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Eerste aanplant project nuttige erfbewoners 
 
 
Zoals eerder aangekondigd helpt VAL Oude IJssel dit jaar boeren bij het 

inrichten van hun erf om vogels en insecten aan te trekken. Op 9 maart is 
begonnen met de aanplant van verschillende bomen en struiken en het 

ophangen van nestkasten op de boerderij van de familie Ruesink in 
Westendorp.  
 

Mark en Margon Ruesink wilde het erf graag aankleden met meer groen om vogels 
aan te trekken. De familie Ruesink heeft een melkveebedrijf met 180 koeien in 

Westendorp. De koeien en de weiden krijgen de volle aandacht. Het erf en de stallen 
zijn vooral functioneel wat vaak betekent dat er voor vogels en andere nuttige 
erfbewoners weinig plek over is. Juist op een boerenerf, waar voldoende voedsel 

aanwezig is, kunnen door groene elementen aan te brengen en nestkasten op te 
hangen vogels als huis- en ringmussen, mezen, zwaluwen en steen- of kerkuilen zich 

vestigen. Omdat de melkveehouder hier zelf niet de kennis voor heeft, heeft VAL 
Oude IJssel hier bij geholpen. In overleg met de familie Ruesink is er, door rekening 
te houden met alle functies en logistiek op een boerenerf, een plan gemaakt, met 

tekeningen, een plattegrond, voorbeelden van de aan te planten groen elementen en 
de aan te brengen nestkasten. Bij het maken van een plan willen we als agrarische 

natuurvereniging vaak net iets meer dan de veehouder. Maar samen komen we dan 
toch tot de meest praktische invulling van het erf.  
 

Op dit moment zijn er al vier plannen akkoord. Voor andere bedrijven wordt nog 
gepuzzeld en zal het aanplanten wachten tot het najaar. Er is nog een plekje vrij 

voor een lid van onze vereniging dat een vogel- en insectvriendelijk erf wel ziet 
zitten. U kunt zich nog aanmelden hiervoor. 
 

De VAL kan helpen om het landschap te verfraaien en te versterken, als opmaat naar 
natuur inclusief boeren. Vorig jaar zijn er vele akkerranden aangelegd, nu nemen we 

de erven onder handen. Dit in aanloop naar het meer en meer natuur inclusief 
boeren.  

 
Eerste boom 
Op 9 maart werd officieel de eerste boom van dit project geplant door eigenaar Mark 

Ruesink samen met Henry Steverink. In totaal zijn er op het erf 15 bomen en 828 
stuks bosplantsoen/heesters aangeplant. De kerkuil- en torenvalknestkast is 

opgehangen door Theo Weijers van de kerkuilenwerkgroep regio Zuid Liemers/West 
Achterhoek. Daarnaast zijn er verschillende huismussenflats, mezen- en 
vleermuiskasten opgehangen. Wij willen de cliënten van zorgboerderij “De Olden 

Gaorden” uit Winterswijk bedanken voor het maken en leveren van de nestkasten. 
 

Voor meer informatie over dit project neem contact op met: 
Anna Kemp T 06-53758609 of  
Henry Steverink T 06-83521926   hsteverink@val-oudeijssel.nl 
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Op de foto van links naar rechts: Theo Weijers (kerkuilenwerkgroep), Henry Steverink (VAL Oude IJssel), 
Mark Ruesink, Andre Vossers (VAL Oude IJssel) en Anna Kemp (VAL Oude IJssel).  
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Subsidieregeling Waardedaling Grond 2021 
 
 
De provincie Gelderland heeft ter bevordering van de biodiversiteit diverse 

subsidieregelingen opengesteld. Voor het aanleggen van landschapselementen en de 
compensatie van de waardedaling van onderliggende grond is beide subsidie 

mogelijk.  
 
Waarom vergoeding van de waardedaling 

De provincie vindt dat de aanleg van nieuw landschap beter ondersteund kan 
worden. Een van de redenen hiervoor is de waardevermindering van de ondergrond 

die ontstaat bij aanleg van nieuw landschap. Daarom hebben Gedeputeerde Staten 
besloten de waardevermindering te subsidiëren. Omdat de waardevermindering over 
veel geld gaat willen we hier wel een goede toets dat de waardevermindering alleen 

wordt overeengekomen als dat ecologische meerwaarde heeft. Daarom is de 
uitvoering van dit artikel neergelegd bij de agrarische collectieven.  

