
Agenda

Heleen Lansink 

spreekt tijdens de Algemene Ledenvergadering 
over de New Deal, de uitdaging voor de toekomstige 
landbouw
 
Heleen en Rogier Lansink wonen samen met hun vier kinderen in Haaksbergen. Op het erf 
van hun boerderij staat de Melktapperij. Uit deze tap kunnen mensen elke dag zelf verse melk 
tappen. Hiermee hopen Heleen en Rogier meer verbinding te krijgen met mensen uit de stad 
om kortere ketens te kunnen realiseren. Daarnaast is Heleen druk met het delen van haar 
verhalen en ervaringen als boerin. Heleen deelt niet alleen de mooie verhalen over het boe-
renleven, maar ook de uitdagingen. Want, door ook dat deel van het verhaal te belichten, 
krijgen mensen meer medeverantwoordelijkheid voor de gezamenlijk opgaves voor de sa-
menleving zoals versterken biodiversiteit, schoon water, schone lucht, toegang tot een mooi 
landschap en het klimaat. 

Deze avond neemt Heleen ons mee in de New Deal die we als boeren moeten maken met 
de samenleving. Niet meer alleen goedkoop, veel en goed voedsel maar ook met aan-
dacht voor de omgeving waarin je boert. Dat betekent dat je kunt gaan ondernemen 
op ecosysteemdiensten. Daar moeten wij boeren niet op wachten tot het je aangereikt 
wordt, maar zelf de regie pakken en organiseren. Hoe maak je contact met je omgeving?  
 
Kom naar onze Algemene Ledenvergadering op 8 juni.

Mijn naam is Trudie ten Have, geboren en 
getogen in Lichtenvoorde en nu woonach-
tig met Björn en onze 2 kinderen op ons 
melkvee- en vleesvarkensbedrijf in Zwolle 
(b’j Grolle). Ik ben parttime werkzaam als re-
latiebeheerder bij BonsenReuling Accoun-
tants en Belastingadviseurs in Eibergen.  
M’n overige (vrije) tijd vind je me op de boer-
derij, tussen de paarden of in de natuur.  
Als partner van een agrariër draag ik graag 
bij aan het beheer van het groen en de 
biodiversiteit van ons landschap. De vraag 
om toe te treden tot het bestuur van de 
VAN zie ik dan ook als een eer en tevens 
een mooie aanvulling om iets te kunnen 
betekenen voor het prachtige landschap 
waarin wij werken en wonen.

Even voorstellen.......

Hoi, mijn naam is Gerben Kemink, 29 jaar 
en samen met Elise woonachtig in Ei-
bergen. Ik ben werkzaam als service en 
aftersales coördinator bij Kaweco in Hen-
gelo gld. Samen met mijn vader hebben 
we een agrarische bedrijf, gericht op ak-
kerbouw, natuur en schapen, hier kun je 
mij ook vinden in mijn vrije tijd. Binnen de 
VAN ben ik één de projectleiders van het 
zonnebloemlint in Berkelland. Ik heb er 
veel zin in, om samen de natuur een stukje 
mooier te maken in het gebied van de VAN.  

I N F O R M AT I E F

Van het bestuur
 
We zijn blij dat dit jaar begon met het ver-
soepelen van de Covid maatregelen. Waar 
we ook vorig jaar de geplande excursies 
moesten afzeggen, hebben we goede moed 
dat dit jaar er anders uit gaat zien. Allereerst 
omdat het voor ons een jubileumjaar is, VAN 
Berkel & Slinge bestaat 25 jaar. We organi-
seren 14 augustus een fietstocht langs ‘ons’ 
zonnebloemlint, want ook die gaat er dit jaar 
weer komen. 

Ook ontvangt u hierbij ons jaarverslag en de 
uitnodiging voor de ALV die 8 juni zal plaats-
vinden. We praten u dan ook graag bij over de 
organisatorische veranderingen. We hopen u 
dan weer te ontmoeten!

Lotte Roos

8 juni:  Algemene Ledenvergadering 
6 juli:  Excursie  
14 augustus:  Fietstocht 
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VAN Berkel & Slinge 

 
De doelstelling van de vereniging is: In 
samenwerking met agrariërs zorg dragen 
voor het onderhoud, beheer en ontwik-
keling van (agrarische) natuur waarbij na-
tuur-, milieu- en landschapswaarden hoog 
in het vaandel staan.

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 landschaps-
beheer en onderhoud dat wordt uitge-
voerd door agrariërs uit het gebied.

Nieuwsbrief voorjaar 2022

I N F O R M AT I E F



Het programma ziet er volgt uit:

9.30 uur:  Aankomst op proefboerderij de Marke,  
 Roessinkweg 2, 7255, PC Hengelo (Gld). 

Wij worden ontvangen met koffie en /of thee en daarna zal Zwier een introduc-
tie geven over de Marke en hun onderzoek. Daarna volgt er een rondgang door de 
stal en het veld. De nadruk wordt gelegd op het agrarisch natuurbeheer.

