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Voorwoord Theo  

 
Beste Lezer, 

 

Van de bestuurstafel. 

Afgelopen jaar is de Vereniging Agrarisch Landschap Achterhoek (VALA) als 

zelfstandig geprofessionaliseerde organisatie verder gegaan en dat heeft ook 

consequenties voor ons, VAL Oude IJssel, als agrarische natuurvereniging 

(ANV). 

De provinciale subsidieregeling voor Agrarisch Natuur- en 

Landschapsbeheer(ANLb) valt nu niet meer onder de ALV’s, maar onder de 

collectieven zoals VALA. Onze medewerkers Ursela en Robert zijn in vaste 

dienst genomen bij de VALA. Wij hebben onze organisatie weer aangevult met 

Camiel Helming als  Coördinator en Marga Kroezen als secretarieel 

medewerkster is ons dat overigens prima gelukt. Deze switch heeft nogal wat 

organisatorische aanpassingen gevergd. Maar nu, een goed half jaar later, 

kunnen we zeggen dat de organisatie weer staat als een huis. 

Als bestuur hebben we ook goed moeten kijken waar we nu nog als ANV voor 

staan. Wat is nu onze meerwaarde? We hebben natuurlijk nog steeds onze 

werkorganisatie met onze werkploeg. Deze hebben we toch ook weer met 

verse mensen hebben kunnen versterken. Ook is er genoeg werk/projecten 

om deze mensen ook aan het werk te kunnen houden.  

Ons doel is nog steeds dat we het landschap willen versterken met agrarisch 

natuurbeheer middels nestkasten, hagen, bomen, kruidenweiden en 

akkerranden.  En tevens het aanspreekpunt voor de lokale mensen, boeren, 

burgers en buitenlui en lagere overheden als gemeenten en waterschap. 

Alom vinden wij dat we nog genoeg bestaansrecht hebben en gaan we er de 

schouders onderzetten: samen met u maakt VAL Oude IJssel het landschap 

mooier!  

Veel leesplezier namens het bestuur 

Theo Nieuwenhuis 
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Ledenexcursie 
 
 

Op 14 juni hebben we onze jaarlijkse ledenexcursie gehouden bij landwinkel 

De Verse Kers in Wehl. We werden op deze prachtige en zeer diverse locatie 
ontvangen met koffie/thee en heerlijke handgemaakte bonbons. Daarna 

kregen we van Nico en Annemiek uitleg over hoe dit bedrijf tot stand is 
gekomen, waar zij nu staan en wat hun toekomstplannen zijn.  

Vervolgens gingen we in 2 groepen uiteen. Een groep liep met Nico mee naar 
de mini Dexterkoeien, die een kleine kilometer verderop grazen, waar de VAL 

omheinde rabatten heeft aangelegd met daarin o.a. lindebomen. 

 
De andere groep kreeg ondertussen van Annemiek uitleg over de kersenteelt 

(waarvan het juist hoogseizoen was) en de verbouwing van de stallen voor de 
varkens en koeien. De varkens kunnen ook heerlijk genieten van een 

modderpoel, gevoed met het regenwater van de daken.  
 

Nico en Annemiek hebben meegedaan aan het "nuttige erfbewonersproject” 
van de VAL. Op en rond het erf zijn het afgelopen voorjaar diverse 

vogelvriendelijke struiken, bosplantsoen en een aantal bomen aangeplant. Er 
zijn verschillende nestkasten voor holenbroeders opgehangen en voor de 

natuurlijke bestrijding van de suzuki-fruitvlieg (die de kersen aantast), is 
geadviseerd nog meer vleermuiskasten te plaatsen. 

  
We sloten de avond gezellig af met een drankje en hapje. In de Landwinkel 

zijn de eigen kersen, het vlees van de mini Dexterkoeien en het varkensvlees 

te koop. Maar ook allerlei, veelal streekgebonden, kwaliteitsproducten.  
Heb je zin in een kopje koffie met handgemaakte bonbon of vers gebakken 

taart, hiervoor kun je terecht, op afspraak, bij de onlangs geopende 
Koffieschuur. 

 
Binnenkort start ook de dagbesteding, we denken dat dit een zeer 

waardevolle aanvulling zal zijn van dit prachtige bedrijf.  
 

Annemiek en Nico dank jullie wel voor jullie boeiende uitleg en voor het kijkje 
wat we, met zo'n 40 leden, bij jullie achter de schermen mochten nemen. 
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Op kroambezoek bij Eddy 

Dieker 

Naar goed Achterhoeks gebruik een krentenwegge aangeboden aan 

de familie Dieker aan de Bleumerstraat in Etten. Bij zijn boerderij zijn 

dit jaar in het werkgebied van de VAL Oude IJsselstreek namelijk de 

eerste patrijzenkuikens van dit seizoen gezien.  

