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vinden. Bijvoorbeeld bij onze werkwijzen en
het afstemmen van verantwoordelijkheden
valt nog het één en ander te winnen.
Of het landschap verandert, is maar net hoe
je ernaar kijkt, feit is dat mensen anders gaan
kijken en het landschap dus ook. Dit heeft
invloed op de positie van ’t Onderholt. Het
resulteert in andere vragen en wensen van
onze leden.

Coöperatie Streekhout
Achterhoek opgericht

We zien elkaar!
Erik Smale

Op 14 september is de Coöperatie Streekhout
Achterhoek (CSA) opgericht, door Dick
Looman, Jan Eggink en Jos Roemaat. Samen
met Carel de Vries en Jacques Duivenvoorden
vormen zij het oprichtingsbestuur. Maar wat
gaat deze nieuwe coöperatie doen?

Voorwoord Erik Smale
“Het landschap verandert”
Of is het vooral de perceptie ervan die
verandert? Tijdens de ledenexcursie in de
Meuhoek ontdekten wij dat het typerende
knotelzenlandschap puur als economische
drager is ontstaan. Tegenwoordig wordt
het gekoesterd als karakteristiek waardevol
landschap en dat is het ook zeker. Maar elke
laanboom redden van de kettingzaag tot hij
van ellende omvalt, is een ander uiterste.
Werkploegleden krijgen in de praktijk soms
opmerkingen dat singels kaalgeslagen
worden. Terwijl het correct terugzetten
betekent dat er flink wat gezaagd moet
worden. Tegenwoordig is uitleggen wat je
doet en waarom je dat doet minstens zo
belangrijk als het uitvoeren ervan. Bewijslast
ervan moet geborgd zijn en traceerbaar en
uitgevoerd door erkende mensen.
Gelukkig werken wij al met systemen waarin
wij elementen kunnen vastleggen en het
benodigde onderhoud eenvoudig kunnen
uitlezen. Nieuw is dat nu ook marktpartijen
geïnteresseerd zijn in deze data. Recent
kondigde FrieslandCampina aan met een
Top-Zuivellijn op de markt te komen, een
mooie kans voor onze regio. Zaak is wel om
het landschap voorop te blijven zetten, of de
brede interesse voor in weidevogelpakketten
nu een kansrijke verandering oplevert, laat ik
aan ecologen.
Met de oprichting van de VALA is ook het
landschap van ’t Onderholt veranderd.
Wij moeten hierin weer een nieuwe balans

steekproefsgewijs uitgevoerd door de
schouwcommissie van de VALA. Periodiek
beheer houdt in dat er geen jaarlijks beheer
is, maar dat er om de 3, 5 of 10 jaar beheer
uitgevoerd wordt zoals knotten van wilgen
of afzetten van struweelhagen en hakhoutbosjes of singels. Deze worden uitbetaald
na melding dat beheer is uitgevoerd en
gecontroleerd is door de VALA.

Uitgevoerde
werkzaamheden van
landschapselementen
onder ANLB
Door Wilfried Berendsen
De jaren 2016 en 2017 zijn de jaren waarin
het Agrarisch Natuur en Landschap Beheer
een dominante plaats heeft gekregen in de
werkzaamheden van ’t Onderholt en ook
in de hele Achterhoek. De werkzaamheden
worden structureel, gestuurd door het
BOOM-systeem.
BOOM
staat
voor
Beheer en Onderhoud Op Maat. Een
managementsysteem waarmee de behoefte
en noodzaak aan beheer gemakkelijk kan
worden aangestuurd.
In onderstaand schema zijn de beheerde
landschapselementen in 2016 en 2017
aangegeven.
De landschapselementen onderscheiden
zich in jaarlijks beheer en periodiek beheer.
Jaarlijks beheer, bijvoorbeeld heggen,
komt ieder jaar terug en wordt ook jaarlijks
uitbetaald. De controle daarop
wordt