12.30 – 13.00  uur:   Lunch.  

14.00 – 16.00 uur:   Bezichtiging en rondwandeling op het landbouwbedrijf van de Mts Pleiter,  
 Oude Borculoseweg  9a, 7141 JA te Groenlo.  

Herman en Corine zullen e.e.a. vertellen en laten zien van hun bedrijf en de aan-
dacht die zij besteden aan de flora en met name de  fauna op en rond hun bedrijf.

16.00 uur:  Afsluiting met een consumptie.

Het belooft een mooie excursie te worden 
De kosten van deze excursie zijn € 15,00  per persoon  
Opgave kan door dit bedrag over te maken op bankrek.nr: NL90 RABO 0113 6911 65. ten name VAN Berkel & Slinge,  
onder vemelding van Excursie.  
Inlichtingen: janwillemink50@gmail.com  of telefonisch 06-40882984

 
De jaarlijkse excursie wordt gehouden op woensdag 6 juli 2022 en zal op 2-tal plaatsen plaatsvinden. Eerst gaan wij naar 
de proefboerderij de Marke, waar Zwier van de Vegte het een en ander gaat vertellen over de onderzoeken die daar zoal 
plaats vinden gericht op landbouw en natuur
`
s Middags gaan wij naar het bedrijf  van de Mts. Pleiter in Groenlo, waar Herman en Corine vertellen over het bedrijf en 
over hoe zij hier met de aanwezige flora en fauna omgaan.
    

Uitnodiging  
Jaarlijkse excursie 2022 

Het bestuur van de VAN organiseert dit  jaar 
een kleine wandel excursie  bij en op het 
bedrijf/landgoed van Eddy Kemink aan de 
Apedijk 2 in Eibergen.

Hier zijn akkerranden aangelegd en in het 
verleden zijn ook schraalgraslanden gere-
aliseerd. Ook wordt er op natuurlijke wijze  
graan verbouwd, waar akkerkruiden zoals 
o.a klaprozen en korenbloemen een kans 
krijgen. In het verleden is er ook een poel 
aangelegd en hier zijn veel orchideën te 
zien.

Eddy zal ons het e.e.a. laten zien en vertel-
len hoe hij hier met de biodiversiteit en na-
tuur omgaat.

Het is een wandeling van ruim een uur. 
Goed schoeisel is belangrijk.

Omdat we de natuur niet in de hand hebben 
is op dit moment de datum nog niet bekend. 
Waarschijnlijk zal het mede afhankelijk van 
het weer wel eind mei, begin juni worden en 
wel op een avond, aanvang 20.00 uur.

Na opgave krijgen jullie een paar dagen 
van tevoren bericht wanneer de excursie 
plaatsvindt. Tevens wordt het vermeld op 
de website van de VAN.

Opgave bij janwillemink50@gmail.com

Dus opgave via deze mail met vermel-
ding van het te bereiken mailadres en 
telefoonnummer. 

Excursie naar terrein Kemink aan de Apedijk te Eibergen
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Fietstocht op zondag 14 augustus 2022 
langs het zonnebloemlint in Geesteren

VAN Berkel & Slinge viert in 2022 haar 25-jarig jubileum, en de VALA, 

de Vereniging Agrarisch Landschap Achterhoek viert dit jaar haar 10-ja-

rig bestaan. Dubbel feest dus! We organiseren daarom op zondag  

14 augustus een Jubileum Fietstocht. De fietstocht vindt plaats rondom 

Geesteren en voert ons langs enkele stroken met zonnebloemlint in en 

om Geesteren. Verder voert de tocht langs een aantal locaties waar enkele 

activiteiten worden georganiseerd en de mogelijkheid is om een versna-

pering te nuttigen. De start en finish zal zijn bij De Melktap in Geesteren.

Wilt u op de hoogte worden gehouden, dan kunt u ons dat laten weten via 

de website. 

www.vanberkelenslinge.nl/fietstocht
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Op 1 april 2022 is de organisatie van de 
STUP veranderd. De medewerkers Wilfried 
Klein Gunnewiek en Robert Boevink zijn nu 
in dienst van de VALA en worden ingehuurd 
voor de werkzaamheden. Daar werkt nu 
ook John ter Heegde, die ook VAN Berkel & 
Slinge  als aandachtsgebied heeft. Jacqueline 
Collou coördineerde tijdens de overgangs-
periode bij de VALA de werkzaamheden. 
 
Het werk van de STUP is nagenoeg het-
zelfde gebleven. De werkzaamheden voor 
landschapsonderhoud worden als projec-
ten veelal uitgevoerd met Ten Elsen Boom 
en Groen, waarmee ook een overeenkomst 

is afgesloten. Hiernaast wordt gewerkt aan 
een aantal projecten vanuit de Regeling 
Landschap van Gemeente Berkelland.

