
Agenda De eerste informatief na de oprichting

Van het bestuur

Al 25 jaar zet VAN Berkel & Slinge zich in voor behoud en 
verbetering van cultuurlandschap. Met de focus op de wijze 
hoe natuur en landbouw naast elkaar kunnen bestaan, kunnen 
we hiervoor ook kennis en advies bieden. 

We werken hierbij ook al 10 jaar samen met VALA, dat zich op 
de hele Achterhoek richt. De VALA is ook het aanspreekpunt 
voor grotere partijen.

Ik ben nu 5 jaar voorzitter van "de VAN" maar ik kreeg het 
al vroeg mee. Bij de oprichting was mijn vader vanuit de 
gemeente hierbij nauw betrokken. De samenwerkingen zijn in 
die 25 jaar alleen maar gegroeid en onze rol is nu des te meer 
relevant. Mooi om hierop terug te kijken. Nu richten we de blik 
weer vooruit!

Lotte Roos

Uilenexcursie 2023 

In overleg met Cees van Beijnum van de Vogelwerkgroep Eibergen 
proberen wij de uilenexcursie weer te organiseren en wel op vrijdag 6 
januari met zo nodig een uitwijk naar zaterdag 7 januari. 

Aangezien er op dit moment nog geen duidelijkheid waar de uilen 
zich gaan wij met de fiets. De kans is dan groter dat wij uilen treffen. 
Wij komen  samen  om ongeveer 20.30 uur in het schietlokaal van de 
schietvereniging SV Kerkloo aan de Hoge Diek 1.  

De fietstocht zal zo rond 21.30 uur beginnen en zal ongeveer  
2 uur lang zijn. Dit alleen bij helder, droog en goed weer,  en volle 
maan om eventueel wat te zien.

Bij niet geschikt weer kan deze excursie geen doorgang vinden 
en krijgt u hiervan bericht. Kosten bedragen € 5  p.p., ter plekke te 
betalen bij aanvang van de excursie.  

Er zijn nog enkele beschikbare plekken voor deelname aan deze 
excursie.  (max. 15 personen) De deelnemers, die zich vorig jaar al 
hebben opgegeven krijgen begin januari hierover bericht en hoeven 
zich niet weer op te geven.

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

Dus opgave via  mail met vermelding van het te bereiken e-mailadres 
en telefoonnummer i.v.m. de nodige wijzigingen en onzekerheden.

Jan Willemink
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VAN Berkel & Slinge 

 
De doelstelling van de vereniging is:  
In samenwerking met agrariërs zorgdra-
gen voor het onderhoud, beheer en ont-
wikkeling van (agrarische) natuur waarbij 
natuur-, milieu- en landschapswaarden 
hoog in het vaandel staan.

VAN Berkel & Slinge is een vereniging 
die voor haar leden graag interessante 
activiteiten aanbiedt zoals excursies, 
workshops en lezingen. Het grootse 
deel van de activiteiten van VAN Berkel 
& Slinge bestaat uit landschapsbeheer 
en onderhoud dat wordt uitgevoerd 
door agrariërs uit het gebied.

Nieuwsbrief najaar 2022
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Verslag jaarlijkse excursie 2022: naar De Marke en Mts. Pleiter

De Marke

Om half tien werden we ontvangen 
met koffie en koek bij "De Marke¨. Het 
programma ging met name over de 
toekomstige kringloop landbouw in combi-
natie met behoud en versterking van de 
biodiversiteit.  We  kregen van Zwier van 
der Vegte, de projectleider innovaties, 
uitgebreide en duidelijke uitleg over de 
doelstellingen van de vele onderzoeken die 
hiervoor plaats vinden en over  het reali-
seren van een klimaat robuuste landbouw,  
met uitgangspunt een goed verdienmodel. 
De discussie  spitste zich al gauw toe op 
het stikstofprobleem in Nederland.  Van der 
Vegte kon, door gedegen kennis van zaken, 
verkregen door veel onderzoek, met passie 
uitleggen dat er op dit gebied zeer veel 
mogelijk was  zonder, of  met   heel weinig 
krimp van de veestapel. Hij had een zeer 
constructief verhaal voor wat allemaal wel 
mogelijk was, zonder veel inkrimping. Dit 
gaf de meesten onder ons een goed gevoel.  