 
Voorwaarden waardevermindering nieuw landschap 
Het nieuw aan te leggen landschapselement waarvoor waardevermindering wordt 

uitgekeerd dient aan een aantal voorwaarden te voldoen. Om voor vergoeding van 
de waardevermindering in aanmerking te komen moet het nieuwe element een 

substantiële oppervlakte hebben omdat anders de administratieve lasten naar 
verhouding te groot worden en ook omdat te kleine elementen minder ecologische 
waarde hebben. Soms heeft een groot element ook geen meerwaarde, dan is een 

maximale maat gewenst. 
 

Heeft u interesse in deze subsidieregeling, of bent benieuwd naar de verdere 
voorwaarden?  
Neem contact op met Robert Boevink (r.boevink@de-vala.nl of 06-27250309). 

 

 

Foto: Evie Koolenbrander   
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Theo Nieuwenhuis stelt zich voor 

Ff voorstellen. 

Mijn naam is Theo Nieuwenhuis 52 jaar getrouwd met Esther en we hebben twee 

kinderen . We wonen sinds februari 2018 in Greffelkamp een buurtschap bij Didam. 

Via een lange weg LATS, MAS en HAS heb ik uiteindelijk mijn Ing. diploma gehaald. 

Tijdens mijn schoolperiode leuke leerzame en interessante stages gedaan. Tot twee 

maal toe in Amerika  stage gelopen. In Amerika (Madison, WI) onderzoek gedaan op 

het U.S. dairy forage research center. Daarna ben ik 25 jaar melkveehouder 

geweest. In mijn tijd als melkveehouder heb ik  ook veel bestuurlijke functies 

vervuld (AJK, LTO, gebiedscommissie rijnstrangen, CDA en gemeenteraad Zevenaar) 

. In de jaren 90 is de basis gelegd naar regeneratieve landbouw met de PMOV 

gedachte van Jaap Van Bruchem (PMOV=Platform Minderhoudshoeve, 

Ossenkampen, Vel&Vanla). 

In 2018 door verplaatsing omgeschakeld van melkvee naar biologische akkerbouw.  

Daarnaast wil ik met Edaphon-advies en Goed-Geboerd mijn kennis van- en ervaring 

in de (gangbare) melkveehouderij en (biologische) akkerbouw ter beschikking stellen 

aan anderen. 

De laatste jaren ben ik biodiversiteit en landschappelijke waarden steeds meer gaan 

waarderen. Persoonlijk ben ik er steeds meer van overtuigd geraakt dat daar ook de 

oplossing ligt voor veel problemen in de landbouw. Regeneratieve landbouw en 

kringlooplandbouw zijn een must om een robuust, natuurlijk en krachtige landbouw 

voor de toekomst te behouden. 
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Uitbreiding werkploeg gezocht 

 
De VAL werkt vanaf de oprichting met een eigen werkploeg net zoals de meeste 

Agrarische Natuur Verenigingen in Nederland. Dat maakt onze vereniging ook zo 
uniek. Wij promoten niet alleen een mooi landschap en kunnen subsidieaanvragen 

verzorgen maar we kunnen ook voor uitvoer van plannen zorgen. De afgelopen jaren 
heeft de werkploeg dan ook duizenden bomen en struiken geplant, kilometers 
afrastering geplaatst, fruitbomen gesnoeid en vele bomen geknot. Ook watergeven 

en klepelen behoren tot de mogelijkheden. Dat doen ze voor boeren, particulieren , 
gemeenten en andere overheden zoals bv TenneT. 

 
De laatste jaren bestaat de  werkploeg uit een vast team van Wim Groot Wassink, 
Henk Krajenbrink, Andre Vossers en af en toe Huub Baars. Voor grotere klussen 

worden loonwerkers ingeschakeld. 
 

De hoeveelheid werk verschilt van jaar tot jaar maar de laatste jaren zien we toch 
dat het werk toeneemt. Landschap en biodiversiteit krijgen steeds meer aandacht en 

steeds meer mensen beseffen dat vergroening goed is voor klimaat, gezondheid en 
uitstraling van je woonomgeving.  
 

Het bestuur denkt dat er ruimte is voor uitbreiding van de werkploeg. We 
zijn op zoek naar mensen die als zelfstandige of als zzp’er onze werkploeg 

willen komen versterken. Ben je niet bang voor fysiek werk in de buitenlucht en 
heb je gevoel voor natuur en landschap meldt je dan aan bij onderstaand mailadres. 
De werkzaamheden vinden jaarrond plaats maar de piek ligt in de periode van 

oktober tot april.  Het planten en zaag/snoeiwerkzaamheden behoren tot de 
basiswerkzaamheden. Een certificaat voor motorzagen is een vereiste en de 

bereidheid om cursussen te volgen.  
 