Op advies van onze accountant en Raad van 
Toezicht zijn de stichtingen STUP en SGBS op 
1 januari 2022 samengevoegd tot één stich-
ting, met als voorlopige naam: STUP/SGBS. 
De huidige bestuursleden van de SGBS vor-
men het nieuwe bestuur: Joan Beernink 
(voorzitter), Jan Hilhorst (penningmeester en 
secretaris) en Jan Willemink. Wilfried Klein 
Gunnewiek blijft als adviseur verbonden.

 

Groenbeheer

Voor het onderhouden van natuurweiden 
werken wij samen met diverse agrariërs 
waarmee wij een overeenkomst hebben. 
De percelen worden beweid of gemaaid en 
het gras wordt gebruikt voor hooigras of als 
bodemverbeteraar. Ook zijn weer bosperce-
len uitgedund of afgezet en is een perceel 
ontdaan van de Amerikaanse vogelkers. Dit 
jaar was er extra aandacht voor een aantal 
singels, zoals die langs de Goormanslatweg. 
Het beheer hiervan hebben wij van het Wa-
terschap overgenomen. Ook deze singels zijn 
gedeeltelijk afgezet en uitgedund.

Groenbeheer Berkel & Slinge en Uitvoering Projecten



Uitvoering Projecten:
Jacqueline Borgers-Collou 
0545 - 477587  
info@vanberkelenslinge.nl
Groen Beheer:
Joan Beernink | 06-26799137
Weidevogelbeheer:
Gerrit Stomps | (0545) 473850  
g.j.stomps@gmail.com

Redactie:
Marian de Jong 
info@mariandejong.nl
Paulien Boverhof  
pb@wik-adviesgroep.nl
 
Tekstbijdragen:
Gerben Kemink
Claudy Erinkveld 
Jan Willemink 
 
Vormgeving: 
Erik Steinkamp  
esteinkamp@hotmail.nl 
 
Foto’s:  
Archief VAN Berkel & Slinge

Boerenlandhekken | Brandhout
Bosplantsoen | Nestkasten

Uilenkasten | Bloemenmengsel
Struiken | Bomen  
Zitbanken | Tafels

Vuurstammen
en nog veel meer......

Voor informatie zie website  
vanberkelenslinge.nl

of bel ons 0545-477587

TE KOOP bij de VAN

Zonnebloemlint 2022 VAN Berkel & Slinge 

Afgelopen jaar zijn de zonnebloemen met open armen ontvangen, boeren en burgers waren 
er blij mee. De biodiversiteit werd er ook enorm mee gestimuleerd. We willen het succes van 
vorige jaar graag een vervolg geven. En dat gaat lukken, de meeste zonnebloemen zijn reeds 
gezaaid en het enthousiasme van de deelnemers is nog groter dan vorig jaar. Dit jaar wordt 
ruim 12 kilometer gezaaid in de omgeving van Eibergen – Rekken en Geesteren – Gelselaar.  

Geniet u ook zo van de zonnebloemen en wilt u ons helpen om onze en uw zichtbaarheid te 
vergroten en komende jaren het zonnebloemlint verder uit te bereiden, dan kan dat. We zoe-
ken namelijk nog sponsoren om de kosten te dekken. Vraag naar de mogelijkheden bij Bennie 
Harbers of Gerben Kemink.  

VAN Berkel & Slinge  
25 jaar
 
Vereniging Agrarisch Natuurbeheer Berkel 
& Slinge is 25 jaar! We organiseren hiervoor 
op 14 augustus een mooie fietstocht van 25 
km! Hiervoor ontvangt u nog een jubileum 
editie van deze Informatief, met meer infor-
matie over de jarige vereniging én over de 
fietstocht.

Oproep foto’s
 
Wie heeft nog mooie foto’s uit de begintijd 
van de vereniging? We ontvangen graag 
foto’s die we mogen gebruiken voor de 
website, de Informatief of bijvoorbeeld een 
jubileumuitgave. Daarom graag met ver-
melding van de fotograaf en uw toestem-
ming hiervoor. U kunt uw foto’s sturen naar 
info@vanberkelenslinge.nl

VALA 10 jaar
Vereniging Agrarisch Landschap Achter-
hoek (VALA) is 10 jaar geleden opgericht. 
Om dit jubileum te vieren, presenteert 
VALA een reeks aan activiteiten. Mede 
georganiseerd door de agrarische natuur-
verenigingen die in de Achterhoek aan 
de wieg stonden van de VALA. U kunt de 
brochure met activiteiten op de website 
bekijken of downloaden. Van vogel- en 
vlinderexcursie tot wandel- en fietstochten: 
de-vala.nl/vala-activiteitenprogramma-2022
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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 www.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
Bennie Harbers 
Hedwig ten Dolle
Marian de Jong
Hidde Hogevonder 