Iedereen heeft wel het project “Stoken op
Streekhout” op het netvlies. Om het beheer
van het mooie Achterhoekse landschap
betaalbaar te maken is lange tijd onderzocht
op welke wijze verantwoord beheer en
inkomsten uit energieopwekking een
kansrijke combinatie zijn. Er is in dat project
enorm veel kennis opgedaan.
Toen For Farmers in Lochem vorig jaar
besloot een grote houtkachel te gaan
bouwen, om een groot deel van haar CO2doelstelling te realiseren en daarbij gebruik
wil maken van Achterhoeks hout, was het
snel één en één is twee.
De Vereniging Agrarisch Landschapsbeheer
Achterhoek (VALA) besloot daarop deze
kans niet voorbij te laten gaan. De CSA werd
in de steigers gezet. Vooruitlopend op de
oprichting van CSA werd begin augustus een
intentieverklaring met leveringsafspraken
met ForFarmers ondertekend. Maar wat gaat
er nu verder gebeuren?
In Lochem zijn ongeveer 7.000 ton
houtsnippers nodig, ongeveer 20% van de
hoeveelheid, die vrijkomt uit het duurzame
beheer van landschapselementen en natuurterreinen in de Achterhoek. De agrarische
natuurverenigingen, dragers van de VALA,
Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer en
een viertal bosbouwbedrijven gaan onder

Element

Beheer

2016 eenheid

2017 eenheid

Knip-scheerheg

snoeien

12,6 km

24,2 km

Struweelhaag

afzetten

9,4 km

15,9 km

Hoogstamfruitbomen

snoeien

300 stuks

1424 stuks

Hakhoutbosje/singel

afzetten

Knotbomen

knotten

0,6254 ha
85 stuks

40,58 ha
506 stuks

aanvoering van CSA zorgen dat de levering
jaarrond op de goede wijze gaat gebeuren.
Natuurlijk werkt de installatie het meest
efficiënt op houtsnippers van de juiste
kwaliteit. Naast de opslag bij ForFarmers zal
om een continue stroom goed product te
garanderen, gebruik gemaakt worden van
tussenopslag. CSA heeft met ForFarmers
een prijs voor de snippers afgesproken,
variërend op droge stof gehalte, waarvoor
alle kosten moeten worden opgevangen.
Juist de looptijd van vijf jaar maakt het
mogelijk de organisatie goed op poten te
zetten. Samen met de deelnemende partners
werkt CSA nu aan een efficiënte werkwijze.
Het doel is om uiteindelijk een (klein) deel
van de opbrengsten terug te laten vloeien
naar investeringen in het landschap via het
Streekfonds Achterhoek.
Interessant is hoe we ieders bestaande
werkwijze zo goed mogelijk laten aansluiten
bij deze nieuwe productstroom. Centraal
daarin staan in de visie van CSA de
deelnemende snipperbedrijven. Zij hebben
dagelijks het beste zicht op de opdrachten,
de productie, de kwaliteit en de logistiek
in de Achterhoek. Uiteraard zal het vooral
aantrekkelijk zijn grotere hoeveelheden
naar Lochem te laten brengen. Meerdere
kleine projecten zullen indien mogelijk
samengevoegd moeten gaan worden. Hoe
de precieze werkwijze eruit gaat zien wordt
in de komende tijd verder uitgewerkt, en zal
samen met de ANV’s worden gefinetuned.
Coöperatie Streekhout Achterhoek zal
officieel in Vorden aan de Enzerinckweg
worden gehuisvest. De praktische zaken
als telefonische en digitale bereikbaarheid,
administratie
en
dergelijke
kunnen
vandaaruit worden verzorgd.
De grote vraag wordt natuurlijk: “gaat het
allemaal lukken?” Per april 2019 zal de
installatie bij ForFarmers gaan draaien. Dat is
gunstig: alle productie deze winter kan met
het oog hierop worden opgeslagen. Dat is een
goede start. Gedurende de zomermaanden
zal uit een aanzienlijke buffer geleverd
moeten worden. Veel praktijkervaring kan
worden opgedaan, maar ook hebben we bij
naburige initiatieven (Biomassalland) kennis
vergaard om een goede start te kunnen
maken. Wij hopen een enorme stap naar
een mooie duurzame Achterhoek te kunnen
zetten.

