een jaar geleden besprak het bestuur de eerste plannen voor
een zonnebloemlint in Berkelland: Stroken vol zonnebloemen
langs vooral de maisvelden.
Onze insteek was: Hoe kunnen we boer en burger positief
met elkaar verbinden en hiermee ook positief bijdragen aan
de biodiversiteit.
Voor vogels en insecten zijn zonnebloemen een paradijs voor
voedsel. Ook wild wordt aangetrokken door de beschutting
van deze stroken.
En mensen worden altijd blij van een zonnebloemlint. Het
oogt mooi en vriendelijk en dat draagt weer bij aan een positieve beeldvorming van de agrariërs die hun (extra) bijdrage
leveren aan dit mooie landschap.
Er volgde goed overleg met o.a. Gemeente Berkelland en
deelnemende loonwerkers aan vergelijkbare projecten in Lochem en Bronckhorst. Daarna kozen we ervoor om te starten
in de omgeving Eibergen – Rekken. Met als doel een zonnebloemlint van 5 km.
Bennie Harbers en Gerben Kemink bezochten als verdere aanjagers hierna diverse grondeigenaren, met direct positieve reacties. Door hun medewerking konden we zelfs een lint van
ruim 6 km realiseren.
De VAN koppelde haar initiatief ook aan een goed doel: De lokale afdelingen Eibergen en Rekken van Vereniging De Zonnebloem. De ruim 30 deelnemende agrariërs waren bereid
om zonder vergoeding voor de gemiste maïsopbrengst mee
te werken zodat deze vergoeding nu naar dit goede doel kon
gaan. Mede door de inzet van onze vrijwilligers en de bijdragen
van onze sponsors kan in totaal 1.000 euro naar dit goede doel
worden overgemaakt.
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Met dank aan alle agrariërs ,
vrijwilligers en sponsoren!
Na het zaaien van de mais zijn eind april de eerste zonnebloemen ingezaaid. Hierna zijn deze stroken nog één of twee keer
geschoffeld om zo het ongewenste onkruid op natuurvriendelijk wijze tegen te gaan.
Waar de zonnebloemen in de winter blijven staan, is tijdens
het schoffelen daaronder nog een wildakkermengsel gezaaid.
Hiermee blijft de biodiversiteit ook in de winter gewaarborgd
en kan ook het wild ervan blijven profiteren.
We willen dit in 2022 graag een vervolg geven. Om dan een
langer zonnebloemlint te kunnen maken is geld nodig. Met
borden bij het zonnebloemlint riepen we iedereen op om een
donatie te doen. Ook heeft een aantal bedrijven een meer dan
mooie bijdrage geleverd.
We bedanken onze vrijwilligers, sponsoren en iedereen die
grond beschikbaar heeft gesteld. Zonder uw medewerking
was dit project niet mogelijk geweest.

Volgend jaar weer en een langer
zonnebloemlint in Berkelland?
We hebben hiervoor uw steun hard nodig!
Bel voor meer informatie met:
 Bennie Harbers (06-81549982) of
 Gerben Kemink (06-18915977).
Of kijk voor de mogelijkheden op onze website, ook
voor een mooi verslag van het zaaien tot oogsten.

Brasserie
DE LINDEBOOM
www.delindeboomeibergen.nl
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Gratis scan bedrijfsplan

Landschapselementen aanleggen of te herstellenn?

Agrariërs in Gelderland kunnen gratis een
bedrijfsplan laten maken voor de toekomst
van hun bedrijf, met ruimte voor natuurinclusieve landbouw. U hoeft hiervoor geen
deelnemer van een agrarisch collectief te
zijn.

De VALA wil samen met boeren, burgers en landgoedeigenaren landschapselementen aanleggen en verdwenen elementen herstellen. Landschapselementen zijn belangrijke dragers van het landschap. Ze vertellen iets over het historisch gebruik
en geven een gebied identiteit. Bij het aanleggen en herstel komt u wellicht in aanmerking voor een provinciale vergoeding. VALA geeft voor de provincie Gelderland invulling aan de subsidieregeling Biodiversiteit en Landschap in de Achterhoek.
De vergoeding bestaat uit 75% van de aanlegkosten. Ook is er een vergoeding voor vermogensschade; het afwaarden van landbouwgrond.

Scan de QR code en download de folder op
www.vala.nl
Of neem direct contact op
voor een eerste verkenning
www.de-vala.nl/contact

Interesse? Neem contact op met de VALA: www.de-vala.nl/contact

Cursus fruitbomen snoeien
Voor mooie fruitbomen met veel opbrengst geven we in januari of
februari, op een zaterdag, weer onze cursus fruitbomen snoeien. Met
duidelijke uitleg over het hoe en waarom van het verwijderen van
takken. Na wat theorie gaan we de boomgaard in en over tot het echte
snoeiwerk. Kijk voor meer informatie op onze website.

TE KOOP bij de VAN

Contactgegevens

Stichting Uitvoering Projecten (STUP)

Kantoor: ‘t Brendeke 10 , 7152 BT Eibergen

Jacqueline Borgers-Collou
0545 - 477587
info@vanberkelenslinge.nl

Telefoon: 0545 - 477587
e-mail:

info@vanberkelenslinge.nl

Reknr:

NL 90 RABO 011 369 11 65

Website

www.vanberkelenslinge.nl

Facebook: facebook.com/vanberkelenslinge
Bestuur
Voorzitter
Lotte Roos | 06-13670525
lotteroos@hotmail.com

Stichting Groen Beheer (SGBS):
Joan Beernink | 06-26799137
Weidevogelbeheer:
Gerrit Stomps | (0545) 473850
g.j.stomps@gmail.com
Redactie:
Marian de Jong
info@mariandejong.nl

Secretaris:
Claudy Erinkveld | 0545 - 482241
c.erinkveldhendriks@gmail.com

Paulien Boverhof
pb@wik-adviesgroep.nl

Penningmeester:
Mark Wenneger | 06-22174036
mwenneger@hotmail.com

Tekstbijdragen:

Leden:
Jan Willemink
Bennie Harbers
Hedwig ten Dolle
Marian de Jong
Hidde Hogevonder
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Boerenlandhekken | Brandhout
Bosplantsoen | Nestkasten
Uilenkasten | Bloemenmengsel

Gerben Kemink

Struiken | Bomen
Zitbanken | Tafels

Claudy Erinkveld

Vuurstammen

Vormgeving:
Erik Steinkamp
esteinkamp@hotmail.nl

Foto’s:

Archief VAN

en nog veel meer......
Voor informatie zie website
vanberkelenslinge.nl
of bel ons 0545-477587

