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dit jaar naar Landgoed Kranengoor. In deze
nieuwsbrief leest u daar een verslag van.
Op de aankomende ALV krijgt u inzicht in de
financiële resultaten van afgelopen jaar en de
prognose voor het huidige seizoen. U maakt
kennis met de nieuwe penningmeester,
secretaris en de teammanager. Ook stellen
we nieuwe bestuursleden aan u voor, nadat
we afscheid hebben genomen van diegenen
die ‘t Onderholt gaan verlaten. Na de pauze
zal Peter Schrijver van het Waterschap Rijn
en IJssel een presentatie geven over water
(en droogte). Na twee droge jaren een erg
interessant onderwerp.
Tot ziens op de ALV!
Egbert Harmsen

In deze nieuwsbrief zal de nieuwe
team(!)manager zich voorstellen. Wat
afgelopen jaar ook veranderd is, is dat we
de voorjaars ALV geschrapt hebben en
daarvoor in de plaats een informatieve
bijeenkomst hebben georganiseerd, die
ook toegankelijk is voor niet leden. Deze
bijeenkomst was afgelopen jaar zeer goed
bezocht. Voor het komende jaar zijn we nog
op zoek naar een thema dus als u een goed
idee heeft, laat het ons weten. Ook waren
er veel mensen op onze jaarlijkse excursie;

Ledenexcursie Landgoed
Kranengoor
Op woensdag 12 juni 2019 hebben we
tijdens onze jaarlijkse excursie een bezoek
gebracht aan het Landgoed Kranengoor in
Laren (Gld).
Hierbij konden we ongeveer 50 personen
begroeten die onder begeleiding van de
gidsen Jan Stronks en George Borgman
een wandeling van circa 3,5 kilometer
maakten over een deel van het landgoed.
Dit alles mede mogelijk gemaakt door de
familie Schoemaker. Het was een leerzame
en interessante avond, mede door het
enthousiasme van de inleiders.

Voorwoord Egbert
Harmsen
Toen Erik Smale vorig jaar om persoonlijke
redenen plotseling zijn functie als voorzitter
van ’t Onderholt moest opgeven, heb ik
als vicevoorzitter zijn taken enthousiast
opgepakt, mij niet realiserende dat er een
flinke uitdaging lag te wachten. Naast de
voorzitter die er plotseling mee stopte,
was ook onze penningmeester door ziekte
uitgeschakeld. De ambtstermijn van de
secretaris was bijna verlopen en de manager
gaf aan dat het tijd was voor een opvolger.
Op het kantoor lag de werkdruk te hoog
en extra ondersteuning van de werkploeg
was gewenst. Kortom er was een dringende
noodzaak aan mensen die zich willen inzetten
voor ‘t Onderholt. Ik ben dankbaar dat we
die mensen gevonden hebben. Dankzij de
inzet en kwaliteit van deze mensen zie ik de
komende jaren met vertrouwen tegemoet.

Achterhoek Foto
Johan Braakman

Paul Seesing nieuw lid
managementteam
Door het bestuur van ’t Onderholt ben ik
gevraagd om Jacques Duivenvoorden op te
volgen. Daar heb ik ja tegen gezegd omdat ’t
Onderholt voor mij zeer bekend is en ik veel
van de mensen die er bij betrokken zijn goed
ken. Via het Plattelandshuis ben ik betrokken
geweest bij de oprichting van de vereniging
en ben tot 2010 adviseur geweest van het
bestuur.
In mei vorig jaar ben ik met pensioen
gegaan na 20 jaar projectleider bij
landinrichtingsprojecten, 15 jaar bij het
Plattelandshuis in de Achterhoek en 8 jaar als
wethouder voor de gemeente Bronckhorst te
hebben mogen werken. In deze nieuwe taak
zie ik het als een uitdaging om de organisatie
en samenwerking te optimaliseren.