Streekfonds Achterhoek
Gemeente
Bronckhorst
heeft
enkele
jaren terug geldmiddelen ontvangen van
Rijkswaterstaat ter compensatie voor het
verwijderen van houtopstanden in de
uiterwaarden langs de IJssel binnen het
project Ruimte voor de Rivieren.
Gemeente Bronckhorst heeft de middelen
overgedragen aan Streekfonds Achterhoek
met de verplichting deze in te zetten voor
landschap in de plaatsen langs de IJssel.
Het streekfonds heeft ’t Onderholt opdracht
gegeven om hiervoor projecten te zoeken en
uit te werken.
’t Onderholt heeft op zeven locaties in
Steenderen, Toldijk en Drempt projecten
uitgewerkt waarvan er nu vijf zijn uitgevoerd.
Twee projecten zullen aankomend seizoen
ingeplant worden. Totaal is hier voor een
bedrag van ruim € 25.000,- aan inrichtingen
uitgevoerd.
Op 28 september was er een kennismaking
met de nieuwe wethouder Paul Hofman
van gemeente Bronckhorst. Dit hebben we
gehouden bij vof Ruessink te Toldijk waar
ook een van de inrichtingsprojecten vanuit
het Achterhoekfonds is uitgevoerd.
Hier is een torenhoge Laurierhaag
verwijderd, als niet passend in het
landschap. Daarvoor in de plaats is een
twee rijige struweelhaag geplant. Hierin
zijn als bosplantsoen Veldesdoorn, hazelaar,
kardinaalsmuts, haagbeuk, linde, zoete kers,
vuilboom, lijsterbes, meidoorn en inlandse
krent verwerkt. Ook zijn er eikenbomen als
overstaanders geplant. De struweelhaag
is op diverse plaatsen onderbroken, met
betrekking tot de bereikbaarheid, daar
zijn nieuwe landhekken geplaatst. Dit
aangelegde struweel vormt een geheel met
de landschapselementen in de omgeving
ten gunste van de zo gewenste doorgaande
wegen voor flora en fauna.

Voorkom slachtoffers met
maaien m.b.v. drone
Jaarlijks
raken
ontelbare
zoogdieren
waaronder reekalfjes, maar ook nesten
van
weidevogels,
slachtoffer
door
maaiwerkzaamheden in het buitengebied.
Dat is deels te voorkomen door vooraf
de te maaien percelen af te zoeken en
beschermende maatregelen te treffen. Op
dit moment gebeurt dat door vrijwilligers
en professionals om de percelen voor het
maaiwerk af te speuren. Dit kost erg veel
tijd en is moeilijk te behappen wanneer de
percelen groter worden.
’t Onderholt en enkele andere organisaties
maken zich sterk om slachtoffers van maaien

te voorkomen. Onderdeel van ons doel is
het aanschaffen en gebruiken van een drone
in ons werkgebied. Sinds enkele jaren zijn
er warmtesensoren beschikbaar die onder
een drone kunnen hangen. Systematisch
vliegt de drone over het perceel en spoort
warmtebronnen op zoals nesten en dieren.
Inmiddels wordt hard gewerkt om de kennis
op te doen om de hulp met een drone te
kunnen en mogen bieden. Een erkend
drone-team is voor ons namelijk een
combinatie van gecertificeerde vliegers voor
professionele doelen met de juiste middelen.
Voor de aanschaf van de drone met een
goede warmtesensor is veel geld nodig.
Ook aan meerdere mensen opleiden tot
professionele vlieger zijn kosten verbonden.
Om dit te kunnen financieren vragen wij een
vrijwillige bijdrage. U kunt ons helpen door
uw bijdrage te storten op rekeningnummer
NL68RABO0327464526 ten name van ’t
Onderholt met de vermelding DRONE.
Wij danken u voor de bijdrage.