Elk jaar verblijven er meerdere paartjes patrijs in het gebied rond zijn 
boerderij. Afgelopen week heeft hij twee koppeltjes patrijzen zien lopen met 

jonge kuikens. Eddy is natuurliefhebber en probeert het de patrijzen naar de 
zin te maken. Zo heeft hij recent struweelhagen aangeplant, zaait hij randen 

in met kruidenrijke faunamengsels en verbouwt hij granen. Kortom een ideaal 
biotoop voor patrijzen die hier voldoende dekking, nestgelegenheid en 

voedsel kunnen vinden. 

In het kader van agrarisch natuurbeheer coördineert Rob Geerts van de VAL 

Oude IJssel het patrijzenproject in dit gebied waar geprobeerd wordt het 
leefgebied voor de patrijs te verbeteren. De VAL is één van de zes agrarische 

natuurverenigingen in de Achterhoek, die verenigt in Vereniging Agrarisch 

Landschap Achterhoek (VALA), het Collectief vormt voor agrarisch 
natuurbeheer. VALA heeft samen met Landschapsbeheer Gelderland, 

vrijwilligers opgeleid die patrijzen monitoren in verschillende gebieden in de 
Achterhoek. Rik van Beek is één van deze tellers die in het gebied Rafelder, 

rond de boerderij van Eddy, de stand van de patrijzen bijhoudt. 

De patrijs is al lang niet meer een algemene verschijning. Rond 1975 was de 

patrijs nog een talrijke broedvogel, sindsdien is hun aantal met negentig 
procent afgenomen. De patrijs houdt niet van een te strak aangeharkt erf, 

maar van wat ruigte, heggen, struweelrandjes en kaal zand om in te kroelen. 
VALA waardeert dat boeren en andere grondgebruikers, zoals Eddy Dieker, 

bereid zijn zulke maatregelen te nemen, zodat het leefgebied voor deze 
prachtige vogel verbetert en het aantal patrijzen de komende jaren hopelijk 

weer gaat groeien. Voor VALA zijn boeren onmisbaar in het beheer van het 

agrarisch cultuurlandschap in de Achterhoek. 
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Rossel collectie 
 

VAL Oude IJssel zet zich in voor de Rossel Collectie 

VAL Oude IJssel zet zich al jaren in de gemeente Doetinchem, Montferland en 

Oude IJsselstreek, samen met boeren en buitenlui in, om het landschap 

mooier te maken 

Zo planten wij onder andere jaarlijks enkele boomgaarden aan. 

Hoogstamboomgaarden zijn goed voor de biodiversiteit in het kleinschalige 

Achterhoekse landschap. Van oudsher kwamen de boomgaarden veelvuldig 

voor in de Achterhoek. De Achterhoek kent zelfs een unieke collectie 

hoogstamfruit. Hennie Rossel heeft zich daarvoor ingezet wat inmiddels heeft 

geleid tot een unieke historische collectie fruitsoorten van eeuwen geleden, 

de zogenaamde Rossel Collectie. 

In samenwerking met Hennie Rossel wil de VAL er zorg voor gaan dragen dat 

de collectie van uniek Achterhoeks erfgoed voor de toekomst behouden kan 

blijven.  

Een hoogstamboomgaard plant je aan voor vele decennia. Belangrijk daarbij 

is de soortkeuze en het onderhoud van de bomen. 

Om de hoogstamboomgaarden tot een succes te maken, zal de VAL het 

landschapsplan verzorgen. Hierbij wordt er gekeken naar de omgeving, de 

bodem en waterhuishouding van de locatie. Hennie Rossel maakt zelf een 

uniek plantschema voor de boomgaard met hierin minimaal 10 studieobjecten 

voor wetenschappelijke doeleinden. Onze werkploeg plant de bomen 

vakkundig in. Hierbij kunnen wij ook de omgeving direct meenemen met 

bijvoorbeeld een knip-en scheerheg. Daarnaast bieden wij de mogelijkheid 

om 5-10 jaar het onderhoud van de boomgaard te verzorgen. De eerste jaren 

zijn van cruciaal belang voor het succes. 

Er is een subsidie mogelijk voor een tegemoetkoming in de kosten, zodat er 

niet alleen een mooie kwaliteits hoogstamboomgaard komt, maar deze ook 

nog eens betaalbaar is! 

Het komende plantseizoen willen wij 10 Rossel Collectie 

hoogstamboomgaarden aanleggen.  
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We hebben al een plan mogen maken voor de Krupop in Megchelen. Zie 

onderstaande foto. Wilt u ook zo'n unieke Achterhoekse boomgaard of wilt u 

meer informatie, stuur dan een mailtje naar: Info@val-oudeijssel.nl 

 

 

 

 

 
Foto Camiel Helming 

 

 

 

 

 

 

 
 

Foto Maurits Steverink “Notaris-appel” 
 

mailto:Info@val-oudeijssel.nl
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Algemene Leden 

vergadering 
Onze Algemene Leden Vergadering staat gepland voor dinsdag 15 november 

om 19.30 uur bij ’t Onland, Rekhemseweg175 Doetinchem.  