Het zelfstandige 80 hectare omvattende
landgoed ligt aan de oostkant van het
imposante landgoed Verwolde en is
gerangschikt als NSW 1928 “Landgoed
Kranengoor”. Het is verdeeld in het
natuurgebied Kranengoor, De Belten
en Blankenbergse Veld. Deze verwante
terreinen hebben niet alleen gezamenlijke
historische (eigendoms)wortels maar er
liggen ook landschappelijke en ecologische
verbanden. Van oorsprong is de kern
van Landgoed Kranengoor een vochtige,
moerassige laagte in het glooiende
Achterhoeks dekzandlandschap en bestaat
uit beekeerdgrond. Naar de randen loopt het
terrein op en wordt droger. De mens zocht
vroeger bij voorkeur overgangen tussen
hoog en laag, droog en nat op om er zich als
landbouwer te vestigen.
In 2009 is het eigendom van het landgoed
overgedragen
aan
Stichting
Anitya
Foundation. Door deze eigendomsvorm
wordt de duurzame instandhouding en
beheer van het landgoed voor de toekomst
veiliggesteld. De stichting is aangemerkt
als ANBI en voert op het landgoed natuuren landschapsbeheer en haar sociaalmaatschappelijke en bestuurlijke functies uit.
voor meer info: www.landgoedkranengoor.nl

Crowdfunding zorgt voor
zonnebloemen langs
maisakkers
Door Rina Scharpert in opdracht van
De Innovatie Coöperatie
In Lochem startten op initiatief
van de plaatselijke LTO-afdeling in
2018 tien boeren met vijf kilometer
zonnebloemranden langs maispercelen.
De Innovatie Coöperatie hielp hen om de
maisteelt op een laagdrempelige manier
biodiverser te maken. De gemeente
Lochem financierde het. Hoe staat het
met het project en wat zijn de plannen
voor 2020?
Dit jaar groeide het initiatief van
onderaf al naar 45 deelnemende boeren
en elf loonwerkers en 25 kilometer
zonnebloemrand in de gemeente Lochem.
ANV ’t Onderholt nam de organisatie
van het project over. Herbert van Zeijts,
melkveehouder in Eefde en initiatiefnemer
van het eerste uur, deed zelf mee met 800
meter en is blij met de grote animo. “Na de
positieve reacties in het eerste jaar moesten
we in het tweede jaar zelfs nee verkopen.
Wel was er onderzoek nodig naar de impact
op de biodiversiteit, de onkruidbeheersing
en het toekomstig verdienmodel.”
Onderzoek biodiversiteit en onkruid
Om de biodiversiteit te onderzoeken
deden tien vrijwillige boeren, imkers en
betrokken burgers samen met Eelerwoude
een onderzoek. Uit de tellingen bleek dat er
daadwerkelijk een verschil is in biodiversiteit
tussen de mais en de zonnebloemranden.
Er zitten meer insecten en meer soorten
insecten in de zonnebloemranden.
Afstudeerder Marcel Heerink onderzocht
afgelopen zomer verschillende vormen
van onkruidbehandeling, omdat die bij
zonnebloemen verschilt van die bij mais.
Loonwerker Gerrit Boschloo uit Gorssel:
“Twee methoden bleken het beste aan te
slaan. Een is het mechanisch schoffelen
in combinatie met een grondherbicide.
De zonnebloemen kunnen dan wel mee
gehakseld worden met de mais. De andere
methode is onderzaai van de zonnebloemen
met een patrijzenmengsel. Dit moet dan wel
in de winter blijven staan. Als loonwerker ben
ik voorstander van alleen zonnebloemen in