Top-Zuivellijn van
FrieslandCampina
Zuivelverwerker FrieslandCampina start
begin 2019 met een nieuwe zuivellijn.
Dit is zuivel geproduceerd met extra
aandacht voor: dier, natuur en klimaat
en zal worden verwerkt in de fabrieken
van FrieslandCampina in Rotterdam en
Steenderen. Melkveehouders in de directe
omgeving van deze fabrieken die het hoogste
scoren op gebied van duurzaamheid kunnen
de melk hiervoor leveren en krijgen een
beloning van 2 cent per kg melk bovenop de
bestaande melkprijs.
De Top-Zuivellijn is melk van melkveebedrijven die hoog scoren op de thema’s:
dier, natuur en klimaat. Zo moeten de
bedrijven
aan
volledige
weidegang
doen en hoog scoren op gebied van
diergezondheid en levensduur van de
koeien. Daarnaast zijn er eisen op gebied
van ammoniak- en broeikasgasuitstoot
en moet de melkveehouder aan beheer
van natuur en landschap doen. Dit laatste
kan doordat de veehouder een agrarisch
natuurbeheersovereenkomst binnen de

In memoriam: Ronnie Wolsink
Op 30 oktober 2018 is zeer plotseling ons werkploeglid R.J. Wolsink (Ronnie) overleden,
hij was nog maar net 55 jaar geworden. Naast zijn actieve inbreng voor ’t Onderholt
runde hij samen met zijn vrouw Johanna hun melkveebedrijf aan de Mödijk in Ruurlo.
Ronnie’s onverwachte overlijden heeft ons allemaal diep geschokt en diep geraakt.
We herinneren hem als een man van zijn woord, je kon gewoon op hem rekenen, een
man ook die goed gemutst bergen werk kon verzetten, maar wel altijd voor iedereen
de veiligheid in het oog hield. Of zoals een van zijn naaste collega’s het treffend
verwoordde: ‘Ronnie had altijd als eerste zijn oranje hesje aan, veiligheid stond bij hem
hoog in het vaandel’. Dat tekende hem, zijn verantwoordelijkheidsgevoel.
Naast zijn indrukwekkende werkmentaliteit herinneren wij hem ook als een betrokken
en empathische collega. Een collega waarmee je lief en leed kon delen. Zijn positieve
instelling, zijn vrolijkheid en zijn optimisme kenmerkten hem door alle jaren heen. Deze
eigenschappen maakten hem in vele jaren dat hij in onze werkploeg actief was tot een
fijn en gewaardeerd teamlid. Ronnie stond nog volop in het leven en zat nog boordevol
plannen. Hieraan kwam abrupt een einde. We zullen hem missen.

ANLB-regeling heeft afgesloten op een deel
van zijn grond of met een eigen verklaring
waaruit blijkt dat de veehouder zich inzet voor
het beheer van de natuur en het landschap.
Voor informatie van de ANLB-regeling kunt
u terecht bij de VALA. (Vereniging Agrarisch
Landschap Achterhoek).
www.de-vala.nl

Inventarisatie
Essentakziekte
Essentakziekte wordt veroorzaakt door
een schimmel genaamd “Hymenoscyphus
fraxineus”. Deze schimmel is afkomstig uit Azië
en komt van nature niet voor in Nederland.
De schimmel is zeer agressief en tast in hoog
tempo de in Nederland aanwezige essen aan.
Verspreiding vindt plaats door de lucht via
sporen.

De ziekte is in 2010 voor het eerst in
Nederland gesignaleerd, onder de essen
van Staatsbosbeheer waarvan al 80% van de
bomen is aangetast (Bron Staatsbosbeheer).
De bladeren, takken en stam van aangetaste
bomen kleuren bruin en sterven af. Door de
ziekte sterft langzaam een steeds groter deel
van de boom af. Dit leidt vooral bij jongere
bomen snel tot het afsterven van de hele
boom. Oudere bomen kunnen, onder andere
door hun (blad)omvang, nog meerdere jaren
overleven. De ziekte manifesteert zich in
eerste instantie in de twijgen van de kroon.
Omdat de ziekte zich verspreidt via sporen
door de lucht is bestrijding van de ziekte
uiterst moeilijk.
De Gemeente Lochem heeft honderden
essen in beheer, die staan zowel binnen als
buiten de bebouwde kom. In 2017 heeft de
Gemeente, via Circulus Berkel, ’t Onderholt
gevraagd een eerste inventarisatie uit te
voeren, om de aantasting van de essen