Mts. Pleiter

Het tweede gedeelte van de ochtend werd 
ingeruimd voor een rondgang over het 
bedrijf, de kalverhokken, de ligboxenstal, 
de wijze van voeren en ook de leefruimte 
van de koeien werd belicht. Het vee zag er 
dan ook uitstekend uit, mooi om te zien. De 
mest van de koeien werd opgeslagen en 
vergist waaruit warmte en biologisch gas 
werd gewonnen.  

Hierna bekeken we diverse proefvelden in 
het kader van de kringlooplandbouw. Met 
percelen van kruidenrijk grasland, maar ook 
met sorghum in plaats van maïs. Ook kan 
de toevoeging van klei de structuur van de 
zandgrond verbeteren. 

Na afloop van de rondleiding kregen we een 
zeer goed verzorgde lunch aangeboden. Het 
een zeer leerzame en geslaagde ochtend.
Na de lunch zijn we vertrokken naar het 
bedrijf van de Mts. Pleiter.

Mts. Pleiter 

Herman en Corine hebben het bedrijf laten 
zien en verteld wat er allemaal zoal speelde. 
Ze hebben daar een prachtig bedrijf met 
rond de 200 melkkoeien van de gedeelte 
van de grond rondom de boerderij,  waar 
de melkkoeien overdag lopen. Er wordt 
gemolken met  een roterende melkstal. 
De ligging van de overige gronden is op 
afstand, maar geen kilometers ver van het 
bedrijf. De ligging van het bedrijf is omsloten 
door het industriegebied van Groenlo en de 
Laarberg. De Laarberg breidt nog verder uit 
waardoor ze de industrie nog weer korter bij 
huis krijgen. Er komt ter afscheiding wel een 
flinke houtsingel, waar ze geen probleem 
mee hebben en eigenlijk wel koesteren. Er 
zijn op dit bedrijf meerdere houtsingels die 
vallen onder de ANLB-regeling en daar-
door goed worden onderhouden.  Herman 
en Corine hebben ons via een wande-
ling rondgeleid en hieruit bleek wel dat, zij 
veel oog voor de natuur rond het bedrijf 
hebben. Ze koesteren de zwaluwen, en 
overal vind je nestkastjes voor de mezen. 
Ook rond het bedrijf zijn houtsingels, met 
bessendragende soorten, speciaal voor de 
verschillende soorten vogels. Ook hebben 
ze uilenkasten hangen in een oude schuur 
waarin de uilen nestelen. Bij de overhoeken 
en kuilplaatsen wordt kruidenrijk akker-
mengsel ingezaaid. Hierdoor komen ook de 
patrijzen hun bedrijf graag bezoeken.

Hieruit blijkt weer, dat met enig gevoel, 
belangstelling en inspanning  voor de natuur 
op een bedrijf veel aan biodiversiteit is te 
bereiken.

Prachtig om te zien hoe met enige belang-
stelling en inspanning voor de natuur bij 
zo'n bedrijf zoveel aan biodiversiteit is te 
bereiken. 

Het was een geslaagde excursiedag, met 
na afloop nog een gezellig drankje. Met 
dank aan Zwier van der Vegte en Herman 
en Corine Pleiter.

Bennie Harbers en Jan Willemink,  
namens VAN Berkel & Slinge
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Op woensdag 6 Juli 2022 heeft VAN Berkel & Slinge haar jaarlijkse excursie 
kunnen organiseren bij Agro Innovatiecentrum ¨De Marke¨ te Hengelo ( GLD)  
en `s middags bij het Melkveebedrijf van de Mts Pleiter in Groenlo. 

Er waren deze dag ongeveer 20 personen aanwezig.



We kijken terug op weer een geslaagd zonnebloemlint. Vorig jaar kwamen we 
tot ruim 6 km, dit jaar konden we dat al verdubbelen. We haalden hiermee 
zelfs de journaals van de NOS en Omroep Gelderland, en ook Radio Gelderland 
en Tubantia besteedden er aandacht aan. 

Door de droogte stonden de zonnebloemen er later deze zomer minder fris 
bij, maar daar hadden de bijen, hommels en vogels niet zo’n last van! Met 
dank aan uw donaties en sponsoren voor dit jaar: 

Gemeente Berkelland, VALA, De Kastanjefabriek, Piri Piri LekkerScherp.Online, 
Paard en Bos, Buitengewoon Achterhoek, Het Land van Kempers, Mooijman 
Bouw en Timmerwerken, Ten Elsen Boom en Groen, Bouwbedrijf Penterman, 
Vakantieboerderij Slotman, Brasserie De Lindeboom en de Regiobank.

