
 

 
 
 
 
 
 
 

NIEUWSBRIEF 
Februari 2020 

              
 

Inhoud 

Afnemers berm- en slootmaaissel gezocht 

Snoeicursus hoogstamfruitbomen op 14 maart in Megchelen 

Solitaire bomen actie gemeente Montferland 

Solitaire bomen actie VAL 

Voorstellen nieuw werkploeglid 

Akkerranden/patrijzen Wehl 

2e pilot Versterken Biodiversiteit Melkveehouderij 

              

 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

Afnemers gezocht voor berm- en slootmaaisel  

De werkgroep Biodiversiteitsherstel (vanuit Plattelandsraad) heeft aan de 
Gemeente Oude IJsselstreek en het Waterschap Rijn en IJssel voorgesteld om 
bermen en sloten meer te gaan maaien in plaats van klepelen en het maaisel af te 
voeren. Hierdoor wordt de grond verschraald en krijgen de oorspronkelijke planten 
met bijbehorende insecten weer meer kans. Bovendien kan het maaisel prima 
worden verwerkt als meststof voor landbouwgrond. Deze werkwijze is 
uitgeprobeerd in bermen, op Sinderen en in Netterden. 

 

De ervaringen tot nu toe zijn positief. Het 
maaisel van Sinderen is direct gebruikt 
als strooisel in een potstal bij een 
biologische melkveehouder. Deze boer 
beschouwt het maaisel als prima 
aanvulling op zijn mest om over het land 
uit te rijden. Hij ondervindt nagenoeg 
geen hinder van aanwezige andere 
plantenzaden.  

      
       Maaisel van bermen en sloten levert veel organische stof op 

Het maaisel van de proef bij Netterden is door een loonwerker verwerkt tot 
bokashi. Hierbij wordt het maaisel met behulp van toegevoegde bacteriën in 10 
weken tijd gefermenteerd en kan het als meststof worden uitgestrooid. De 
loonwerker en de afnemende akkerbouwer zijn positief over de kansen die bokashi 
biedt. Een zorgpunt is dat er zwerfvuil mee komt. Inzet van verschillende 
organisaties zoals IVN, scholen en voorlichting kunnen hier wellicht oplossing 
bieden. De Gemeente en het Waterschap proberen verschillende werkmethoden 
uit en gaan er zeker mee door. Er zal worden onderzocht hoe de nieuwe werkwijze 
in een groter gebied kan worden uitgevoerd. Dan zijn ook meer afnemers van 
maaisel nodig. Geïnteresseerden kunnen zich hiervoor aanmelden bij het 
Waterschap (Niek Spoelder 06 – 1514 6728).  



 

 
 
 
 
 
 
 

Praktijkcursus hoogstamfruitbomen snoeien 

Op 14 maart 2020 organiseren we weer een cursus hoogstamfruitbomen snoeien. 

We hebben Ruud Borkes van Stichting Landschapsbeheer Gelderland bereid 

gevonden om deze cursus te geven.  

Voor het behoud van fruitbomen is het van belang dat ze regelmatig gesnoeid 

worden. Veel eigenaren van boomgaarden weten alleen niet goed hoe ze dit 

moeten doen. Voor die mensen organiseren we op zaterdag 14 maart een 

praktische basiscursus in Megchelen. 

In de cursus doet u 

eerst theoretische 

kennis op. Daarna 

kan iedereen buiten 

in de 

hoogstamboomgaard 

oefenen. Onder 

leiding van Ruud 

Borkes kunt u 

ervaren hoe het 

snoeien in de praktijk 

gaat. 

Snoeigereedschap 

wordt door Landschapsbeheer Gelderland verzorgt. U dient stevige schoenen en 

eventueel eigen handschoenen mee te brengen. 

De kosten voor de 1-daagse cursus bedragen € 40,- voor leden en € 50,-  voor niet 

leden.  