vast te stellen in een nulmeting. Het betreft
uitsluitend een visuele inspectie, louter
toegespitst op de aanwezigheid van de
essentakziekte. Alle essen zijn in het veld
beoordeeld in de maand augustus.
Voor het ziektebeeld zijn vijf fases benoemd:
•
Geen aantasting (01): Een gezonde, “niet
aangetaste”, boom;
•
Lichte aantasting (02): Beperkte symptomen op één of enkele scheuten: bruin,
verwelkt of verdroogd blad en/of enkele
aantastingsplekken op twijgen of stam;
•
Matige aantasting (03): Meerdere twijgen afgestorven, afgestorven aantastingsplekken op takken en/of stam en
hergroei;
•
Zware aantasting (04): Groot deel van
de scheuten en eventueel ook deel van
stam afgestorven. Meerdere afgestorven aantastingsplekken op de stam en
hergroei vanuit de stambasis;
•
Dood/geveld (05): Boom is geheel afgestorven en/of zelfs geveld.

stonden. De wijze waarop de inventarisatie
heeft plaatsgevonden verschilde voor beide
jaren. In 2017 geschiedde dit aan de hand
van fysieke kaarten, waarop de essen waren
ingetekend. Door verschillende kleuren te
gebruiken, werd de toestand van de bomen
vastgelegd.
In 2018 is een digitale kaartversie gebruikt,
gebaseerd op GIS (Geografisch Informatie
Systeem), waar één van de vijf fases van
aantasting aangevinkt kon worden.
Op basis van de uitkomsten van de
inventarisatie zal de Gemeente Lochem
bepalen hoe te handelen in de strijd tegen de
ziekte. Opvallend te noemen is, dat langs veel
wegen het merendeel van de essen aangetast
is, maar dat op enkele locaties de ziekte in het
geheel niet is waargenomen. Het is mogelijk
dat deze essen – al – resistent zijn tegen de
ziekte, zij kunnen dan dienen als basis voor
toekomstige plantmateriaal.

Onderstaande afbeeldingen geven essen
weer in de vijf verschillende categorieën van
aantasting.
In 2018 zijn alle essen opnieuw beoordeeld,
nu in de maand juli, waardoor een beter beeld
gevormd kan worden van de ontwikkeling van
de ziekte. Daaruit is af te leiden, dat er geen
eensluidend beeld naar voren komt. Zowel
stilstand als verslechtering is waargenomen,
terwijl sommige bomen er zelfs beter bij

Categorisering (WUR: Wageningen Plant Research Rapport 2018-08)

Even
voorstellen:
Wim
Langenbarg, lid van de
werkploeg van ‘t Onderholt
De werkploeg is een belangrijke en sterke
schakel tussen ’t Onderholt en haar
opdrachtgevers. Achter elk lid van de
werkploeg zit een geschiedenis en wij stellen
u graag voor aan de mensen ‘uit het veld’.
Door Hans Balder
Als Wim ietwat verlaat de woonkeuken
binnenstapt, vult de ruimte zich met dynamiek
en optimisme. Verlaat, ja want er moest toch
echt een klus op proefboerderij De Marke af,
het werk gaat voor dus…. En dat is Wim, als er
iets gebeuren moet dan gaat hij ervoor. Vier
dagen in de week, nou ja in deze tijd dan, want
in de zomer is er beduidend minder werk en dan
werkt hij soms maar twee dagen in de week.
Al vanaf 2006, met heel veel plezier, gewoon
lekker buiten zijn, weer of geen weer, het is hem
aangeboren.
Werken aan mooie projecten, zoals op landgoed
De Bruil in Ruurlo waar de werkploeg van ’t
Onderholt druk bezig is geweest met zeven
hectare aanplant en het uitzetten van een laan.
Prachtig werk. Maar ook de kleinere klussen
zoals op landgoed Landfort in Megchelen, veel
houtwerk zoals Wim dat noemt, snipperen en
snoeien. Ach hij vindt alles eigenlijk fijn om te
doen, fruitbomen planten en snoeien, de strijd
met de vogelkers aangaan, en het knippen van
bijvoorbeeld meidoornhagen. Hoewel, dat met
die meidoornhagen vindt hij soms gepriegel,
en je blijft er steeds aan haken. Nee, dan liever
grote bomen, dat is meer uitdaging. Enthousiast
vertelt hij over het opruimen van stormschade
een paar jaar geleden in Duitsland, net over de
grens. Twee dagen in de week op dinsdag en
donderdag. Grote bomen die net als bij mikado
kriskras over elkaar lagen, en dan een voor
een verwijderd moesten worden. Dat maakte
indruk op hem, want tja, stormbomen zijn
weduwmakers, levensgevaarlijk, dus oppassen
geblazen. Tijdens het zagen kunnen die bomen
zomaar wegspringen.