Voor volgend jaar doen we graag weer een beroep op uw bijdragen. 

Jubileum Fietstocht

We kijken terug op een geslaagde Jubileum Fietstocht door en rond Geesteren, 
waar mogelijk langs ons zonnebloemlint. Ondanks de warmte, het werd 33 
graden die dag, deden op 14 augustus toch nog bijna 200 mensen mee.

Met De Melktap als start- en eindpunt, en met tussenstops bij Het Land van 
Kempers en Landgoed Hilhorst. 

Er was informatie en er waren demonstraties. Van ‘alpaca’s kiek’n’ tot 
kraampjes van JOC Creaties, HelemaalGroen.nl, Ten Elsen Boom en 
Groen, de Vogelwerkgroep, de Wildbeheereenheid, imker Guus ten Brinke, 
Midwinterhoorngroep Eibergen, Janet’s KEETering, Creatief-Suc6-4you, 
Houtdraaier Jan Kulsdom en muziek van Mevrouw Wes trekharmonica’s.

Hartelijk dank aan alle vrijwilligers en deelnemers voor deze leuke dag!

De Tubantia schreef ook nog een mooi artikel over de fietstocht.

Zie voor een sfeerimpressie:  www.vanberkelenslinge.nl/ jubileumfietstocht 

Zonnebloemlint Berkelland, de 2e editie
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Zonnebloem lint op tv Gelderland 
en NOS journaal



Toen in 1995 de plannen van de twee 
Ruilverkavelingen met Administratief 
Karakter (RAK) naar buiten kwamen 
ontstond er de nodige onrust bij de 
agrariërs in Eibergen en Groenlo. Het 
Waterschap wilde graag een Ecologische 
Verbindingszone onderdeel maken van de 
RAK. Wat waren de consequenties van de 
“nieuwe” natuur die gaat ontstaan en wat 
betekent het beheer hiervan door de grote 
natuurbeschermende organisaties? Wie 
gaat op afstand deze natuur bezitten c.q. 
beheren? Kunnen we zelf dat beheer niet 
doen? Hoe kunnen we zelf de verantwoor-
delijkheid behouden en meer draagvlak 
krijgen bij de eigen inwoners? Dat waren 
de vragen en opmerkingen in dit gebied. 

Destijds was ik actief bij meerdere orga-
nisaties waaronder het Centrum voor 
Landbouw en Milieu (CLM) en hoorde 
daar over initiatieven in andere regio’s in 
Nederland om gebiedsprocessen zelf mede 
te sturen en beheren. Met mijn ideeën over 
zo’n eigen aanpak ben ik in gesprek gegaan 
met het Landbouw Platform Eibergen om 
te polsen of een initiatief in die richting hun 
instemming kon hebben. Er werd positief 
gereageerd en steun toegezegd; secretaris 
Johan te Raa uit Rekken werd gevraagd 
om dit initiatief mede te dragen vanuit het 
LPE. Vervolgens heb ik Joan Beernink bena-
derd, hij was melkveehouder en bestuurlijk 
actief bij het Waterschap van de Berkel. 
Verder werd melkveehouder Herman 
Pleiter gevraagd om zijn inbreng vanuit 
de organisaties in gemeente Groenlo. 
Samen zijn we het overleg ingegaan met 
bestuurders van het RAK; Joop Ribbers 
en Stef Smit. Ook zij wilden met ons 
meedenken maar gaven ook aan dat zij 
geen garantie konden geven over het 
door ons gewenste beheer van de nieuwe 
natuur, het was niet duidelijk in hoeverre de 
natuur beherende organisaties al toezeg-
gingen hadden gekregen voor toekomstig 
eigendom en beheer.

In 1996 is het gehele voortraject om te 
komen tot een VAN gestart waarbij er 
met vele partijen en organisaties is over-
legd. Voor de startfase is contact gezocht 
met Hogeschool Larenstein, een groep 

studenten van die school heeft stage 
gelopen om een aantal vragen die we 
hadden duidelijk te krijgen. Hun vragen-
lijst is bij 600 agrariërs en 600 bewoners 
verspreid. Mede door deze enquête is 
duidelijk steun gebleken voor ons initiatief.