combinatie met schoffelen. In zo’n mooie
gele bloemenrand moet je eigenlijk niet
chemisch willen bestrijden.” Herbert: ”Dat
onkruid is inderdaad wel een dingetje. Tot nu
bestreed ik dat mechanisch en met de hand.
Volgend jaar wil ik een patrijzenmengsel
onderzaaien voor nog meer diversiteit.”
Financieel duurzaam
Van belang is dat er ook op de langere termijn
geld voor de zonnebloemranden is. Daarom
wordt gewerkt aan drie trajecten, zoals
de erkenning van de zonnebloemranden
vanuit een duurzaamheidskeurmerk van
een verzuivelaar. En aan de mogelijkheid
dat boeren met een bloemenrand die in
de winter blijft staan ook vanuit Europese
subsidies beloond worden. Tot slot wordt er
nu al gestart met een crowdfundingsactie.
Crowdfunding
“Veel mensen zijn enthousiast over de
zonnebloemen. Het project leent zich
daarom prima voor het verbinden van
boeren en burgers”, vindt Loonwerker
Boschloo.
Via
www.zonnebloemlint.nl
kunnen burgers dan ook meebetalen
aan een mooiere omgeving. Dat kan al
vanaf vijf meter voor € 5,50. Op 1 maart
sluit de crowdfunding en hopelijk is
dan het streefbedrag voor 25 kilometer
zonnebloemrand gehaald. De boeren met
alleen een zonnebloemrand ontvangen een
vergoeding van 50 cent per meter of 70 cent
per meter als ze kiezen voor een speciaal
patrijzenmengsel met zonnebloemen die
ze laten overwinteren. Boeren die mee
willen doen, kunnen zich ook melden via
www.zonnebloemlint.nl. “Het zou mooi zijn
als we het via crowdfunding rond krijgen.
Het staat of valt wel met de communicatie.
Voor mij persoonlijk is het financiële deel
geen drijfveer. Voor mij is het stukje pr veel
belangrijker”, zeg Herbert.
Ervaringen zonnebloemranden:
• Winst biodiversiteit
• Nauwelijks opbrengstderving, doordat
meehakselen met maisoogst mogelijk is
• Onkruiddruk is oplosbaar
• Beter imago boeren
• Mooier landschap
• Mensen worden er blij van
• Onbedoeld geplukt, levert meer
zonnebloemen op
• Symbool voor zoeken naar verbinding

Excursie
houtverbrandingsoven
ForFarmers
Zoals gebruikelijk was er ook deze zomer
een activiteit met partners. Dit jaar op 5 juli
ging de reis naar ForFarmers in Lochem. Na
jaren aan het project Stoken op Streekhout
te hebben gewerkt, is 2019 het jaar
waarin het ook echt effectief is geworden.
Zoals bij velen bekend liet de startende
eerste klant op zich wachten. Het concept
was onbekend en derhalve onbemind.
Gelukkig voor ons Achterhoekse landschap
hanteerde ForFarmers, onder de noemer van
maatschappelijk verantwoord ondernemen,
een ruimere denkwijze. Het bedrijf besloot
te investeren in een houtkachel die de
benodigde stoom moet produceren voor
het persen van de voederbrokken. Tijd
voor onze werkploeg, bestuur en partners
om eens te zien hoe de door ’t Onderholt
geproduceerde snippers worden ingezet.
In februari 2019 is de houtverbrandingsoven
bij ForFarmers opgestart. De installatie wordt
gevoed met houtsnippers die vrijkomen bij
het onderhoud van landschapselementen
in onze Achterhoek. Voor de levering is de
Coöperatie Streekhout Achterhoek (CSA)
opgericht. Met de geproduceerde stoom
wordt eerst een generator aangedreven
om stroom op te wekken. De vrijkomende
stoom wordt vervolgens gebruikt in het
productieproces van het veevoer. Tot
midden oktober is er 3.000 ton snippers
verstookt.
Bij ForFarmers werden we ontvangen door
projectcoördinator Stan Raben. Onder het
genot van een kopje koffie schetste hij een
beeld over het ontstaan en de uitvoering
van dit project. Vervolgens ging de groep
aan de wandel en zag in de fabriek de
indrukwekkende houtoven en generator
hun werk doen. Het was een bijzondere
leerzame dag. Wij leerden zelfs tussen de
lijntjes lopen zoals de foto laat zien.