jaar samen) een melkveebedrijf met 50 koeien
en jongvee. Tot 2005, toen besloten zij te
stoppen met hun bedrijf, om uiteenlopende
redenen. Hun drie dochters liepen niet warm
om het bedrijf over te nemen, en om het bedrijf
toekomstbestendig te maken zou er fors in
geïnvesteerd moeten worden. Het was een
moeilijke beslissing, afscheid nemen van de
koeien, en afscheid nemen van het bedrijf waar
ze zeven dagen in de week met hart en ziel
mee bezig waren. Natuurlijk was het behoorlijk
wennen geweest, waren ze de regelmaat
kwijt geweest. Niet meer als vanzelfsprekend
elke ochtend en elke avond naar de koeien.
Ze besloten ook de boerderij te laten slopen
en in de plaats daarvan verrees een goed in
het landschap passend levensloopbestendig
huis op een landgoed ingericht volgens de
Natuurschoonwet. Een prachtig stuk natuur met
houtopslag en een grote poel. Geen moeilijke
beslissing, dat laten slopen zegt Wim nog,
de boerderij moest hoognodig gerenoveerd
worden.
Wim en Gerda hebben tot op de dag
van vandaag geen moment spijt van hun
ingrijpende beslissingen gehad. Als overgang
hebben ze nog wel een tijdje vleeskoeien,
Simmenthalers, rechtstreeks uit Oostenrijk
gehad, maar nu werkt Wim alleen en uitsluitend
voor ’t Onderholt. En verder? Nou ja, vervelen
doet Wim zich absoluut niet met zijn paarden,
zijn hond, het trainen van jachthonden, en
het jagen. Daarnaast is Wim nog actief bij de
buurtvereniging, in de activiteitencommissie.
Een
voorbeeld?
Het
organiseren
van
bijvoorbeeld de ‘Midwinterhoarn’ wandeling.
O ja, en elke vrijdag past opa Wim samen met
oma Gerda op vijf van hun acht kleinkinderen.
Topsport, dat wel. Nee, vervelen doet hij zich
dus niet.

Allemaal vanaf 2006. En daarvoor? Daarvoor
hadden Wim en Gerda (inmiddels al zo’n 48

ANV ‘t Onderholt
Enzerinckweg 10
7251 KA Vorden
0575 550 593
info@onderholt.nl
www.onderholt.nl

De aanleg van glasvezel en gewijzigde
mailadressen
Wat zijn we blij dat er eindelijk glasvezel
wordt aangelegd in ons buitengebied.
Helaas gaat dat niet altijd zonder dat
er zaken in de communicatie fout
kunnen gaan. Uit ervaring weten wij
al dat hierdoor de kans bestaat dat
het mailverkeer niet meer optimaal
functioneert.
In een aantal gevallen betekent
glasvezel ook een nieuw mailadres.
Hierdoor kan zijn dat er problemen
ontstaan met het rondsturen van o.a.
uitnodigingen, etc.
Om u zo goed mogelijk van dienst te
kunnen zijn, willen wij u vragen om bij
wijzigingen uw actuele mailadres door
te geven.
Dit kan door een mailtje te sturen naar
info@onderholt.nl, onder vermelding
van uw naam, adres, woonplaats en het
gewijzigde mailadres.
U kunt dit ook doen door op de
website van ANV ’t Onderholt
www.onderholt.nl, via “Contact” het
contactformulier volledig in te vullen
en versturen.
PS: We sturen al een paar jaar aan
iedereen van wie het mailadres bij ons
bekend is, de digitale uitnodiging voor
de ledenexcursie (deze wordt i.v.m.
de hoge kosten niet meer per post
verzonden).