Verder is via het Biologisch Station 
Zwillbrock gevraagd wat de consequentie 
is voor natuurbeheer in onze regio. Overleg 
met gemeente, waterschap en provincie 
was vanaf dat moment natuurlijk cruciaal 
omdat zij de (financiële) middelen en het 
netwerk hebben. Ook met de gewestelijke 
raad van het Landbouwschap zijn onze 
plannen besproken.

De definitieve aftrap voor ons initiatief 
was de discussieavond in Hupsel waar 
gedeputeerde Hans Boxem en andere 
externe mensen ons idee omarmden en 
we de instemming van de bewoners van 
ons buitengebied kregen. Daarna volgde 
overleg met de notaris om te komen tot 
een (concept) oprichting van onze VAN en 
de daaraan te koppelen stichting die de 
eigenaar van de nieuwe natuur kon worden.  
Tijdens en na deze vergadering is via DLV 

Wilfried Klein Gunnewiek actief geworden. 
Hij heeft ons geattendeerd op een landelijke 
subsidieregeling voor dit soort activiteiten 
waardoor diverse kosten in de startfase 
konden worden betaald. Wilfried heeft hier 
erg veel werk in gestoken met de gewenste 
resultaten; we kregen financieel de nodige 
armslag. De heer H. Aalders (beleidsmede-
werker natuur bij min. LNV Oost) was ons 
aanspreekpersoon richting provincie en 

ministerie. Mede op initiatief van Wilfried 
kregen we contact met (student Van Hall 
Instituut Leeuwarden)  Michel Noordman 
die in de startfase veel werk voor ons heeft 
verricht. 

Na de definitieve oprichting bij notaris 
Stevelink, d.d. 18 september 1997, is 
Wilfried steeds actiever geworden bij 
de VAN. Het eerste bestuur van de VAN 
bestond uit: Joan Beernink (secretaris), 
Johan te Raa (penningmeester), Herman 
Pleiter, Gerard Wildenbeest, Janny 
de Weijs-Kol en Jos Baak (voorzitter). 
De verwachtingen die we bij de start hadden 
zijn grotendeels uitgekomen. Het in eigen 
beheer houden van de nieuwe natuur heeft 
een grotere betrokkenheid vanuit de (agra-
rische) omgeving betekend. Door diverse 
activiteiten te organiseren voor onze leden 
zoals plastic-inzameling, snoeicursussen, 
excursies en thema-avonden is de betrok-
kenheid goed gebleven. De verwerving van 
de gronden met nieuwe natuur is gelukt; 
zo’n 50 ha is uiteindelijk ondergebracht bij 
de beheerstichting van de VAN, verdere 
grondverwerving heeft overigens nauwe-
lijks plaatsgevonden. 

De oprichting van de VAN hebben we 
destijds bewust in een klein gebied 
gehouden omdat een te groot gebied erg 
vertragend kan werken. De latere samen-
werking met de VALA is daarom erg logisch 
en voor de uitvoering van het natuurbe-
heer passend. Het behoud van de eigen 
vereniging en beheerstichting blijft wense-
lijk voor het gevoel van nabijheid voor de 
eigen bewoners. Onze VAN bestaat nu 25 
jaar en is in die 25 jaar erg nuttig gebleven. 
 
Jos Baak

Jos Baak was de eerste voorzitter van de VAN Berkel & Slinge. Als redactie hebben we hem 
gevraagd hoe de vereniging ontstaan is. Hier volgt zijn verhaal over de opstart van onze vereniging. 

De officiele opening van ons kantoor  
9 sept 2000. Het nieuwe onderkomen moest 

een eigen naam krijgen. Gekozen werd voor 
"Minkhorst" een oude naam op 

"t Brendeke in Eibergen. De openingshande-
ling zou bestaan uit het onthullen van een 
fraai bord, waarop de naam was vermeld. 

Hiervoor waren gedeputeerde Van Zandbrink 
en toenmalig wethouder Theo Groot Zevert 

van de gemeente Eibergen uitgenodigd.
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Hoe het begon: Het voortraject van de oprichting
VAN (Vereniging Agrarisch Natuurbeheer)



De VAN als vereniging 

In de 25 jaar van ons bestaan heb-
ben we heel wat excursies en cursus-
sen voor onze leden georganiseerd. 

Van het snoeien van hoogstamfruit en het 
inrichten van het boerenerf tot het waarne-
men van vogels en het vlechten van heggen. 