Afsluitende barbecue
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Na afloop van de excursie is iedereen naar
de boerderij van het nieuwe bestuurslid
Derk Woestenenk in Laren gegaan. Daar is
genoten van een barbecue verzorgd door

Beheer van
landschapselementen
onder ANLb
Door Wilfried Berendsen
Vanaf 2016 is de ANLb-regeling (Agrarisch
Natuur- en Landschapsbeheer) in werking
voor agrarisch natuurbeheer. Binnen deze
regeling komen er jaarlijks landschapselementen bij. Hiernaast is het aantal of
de oppervlakte landschapselementen
aangegeven die binnen ons werkgebied
tot en met 2019 binnen de regeling vallen.
Een groot gedeelte van de elementen
wordt door de deelnemers zelf beheerd en
een deel door ’t Onderholt.
Stegeman. Natuurlijk kwamen de gebruikte
aardappelen van het akkerbouwbedrijf van
onze gastheer. We kijken uit naar volgend
jaar.
Berichtgeving over biomassa in de media
In de media verschijnen de laatste tijd
artikelen omtrent protesten van milieuclubs
over het vervuilende karakter van het
verbranden van biomassa. Biomassa is hier
echter verworden tot een containerbegrip.
Gesteld kan worden dat de biomassa
die vrijkomt bij landschapsonderhoud
uit de omgeving met weinig transport
goed inzetbaar is voor energieopwekking.
Wanneer snoeihout blijft liggen of ter
plekke wordt verbrand, komt de CO2 ook
vrij maar zorgt het niet voor besparing
van andere fossiele brandstoffen. Eerdere
studies (Stoken op Streekhout) wezen uit
dat de verwerking van houtsnippers uit
het landschapsonderhoud als duurzaam
betiteld kan worden.

Vertrek Jacques
Duivenvoorden
28 november zal ik tijdens de ALV van
’t Onderholt mijn laatste officiële taak
uitvoeren door het financiële wel en wee van
de vereniging aan u uiteen te zetten.
Sinds december 2006 heb ik deel mogen
uitmaken van de ontwikkeling van het
agrarisch natuurbeheer en die van ’t Onderholt
in het bijzonder. In aanvang ging het om
de lekker lopende bestaande organisatie
wat meer vorm te geven. Daarnaast de
focus vooral op de toekomst. Terugkijkend
heeft ’t Onderholt een belangrijke plaats
gekregen in de landelijke ontwikkeling
van het agrarisch natuurbeheer. Zo was ’t
Onderholt de trekkende partij in het eerste
samenwerkingsverband in de Achterhoek.
Zes ANV’s die hun werkmethodieken en

functioneren uitwisselden uitmondend in een
heus rapport. Later zou deze samenwerking
de voorloper zijn van de huidige VALA.
Vanuit ’t Onderholt ben ik in 2008 secretaris
geworden van het NPO (Natuurlijk Platteland
Oost). Inmiddels was er landelijk al een
zoeken naar toekomstige modellen voor
agrarische natuur ontstaan. In principe was
dat de opmaat naar het volledig nieuwe
systeem voor het agrarisch natuurbeheer
in Nederland. Daarbij is de kennis van
’t Onderholt meer dan regelmatig gebruikt.
De discussies over de mogelijkheid van op
te zetten collectieven zijn door het ministerie
van LNV veelvuldig in Vorden gevoerd. In het
begin werd gedacht aan 400 collectieven.
Daarbij zou ’t Onderholt al moeten worden
opgesplitst. Zoals nu bekend zijn het er
40 geworden. Een van die collectieven is
VALA. Doel was een systeem voor agrarisch
natuurbeheer op te zetten met minder
uitvoeringskosten, meer centjes op het erf en
een beter en meer diverse agrarische natuur.
In de dertien jaar dat ik bij ’t Onderholt betrokken ben, is er veel veranderd. Kort gezegd
van het afschermen van landbouwgrond naar
hoe het één en ander in te zetten om een
betere landschapsontwikkeling te krijgen.
’t Onderholt staat nu als een vereniging met
550 leden (waarvan 350 burgers en buitenlui),
een omzet van € 550.000 en een gezonde
financiële basis. De omzet is opgebouwd uit
ANLb-gelden en eigen projecten.
Naast het agrarisch natuurbeheer is
’t Onderholt ook een gecertificeerde
natuurbeheerder van bijvoorbeeld NSWlandgoederen en kleinere natuurterreinen.
Met veel plezier kijk ik terug op de afgelopen
dertien jaar, de samenwerking met de
collega’s binnen de uitvoeringsorganisatie
en de besturen, uiteraard in veranderende
samenstelling. Zo ook met de functionarissen