Aanmelden voor 6 maart bij: Ursela Ditters op telefoonnummer 0315 – 63 00 02 of 

via uditters@val-oudeijssel.nl. Nadere informatie over de cursus ontvangt u na 

aanmelding.  

mailto:uditters@val-oudeijssel.nl


 

 
 
 
 
 
 
 

Solitaire bomenactie gemeente Montferland 

De gemeente Montferland heeft afgelopen najaar het project “1 Boom mot 

kunn’n” opgezet. Binnen dit project stelt de gemeente Montferland 1 solitaire 

boom beschikbaar voor mensen in het buitengebied. Binnen dit project heeft de 

VAL Oude IJssel opdracht gekregen om de aanmeldingen te verzamelen, advies te 

geven m.b.t. soortkeuze en uiteindelijk ook de bomen te planten.  

Er hebben zich ruim 80 mensen aangemeld, en dus aan de VAL de schone taak om 

deze winter alle bomen te planten. Half februari zijn we hier mee begonnen en we 

hopen dit eind maart af te kunnen ronden. 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

Samen maken we het landschap nog mooier! 

De werkploeg van de VAL Oude IJssel heeft in de afgelopen maand 16 gratis 

solitaire bomen geplant van onze actie ‘Samen maken we het landschap nog 

mooier!’ Liefhebbers konden zich vorig jaar hiervoor aanmelden. De deelnemers 

zijn persoonlijk bezocht waarbij de locatie werd ingetekend. In overleg werd 

besloten welke boom geplant moest worden. De regio wordt er in ieder geval weer 

rijker en mooier op met de aanplant van deze zowel tamme- als paardenkastanjes, 

beuken, lindebomen, walnotenbomen en 1 eik.  

Wij wensen de deelnemers toe dat ze er in de toekomst lekker onder kunnen gaan 

zitten en genieten van wat nu is aangeplant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les van Confucius: “Het beste moment om een boom te planten is 10 jaar gelden. 

Het op één na beste moment is nu”. 



 

 
 
 
 
 
 
 

Voorstellen nieuw werkploeglid 
 

Sinds dit jaar ben ik lid van de werkploeg van het VAL.  

Tot voor korte runde ik een mini camping en een wijngoed. Ondanks de goede wijn 

hebben we na 12,5 jaar professioneel wijn maken deze bedrijfstak sterk 

ingekrompen. Het lukt in Nederland niet om op een milieu vriendelijke wijze 

wijndruiven te telen.  

 

Als liefhebber van de natuur wil ik graag 

helpen met het uitbreiden van natuur op 

het platteland en het vergroten van de 

biodiversiteit.   

 

De camping is geopend van 1 april tot 1 

oktober, buiten deze periode heb ik tijd 

voor andere activiteiten. Dit sluit dus 

naadloos aan bij de meeste 

werkzaamheden van het VAL. 

 

Om gezond en fit te blijven doe ik aan functionele krachtsport, mountainbiken en 

wielrennen. Als gecertificeerd mountainbike instructeur verzorg ik ook 

mountainbike clinics. 

Samen met Ans hebben we twee studerende kinderen.  

 

Tot in het land,  

Vriendelijke groet, Huub Baars 

  



 

 
 
 
 
 
 
 

VAL Oude IJssel initieert Patrijzenproject Didam uit eigen 

middelen 

Aanleiding: Nagenoeg het gehele werkgebied van de VAL is door de provincie 

aangewezen als leefgebied agrarisch natuur- en landschapsbeheer. In deze 

gebieden (oranje in onderstaande afbeelding) kunnen eigenaren subsidie 

ontvangen voor agrarisch natuurbeheer(ANLb).     

Het gebied rond Didam vormt een 

uitzondering, hier is dit niet mogelijk. In 2021 

wordt de begrenzing voor agrarisch 

natuurbeheer door de provincie herzien. Ons 

doel is om ook het witte gebied rond Didam 

begrenst te krijgen voor ANLb (agrarisch 

natuurbeheer). 