Onze excursies gingen naar ontwikkel-
gebieden voor de natuur, maar ook naar 
kasteeltuinen en proefboerderijen. 

En om de 5 jaar werd een fair gehou-
den met als thema 'het platteland'. 

Hierbij een foto impressie. Meer foto's op 
onze website: www.vanberkelenslinge.nl

Uit het archief
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De oprichting in 1997 was nadat een werkgroep van het landbouwplatform 
Eibergen-Groenlo uit een onderzoek onder hun leden tot de conclusie kwam 
dat landbouw, landschap en natuur prima samen kunnen werken, maar dat de 
landbouw dan ook zaken aan moet pakken. Dit ging vooral om behoud van het 
bestaande landschap en onderhoud van de omgeving van de boerderij. Er werd 
hiervoor een vereniging opgericht, met als werkgebied de toenmalige gemeenten 
Eibergen en Groenlo. De vereniging huurde mensen in om adviezen en uitvoer van 
landschapsonderhoud uit te voeren. We begonnen met 75 leden.  (figuur 1.)

In 1999 werd in overleg met de toenmalige gemeente Eibergen een stichting 
Groenbeheer opgericht, om gronden te verwerven en natuur te beheren. Hiervoor 
werd eenmalig 250.000 gulden vanuit de gemeente gereserveerd. Het ledental 
was intussen gegroeid tot ca.150 leden. (figuur 2.)

In 2002 werd de Stichting Uitvoer Projecten (STUP) opgericht. Dit om werk en 
projecten die BTW-plichtig waren hiermee uit te voeren. Dit was ook nodig om de 
aansprakelijkheid van de VAN en de leden duidelijk te kunnen scheiden.  Bovendien 
werd het werkterrein in 2002 uitgebreid met de voormalige gemeenten Neede 
en Borculo, waardoor er meer contracten en meer werk kwam. Het aantal leden 
groeide ook door de nieuwe leden in Neede en Borculo tot ca. 275 leden. (figuur 3.)

In 2009 werden STUP en SGSB verbonden met de vereniging via een Raad van 
Toezicht. Hierin zaten toezichthouders vanuit de vereniging op de zelfstandige 
stichtingen. Op deze manier werd de band tussen de stichtingen en verenigingen 
formeel geregeld. Naar buiten toe bleef de vereniging het uithangbord. Ook 
werden in 2009 de ingehuurde professionele krachten in dienst genomen. Het 
aantal projecten groeide elk jaar waardoor het goedkoper was om personeel in 
dienst te nemen voor de projecten. Het ledenaantal groeide tot ca. 350 leden. 
(figuur 4.)

In 2022 zijn de stichtingen Groenbeheer en STUP samengevoegd en heeft STUP 
zelf geen personeel meer in dienst. Deze mensen werken nu voor de VALA en wij 
huren ze nu terug van de VALA zodra dat aan de orde is. Dit betreft: 
 

• ANLB:  Robert Boevink 
• Regeling Landschap en uitvoer:  John ter Heegde 
• Overig:  Wilfried Klein Gunnewiek 
• Administratie:  Rita Thijs 

De ZZP'ers werken nu gedeeltelijk via de samenwerking met Ten Elsen Boom en 
Groen. (figuur 5)

Ontwikkelingen in de structuur van VAN Berkel & Slinge in 25 jaar 

In het artikel van Jos Baak is teruggekeken op de beginfase van VAN Berkel & Slinge. Hierna volgt een kort overzicht van  
de ontwikkelingen van de Vereniging Agrarisch Natuurbeheheer Berkel en Slinge en de bijbehorende stichtingen.   
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Groenbeheer en grond

De Stichting Groenbeheer Berkel & Slinge 
(SGBS) is sinds 2022 de stichting van die het 
uitvoer van werk regelt en daarnaast eigen 
gronden beheert. Voorzitter Joan Beernink 
geeft in het kort weer hoe het nu staat met de 
natuurgronden. 

De Stichting heeft nu ca. 50 ha natuurgrond 
in beheer. Hiervan is 27,72 ha natuurlijk 
grasland dat door acht landbouwers in 
bruikleen is gegeven. 

Het grootste gedeelte van deze gronden 
ligt in Beltrum en omgeving. De overige 
gronden liggen verder verspreid in de 
gemeente, met ook een boomgaard in 
Eibergen.

