
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Extra nieuwsbrief over personele wijzigingen VAL Oude IJssel 

 
 
Hierbij een extra nieuwsbrief, omdat er binnen VAL Oude IJssel wat gaat veranderen qua personele 
bezetting. Onze coördinator Robert Boevink stopt met de werkzaamheden voor de VAL en gaat voor de 
VALA werken in een ander deel van de Achterhoek. 
Als nieuwe coördinator van VAL Oude IJssel is Camiel Helming aangesteld die het aanspreekpunt gaat 
worden in  ons werkgebied, namelijk de  gemeenten Doetinchem, Montferland en Oude IJsselstreek. 
Daarnaast is Karen Hinkamp  aangesteld om vanuit de VALA de werkzaamheden van Robert over te 
nemen in Achterhoek-Zuid.  
Karen en Camiel zullen zich hieronder aan u voorstellen. 
 
 
 
VAL en VALA 
 
VAL Oude IJssel werkt al een aantal jaren samen met de 5 andere Achterhoekse Agrarische 
Natuurverenigingen . Dit gebeurt onder de paraplu van de VALA (Vereniging Agrarisch Landschap 
Achterhoek). Met name de subsidie verlening vanuit het ANLb wordt gedaan door de VALA. De laatste tijd 
wordt de VALA steeds vaker gevraagd voor advies over landschap en biodiversiteit en om deel te nemen 
in projecten m.b.t. natuurinclusieve landbouw en biodiversiteit.  
De VALA heeft daarom besloten om haar werkorganisatie uit te breiden om  de nieuwe werkzaamheden 
te kunnen uitvoeren.  
Robert is nu in dienst van de VALA. Hij doet dat in Achterhoek Oost, voor Achterhoek Zuid (o.a. het VAL 
gebied)  is Karen Hinkamp aangesteld. 
 
Misschien best verwarrend 2 personen, Karen en Camiel, die zich met het agrarische landschap in ons 
gebied bezig houden. Maar zowel de VAL als de VALA hebben dezelfde missie als het om behoud en 
versterken van het landschap en biodiversiteit gaat. De VAL is meer voor lokale en gemeentelijke zaken en 
ondersteuning. En de VALA voor de grotere provinciale en landelijke projecten en subsidies zoals het 
ANLb.  
De coördinatoren van de VALA en van de 6 anv’s hebben regelmatig overleg om zaken met elkaar af te 
stemmen. 
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Afscheid Robert Boevink. 

 

Robert is 7 jaar het gezicht geweest van onze vereniging. Hij volgde in 2014 Theo Freriks op als 
coördinator. Robert was het eerste aanspreekpunt bij vragen over landschappelijke inrichtingen en 
subsidies en werkvoorbereider van onze werkploeg. Hij was supersnel ingewerkt omdat hij dit werk ook al 
deed in Berkelland. Het gebied was wel nieuw voor hem maar al snel wist hij de weg te vinden door 
gehuchten en buurtschappen en over zandpaden en landweggetjes. 
 
Hij heeft vele gesprekken gevoerd met boeren en burgers in het buitengebied. En als dat tot afspraken of 
contracten leidde dan werd dit allemaal keurig vastgelegd in een digitaal systeem. Onze slogan is “ De VAL 
maakt het landschap mooier” en daar heeft Robert zeker aan bij gedragen.  
 
Robert zal Karen en Camiel op weg helpen zodat ook zij weer bekend zijn met en in het werkgebied van 
de VAL. Met de komst van Camiel en Karen hebben we als bestuur van de VAL er alle vertrouwen in dat er 
met inzet en enthousiasme verder gewerkt gaat worden aan het versterken van biodiversiteit en 
landschap in ons werkgebied.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Robert wordt door het bestuur bedankt voor zijn bijdrage aan het mooier maken van het landschap in de 
afgelopen 7 jaar. 
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Wie is Camiel Helming? 