Na de vergadering mogen ook niet leden zich om 20.00 uur aansluiten voor 

onze sprekers van deze avond. 

Theo Nieuwenhuis heeft de switch van melkveehouder naar biologisch 

akkerbouwer gemaakt en heeft zich verdiept in het bodemleven. Hij zal onder 

andere vertellen over zijn ervaringen dat er met minder input meer 

rendement te halen is uit een bedrijf. Dit met als plezierig bijkomstigheid een 

betere bodemvruchtbaarheid, betere gezondheid van zowel vee als gewas, 

een voedselrijker product en ‘last but nog least’ meer werkplezier.  

Camiel Helming vertelt u vervolgens graag over de samenwerking met Hennie 

Rossel en de unieke collectie appel en perenbomen van de Rossel Collectie. 
Over de Rossel Collectie kunt u ook al enige informatie vinden in deze 

nieuwsbrief. Nieuwsgierig geworden of dit wellicht een mooie aanvulling zou 

kunnen zijn op uw erf? Kom naar de ledenvergadering en stel uw vragen.  



 

 10 

Werkploeg 

We zijn verheugd te mogen melden dat onze werkploeg zich heeft uitgebreid 

met een aantal enthousiaste werkploegleden. De aankomende periode zullen 

zij zich onder andere bezig gaan houden met het aanplanten van 

boomgaarden, struweelhagen, beplanting van meerjarige planten en het 

knotten van bomen. In de zomermaanden bestaan de werkzaamheden vooral 

uit het maaien van boomgaarden, bermen en het geven van water van 

nieuwe aanplant. 

Wist u dat VAL Oude IJssel ook ervoor zorgt dat u heerlijk kunt wandelen 

rondom de zandwinning het Azewijnse Broek? De werkploeg zorgt dat de weg 

begaanbaar blijft door te maaien, los gewaaid hout op te ruimen, 

doornstruiken in te korten, maar ook alle niet opgeruimde afval op te ruimen. 

De werkzaamheden zijn zeer divers. Bent u graag buiten aan het werk, heeft 

u interesse voor deze werkzaamheden en bent u regelmatig beschikbaar?  

Neem vrijblijvend contact op met Theo Nieuwenhuis, tel 06-10885277 of mail 

info@edaphon.nl  

 

Zit u met uw handen in het haar over de aanplanting of onderhoud van erf of 

landschapselementen, wilt u een goed advies over bijvoorbeeld het 

onderhoud, wilt u iets betekenen voor de vogels en insecten, wellicht kunnen 

wij u hierin de helpende hand bieden. Neem vrijblijvend contact op met 

Camiel Helming, info@val-oudeijssel.nl. Hij is op maandag werkzaam voor de 

VAL en neemt zo spoedig mogelijk contact met u op.  

mailto:info@edaphon.nl
mailto:info@val-oudeijssel.nl
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Contributie 2022/2023 
 

In november zal de contributie voor 2022/2023 bij u middels de automatische 

incassso afgeschreven worden. 
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Algemene Verordening 

Gegevensbescherming 
 

Alle bedrijven en organisaties moeten aan de Algemene Verorderning 

Gegevensbescherming (AVG) voldoen. Deze wet verwacht dat we zorgvuldig 

omgaan met uw privacy.  

We willen graag van u als lid, weten of u onze nieuwsbrief nog wilt 

ontvangen.  

Wilt u dit niet, stuur dan een mail naar mkroezen-administratie@val-

oudeijssel.nl of bel naar kantoor. 

 

 

 

mailto:mkroezen-administratie@val-oudeijssel.nl
mailto:mkroezen-administratie@val-oudeijssel.nl
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Contact 

 
VAL Oude IJssel 

Munstermanstraat 6 
7064 KA  SILVOLDE 
Telefoon: 0315 – 63 00 02 

Camiel Helming (coördinator) op maandag bereikbaar 

E-mail: info@val-oudeijssel.nl 
Website: www.val-oudeijssel.nl 

Facebook: https://www.facebook.com/valoudeijssel 
Administratie: mkroezen-administratie@val-oudeijssel.nl  
Marga is op maandag en woensdag aanwezig van 9.00 uur tot 13.00 uur 

 

Foto Anna Kemp  

Lid worden? 

Via onze website kunt u zich aanmelden als lid van de VAL. Ook kunt u direct contact 

opnemen met onze administratie: mkroezen-administratie@val-oudeijssel.nl   

Tips en trucs Verbeterpunten, vragen, foto’s  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:mkroezen-administratie@val-oudeijssel.nl
mailto:mkroezen-administratie@val-oudeijssel.nl