van gemeente, provincie en LNV. Voor mij
een groot genoegen om deel uitgemaakt te
kunnen hebben van deze, voor agrarische
wereld, zo belangrijke ontwikkeling.
De voortzetting is in goede handen bij
mijn opvolger Paul Seesing. Tot slot wens
ik de vereniging en alle betrokkenen een
prachtige continuering. Daar twijfel ik ook
geen moment aan!
Het gaat u allen goed.
Jacques Duivenvoorden

Snoeicursus 16 en 17
januari 2020
Van diverse kanten werd ’t Onderholt
gevraagd naar de mogelijkheid voor
een snoeicursus hoogstamfruitbomen.
Wij hebben de heer Bert Kämink bereid
gevonden dit te gaan doen. Eerder heeft hij
al een snoeicursus gegeven voor de VALA.
De reacties waren zeer positief.
De snoeicursus is als volgt opgebouwd.
Een avond theorie op donderdag 16 januari
2020 in het gebouw van ’t Onderholt, aan de
Enzerinckweg 10 in Vorden, gevolgd door
een dag praktijk op vrijdag 17 januari 2020.
Op de praktijkdag worden eerst jonge
bomen gesnoeid die in dat seizoen zijn
geplant. Dan leer je het beste hoe je een
jonge, net aangeplante boom moet snoeien.
Het volgende dagdeel worden oude bomen
gesnoeid. We proberen locaties in de buurt
te vinden.
Belangrijk om te weten is dat degene die
geen tijd heeft voor de theorieavond ook
geen baat heeft bij de praktijkdag. Deze
onderdelen horen bij elkaar.
De kosten bedragen € 90 voor de hele
cursus. Belangstellenden kunnen zich
opgeven via info@onderholt.nl.

In gesprek met werkploeglid
Bernard Ribbers
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’.
Bij een lekker bakje koffie praten over de
werkploeg van ’t Onderholt op een wat druilerige
donderdagmorgen. Bernard heeft een boerderij
in Eefde, met zoogkoeien. De boerderij is eigenlijk
te klein om er een volledig inkomen uit te halen.
Hij heeft er daarom altijd bij gewerkt, de laatste 10
jaar als werkploeglid bij ’t Onderholt.

jongen gepakt en beide grote kerels gingen er
bovenop zitten. Toen de busjes erbij kwamen
werd de jongen erin gegooid. Bernard gaf aan
dat hij blij was dat hij die jongen niet was, zo
hardhandig ging dat daar.
Onlangs heeft Bernard pech gehad, bij het
snoeien is hij van een trapje gevallen en is zijn
pols gebroken. Het gips is er net af en hij moet
het nu nog twee weken kalm aan doen. Daarna
wil hij weer aan de slag. Hij kan nog twee jaar
werken voor de werkploeg, dan is hij op AOW
gerechtigde leeftijd en stopt het. Maar tot dan
zal Bernard zich met plezier blijven inzetten voor
de werkploeg.