Voor meer informatie hierover bel/mail met  

Robert Boevink 06-27250309/ info@val-oudeijssel.nl  of  
Henry Steverink 06-83521926/ hsteverink@val-oudeijssel.nl  

mailto:info@val-oudeijssel.nl
mailto:hsteverink@val-oudeijssel.nl
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Waardevolle Luzemelde 
 
 
Tijdens een wandeling op één van de laatste vorstdagen in februari was ik getuige 

van een mooi natuurschouwspel. Het braakliggende terrein aan de Marmelhorstweg, 
net voor de brug over de A-strang, staat vol met afgestorven Melganzenvoet, in de 

volksmond beter bekend als Luzemelde.  
 
Blijkbaar bood deze melde nog volop zaad, wel zo’n 100 Kepen en Vinken deden zich 

in de sneeuw te goed aan deze ‘voertafel’. Plots dook vlak voor mijn ogen een 
sperwer tussen de foeragerende vogels en greep één van de zangvogels. Eten en 

gegeten worden was hier letterlijk het devies.  
 
Melde is een waardevolle plant voor zangvogels vanwege zijn voedzame zaden. Het 

wordt ook wel de inlandse Quinoa genoemd. Door de droogte van de laatste jaren 
komt deze soort massaal op in de gezaaide akkerfaunaranden t.b.v. 

boerenlandvogels.  
 
Over het ‘onkruid’ melde wordt erg negatief gedacht. Onterecht naar mijn mening, 

bedenk dat het een zeer waardevolle voedselbron is voor veel van onze 
boerenlandvogels, ook al is het een onooglijke soort. 

 
Rob Geerts 
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Ontwikkelingen VALA 
 
 
De VALA is in de Achterhoek de koepel van de 6 ANV’s die in de Achterhoek 

werkzaam zijn. Ook wel een collectief genoemd.   
 

In elke regio in Nederland is zo’n collectief actief die weer samenwerken onder de 
landelijke BoerenNatuur. De VALA verzorgt samen met de ANV’s o.a. de subsidie 
ANLb (Agrarisch Natuur en Landschap beleid) voor grondeigenaren in de Achterhoek.  

Voorbeelden zijn subsidies voor akkerranden en het snoeien van knot-en fruitbomen. 
 

De VALA wordt steeds vaker gevraagd om deel te nemen aan projecten die iets met 
landschap en biodiversiteit te maken hebben. Bijvoorbeeld projecten voor het nieuwe 
GLB of voor Provincie Gelderland maar ook voor de uitvoering van het 

biodiversiteitsonderdeel van het keurmerk Planet Proof. Bij deze ontwikkeling naar 
een groeiende en professionele  organisatie hoort ook een andere aansturing. Nieuw 

is dat de VALA zelf mensen  aanneemt om de grotere vraag naar diensten beter te 
kunnen aansturen.  
 

Onze coördinator Robert Boevink gaat ook fulltime werken bij de VALA en dat 
betekent dat de VAL op zoek moet naar een nieuwe coördinator. Op dit moment zijn 

we in gesprek met een aantal kandidaten. 
 
U wordt op de hoogte gehouden. 
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Verkoop zaadmengsels  

 
Ook dit jaar gaat de VAL Oude IJssel weer zaad mengsels voor kleurrijke akkers en 

overhoekjes verkopen aan particulieren en leden. Elk jaar is dit een groot succes 
door 100 kg zaadmengsels te verkopen, wat overeen komt met 5 Ha.  

 
Daar wordt ons landschap mooier van!! 

 

U kunt dit jaar kiezen uit dezelfde 2 mengsels als vorig jaar:  
Tubinger bijenmengsel  €25,- per kg (zaaidichtheid 1,5 kg per 500 m²) 

VALA Patrijzenmengsel  €20,- per kg (zaaidichtheid 1 kg per 500 m²) 
De samenstelling in deze mengsels komen 1e week april op onze site te staan. 
Leden van de VAL Oude IJssel krijgen €2,50 per kg korting. 

 
We organiseren het dit jaar niet vanuit kantoor om zo de contactmomenten te 

beperken. U kunt uw bestelling t/m 15 april doorgeven via de mail  
(uditters@val-oudeijssel.nl).  

Graag ontvangen wij uw naam, adres, postcode, woonplaats en uw mailadres. 
 
In de week van 26 april komen we de bestelling bij u thuis bezorgen, waarna u van 

ons een factuur ontvangt.  
 

Om het een beetje praktisch te houden is een bestelling van minimaal 1 kg 
noodzakelijk. Kleinere hoeveelheden moeten we nu helaas even achterwege laten. 
 

  

mailto:uditters@val-oudeijssel.nl
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Contact 
 
 
VAL Oude IJssel 

Munstermanstraat 6 
7064 KA  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! 

 
 

 
 

Foto: Evie Koolenbrander 
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