De SGBS wil in 2023 meer binding tussen 
de leden van VAN Berkel & Slinge en onze 
grond realiseren door participatie in onze 
natuurterreinen. Hierover zult u in de loop 
van volgend jaar meer horen. 

Hieronder beelden van de ontwikkeling van 
ons terrein nabij Beltrum en waar de loop 
van De Slinge is verlegd. 

2006

Grevengracht 2007

2022

 loop oude slinge

 werkzaam heden

vernieuwde slinge
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Uitvoering Projecten:
Medewerkers stichting  
te bereiken via 0545 - 477587 
info@vanberkelenslinge.nl 
Voorzitter stichting:
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:
Jos Baak 
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  
www.vanberkelenslinge.nl
of bel ons 0545-477587

TE KOOP bij de VAN

Verslag Algemene Ledenvergadering van 8 juni 2022

New Deal

Na de pauze is Heleen Lansink aan het 
woord en neemt ze ons mee in de New 
Deal.

Heleen en Rogier Lansink wonen samen 
met hun vier kinderen in Haaksbergen. 
Op het erf van hun boerderij staat de 
Melktapperij.  Hiermee probeert ze contact 
te krijgen met mensen die de melk komen 
halen.  Ze vertelt de mensen haar eigen 
verhaal over het doen en laten op hun 
boerderij. Heleen vertelt ons over de New 
Deal die we als boeren moeten maken met 
de samenleving. De boeren moeten niet 
alles als bedreiging zien maar ook kansen 
en mogelijkheden aanpakken en zelf het 
initiatief nemen. Boeren zijn nodig in het 
buitengebied waar we wonen naast de 
mooie natuur en genieten van de omge-
ving. We moeten contact maken met 
de  mensen. Leg uit wat je doet en welke 
keuzes je maakt. Want, zegt Heleen, de 
burgers zijn dol op ons!

Bij Noasman in Beltrum verwelkomt voor-
zitter Lotte Roos de aanwezige leden en 
opent hierna de vergadering. 

Voor de verdere professionalisering van de 
organisaties heeft VALA mensen van de 
VAN overgenomen en zijn SGBS en STUP 
in één stichting samengegaan. De VAN kijkt 
samen met begeleider Yvonne Ruesen hoe 
de nieuwe vorm verder is te stroomlijnen.

De VAN bestaat 25 jaar en voor dit jubileum 
organiseren wij een fietstocht op zondag  
14 juli.

Het jaarverslag  wordt besproken en vast-
gesteld. Het financieel verslag wordt door 
de kascommissie  goedgekeurd en er wordt 
decharge verleend. Er is een positief resul-
taat. 

Bij de bestuursverkiezing treedt Mark 
Wenneger af en wordt door de voorzitter in 
het zonnetje gezet. Lotte Roos is aftredend 
en herkiesbaar. Gerben Kemink en Trudie 
ten Have hebben zich voor het bestuur 
kandidaat gesteld. Alle drie worden door de 
ALV met applaus verkozen.     

Hierna volgt een toelichting door Wilfried 
Klein Gunnewiek en Joan Beernink. Doordat 

het personeel is overgenomen door de 
VALA, is er veel veranderd. Het hieruit 
voortvloeiende samengaan STUP en SGBS 
heeft vooral een financiële reden. Minder 
boekhoudkosten en overheadkosten o.a.

Alleen de deelnemers aan subsidierege-
lingen zijn automatisch lid van de VALA. 
Sinds 2016 is uitvoering regeling ANLB 
veranderd. Er wordt nu een bedrag per 
gebied toegekend en de VALA is verant-
woordelijk voor de verdeling onder de agra-
rische bedrijven middels contracten.

Groenbeheer: 48 ha in beheer in bruik-
leen bij 8 landbouwers. Dit naar volle 
tevredenheid. De biodiversiteit is toege-
nomen naar meer dan  60 soorten 
kruiden en meer insecten soorten. 
Het wordt extensief gemaaid  en beweid. 
Het maaisel wordt gebruikt voor bodem-
verbetering  met als doel verhoging 
hoeveelheid humus in de bodem. 

Er waren geen vragen bij de rondvraag en 
Lotte sluit de vergadering af met een pauze 
met een drankje.
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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: 
Trudie ten Have 

Leden: 
Jan Willemink
Bennie Harbers 
Hedwig ten Dolle
Marian de Jong
Gerben Kemink
Hidde Hogevonder 