 

Dag, ik ben Camiel Helming, ik woon al ruim 20 jaar in Doetinchem met mijn vriendin en 2 dochters, maar 
ben geboren en getogen in Silvolde. 
Als zelfstandig ondernemer help ik bedrijven, boeren en particulieren om hun omgeving mooier en 
groener te maken, voor nu en voor de generaties na ons, op een eerlijke manier. Tevens maak ik 
calculaties voor hoveniers en groenvoorzieningsbedrijven en help ik hun bij het inrichten van hun 
dagelijkse werkzaamheden. Na mijn Mbo-opleiding tuin aanleg en onderhoud in Nijmegen heb ik de 
opleiding Tuin en Landschapsinrichting Larenstein in Velp afgerond. Daarna heb ik ruim 20 jaar gewerkt bij 
3 hoveniersbedrijven als calculator, werkvoorbereider en project coördinator. 
Naast mijn dagelijkse werk en als er tijd over is, duik ik zelf de natuur in. Dan pak ik mijn 
hardloopschoenen om een rondje te rennen of ik pak de fiets om het buitengebied te ontdekken. De 
laatste jaren ben ik mij gaan verdiepen in voedselbossen, een landbouwsysteem dat de toekomst heeft. 
Ik houd van de buitenruimten en specifiek van het Achterhoekse landschap. Ik moet bekennen dat ik mij 
zorgen over de toekomst maak m.b.t. dit kenmerkende landschap en de klimaatverandering die op ons 
afkomt. Als coördinator van de VAL kan ik een steentje bijdragen het landschap mooier maken en tevens 
de klimaatverandering tegengaan. 
Ik vind het belangrijk dat de gebruikers, de boeren, de buitenlui en de burgers trots op hun omgeving 
kunnen zijn, maar ook van het landschap kunnen leven en genieten. De VAL is een partij die zowel met de 
boeren meedenkt, maar ook de natuurwaarde van het landschap een plek geeft, ik ben trots dat ik 
hieraan een bijdrage mag gaan leveren. 
 
Ik ben bereikbaar voor vele verschillende zaken, zoals het opstellen van inrichtingsplannen voor het 
landelijke gebied, het aanleggen en onderhouden van kenmerkende Achterhoekse landschapselementen, 
voor het voorlichten, adviseren en aanvragen m.b.t. subsidie mogelijkheden om het landschap mooier te 
maken. Eigenlijk voor alles waar het landschap mooier van wordt. 
 
Mijn vaste werkdag voor de VAL is maandag. Als ik geen afspraken heb met boeren en/of buitenlui ben ik 
op het kantoor van de VAL aanwezig.  
Per mail en telefoon ben ik natuurlijk ook bereikbaar info@val-oudeijssel.nl en 0315 – 63 00 02. 

Camiel, heel veel succes bij de VAL! Henry Steverink heet Camiel welkom met een bosje bloemen. 

mailto:info@val-oudeijssel.nl
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Wie is Karen Hinkamp? 
 
 
Ik ben 43 jaar, moeder van 2 zonen. Oorspronkelijk afkomstig uit de Achterhoek (Aalten), maar inmiddels 
al 20 jaar woonachtig in Velp. Hier ben ik blijven hangen na mijn studie aan Hogeschool Larenstein. Ik heb 
hier Bos en Natuurbeheer gestudeerd, dit was mijn 2e studie, na Agrarische Bedrijfskunde aan de HAS in 
Den Bosch. Ik heb dus het beste van beide werelden kunnen combineren: Agrarisch en Natuur! Dit heeft 
ook mijn werkende leven bepaald, eerst als coördinator van jullie buur-ANV de VSR (Vereniging 
Streekbeheer Rijnstromen) en later als boerenlandvogelcoördinator bij Stichting Landschapsbeheer 
Gelderland. Hier heb ik o.a. het project “Paradijs voor de patrijs” rondom het Montferland geleid, samen 
met de vrijwilligers van de patrijzenwerkgroep. 
 
Werken bij de VALA betekent voor mij terug naar mijn roots, namelijk terug naar het agrarisch 
natuurbeheer en terug naar de Achterhoek. Ook had ik sterk de behoefte om op een praktische manier bij 
te dragen aan het verhogen van de biodiversiteit in onze prachtige regio. Ik hoop dus veel mensen in het 
veld te kunnen ontmoeten en samen te zorgen voor kwalitatief hoogwaardig Agrarisch Natuur- en 
Landschapsbeheer. 
 
Ik ben bereikbaar voor met name alles wat met de ANLb-regeling te maken heeft. Maar ook draai ik mee 
in het project voor Natuurinclusieve landbouw, hierbij ben ik degene die de intake-gesprekken doet en de 
bedrijfsnatuurplannen opstel voor de regio zuid, waar het VAL-gebied onder valt. 
Voor meer informatie mail op k.hinkamp@de-vala.nl en telefonisch op 06 – 34 33 08 44. 
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