Rond Didam is al een redelijke populatie 

patrijzen aanwezig.  Het plan is nu om de 

komende 2 jaar (2020 en 2021) akkerranden te stimuleren in deze omgeving.  

De VAL stelt de eerste 2 jaren (2020 en 2021) € 1.000,-  per Ha beheersvergoeding 

beschikbaar. De zaaikosten en het zaad worden door de gemeente Montferland 

vergoed. Op deze wijze geeft de VAL met eigen middelen een impuls om het 

gebied  vanaf 2022 voor ANLb begrenst te krijgen 

Als we aantonen dat er patrijzen, enthousiaste grondeigenaren en tellers in het 

gebied aanwezig zijn dan vergroot dat de kans dat de provincie de begrenzing 

aanpast, zodat vanaf 2022 structureel gebruik gemaakt kan worden van de 

provinciale regeling voor agrarisch natuurbeheer. 

Inmiddels zijn de tellers al opgeleid. Komende maand wordt er nog intensief 

gezocht naar grondeigenaren die akkerranden willen op hun grond. U kunt zich 

nog aanmelden! 



 

 
 
 
 
 
 
 

2e fase pilot Versterken Biodiversiteit Melkveehouderij 

In 2018 is VALA samen met vijf andere collectieven, FrieslandCampina en 

Boerennatuur (de landelijke koepel van agrarische collectieven) gestart met een 

pilot om de biodiversiteit op melkveebedrijven beter in kaart te brengen en te 

stimuleren.  

In 2019 is deze pilot opgeschaald naar vier zuivelbedrijven van de Duurzame Zuivel 

Keten (DZK) en 15 collectieven, waaronder VALA. Onze veldcoördinator Robert 

Boevink en een collega van VALA hebben in totaal zo’n 60 melkveehouders 

bezocht. Zij hebben in beeld gebracht welke beheermaatregelen de ondernemers 

willen uitvoeren of al toepassen en in hoeverre die maatregelen bijdragen aan de 

biodiversiteit in de Achterhoek. Deze informatie is verzameld en vastgelegd in ons 

ICT-systeem.  

Voortbordurend daarop hebben VALA-manager Yvette Ruesen en 

bureaumedewerker Wilfried Klein Gunnewiek in een landelijke werkgroep input 

geleverd voor de totstandkoming van de kritische prestatie indicator (KPI) Natuur- 

en landschapsbeheer voor de biodiversiteitsmonitor melkveehouderij. Deze KPI 

meet de bijdrage van een melkveebedrijf aan de biodiversiteit en heeft als doel om 

melkveehouders te belonen via ketenpartijen en andere belanghebbenden. 

Het is de bedoeling dat in de loop van 2020 deze pilot een vervolg gaat krijgen. 

Over het hoe en wat hiervan zal de komende maanden meer duidelijk worden. 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

Contact 
VAL Oude IJssel 
Berkenlaan 128 
7071 HT  SILVOLDE 
Telefoon: 0315 – 63 00 02 
 
 
Robert Boevink (coördinator) 
Telefoon: 06 – 27 25 03 09 
 
E-mail: info@val-oudeijssel.nl 
Website: www.val-oudeijssel.nl 
Facebook: https://www.facebook.com/valoudeijssel 

 
 
 
 

Lid worden? 
 
Via onze website kunt u zich aanmelden 

als lid van de VAL. Ook kunt u direct 
contact opnemen met onze secretaris 

Vincent Heuthorst.. 
E-mail: secretaris@val-oudeijssel.nl 

 
 

Tips en trucks? 
 

Verbeterpunten, vragen of leuke ideeën 
voor de nieuwsbrief? Wij horen het 

graag! 
 

mailto:info@val-oudeijssel.nl
http://www.val-oudeijssel.nl/
https://www.facebook.com/valoudeijssel
mailto:secretaris@val-oudeijssel.nl


 

 
 
 
 
 
 
 

 