Op de vraag welke werkzaamheden Bernard
uitvoert, geeft hij aan dat hij alle voorkomende
karweien oppakt. Het enige dat hij niet doet is heel
dikke bomen zagen. Daarvoor is zijn materiaal
niet geschikt. Hij heeft zelf een motorzaag en een
bosmaaier. Als hij die gebruikt bij het uitvoeren
van werk krijgt hij daarvoor een vergoeding. Veilig
werken is belangrijk; daarom is bij het zagen
de aanwezigheid van een hydraulische kraan
gewenst, dat is nu ook het geval. Het planten
vindt Bernard mooi werk, dan bouw je wat op.
Van Albert van den Brink, voorman, krijgt hij
bericht over de locatie waar hij een karwei moet
uitvoeren en ter plaatse uitleg wat er gedaan
moet worden. Als werkploeglid moet je wel
flexibel inzetbaar zijn. Soms zijn er klussen die
direct uitgevoerd moeten worden, die moet je
dan ook oppakken.
“Het mooiste van de werkploeg is het samenwerken
met collega’s, de verstandhoudingen zijn goed.
Doordat je overal komt, ontmoet je veel mensen
en je komt echt overal in het buitengebied”, daar
geniet Bernard van.
Gevraagd naar bijzondere ervaringen, vertelt
Bernard dat, bij het zagen van een grote
meidoorn/sleedoornhaag, ze onder de haag
zijn gekropen en daar de stammen afgezaagd
hebben. De haag bleef gewoon staan, zo zat hij
in elkaar gegroeid. Later is de haag met een kraan
door de versnipperaar gewerkt.
Ze waren eens in de buurt van de Mettray in
Eefde aan het heggen knippen toen er ineens
een jongen aangerend kwam. Vlak daarachter
kwamen twee busjes aangescheurd en werd de

Bedankt stemmers
Hart voor de
Achterhoek 2019
De sponsoractie “Hart voor de
Achterhoek 2019’’ van de Rabobank
heeft ’t Onderholt € 808,57 opgeleverd.
Onze dank is groot aan de 170
personen die voor de moeilijke keus
hebben gestaan: Wie geef ik mijn
stem? Gelukkig besloten zij uiteindelijk
op ’t Onderholt te stemmen.
Hierbij willen wij namens ANV ’t
Onderholt ook de Rabobank bedanken
dat zij op deze manier ons en de vele
clubs en verenigingen een steuntje in
de rug geven.

Actualisatie
e-mailadressen

Kennisbijeenkomsten
meerwaarde kruidenrijk
grasland
De Vereniging Agrarisch Landschap Achterhoek
(VALA) en Collectief Rivierenland organiseren
samen negen bijeenkomsten om agrariërs te
informeren over de meerwaarde van kruidenrijk
grasland en weidevogelbeheer voor het
(melkvee)bedrijf.
Meer informatie over de data, locaties en
het programma van de bijeenkomsten is te
vinden op de websites van beide collectieven:
www.de-vala.nl en www.collectiefrivierenland.nl.
Ook vindt u hier meer informatie over de
mogelijkheden van agrarisch natuur- en
landschapsbeheer.
De meest actuele data voor de Achterhoek
zijn: 29 november in Silvolde en 6 december in
Vierakker.

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

Jaarlijks sturen wij onze leden een aantal
e-mailberichten over bijvoorbeeld
informatiebijeenkomsten, de ledenexcursie of stemmogelijkheden voor
Hart voor de Achterhoek. Op korte
termijn is het ook de bedoeling de
facturen via e-mail te versturen.
Daarnaast zou het mooi zijn als wij u in
de toekomst ook de uitnodiging voor
de algemene ledenvergadering op
deze manier kunnen doen toekomen!
Om bovengenoemde redenen is
het van belang dat wij uw ( juiste)
e-mailadres in ons bestand hebben. Als
wij meer gebruik kunnen maken van
de mail, bespaart het meteen papier
en portokosten voor het versturen van
papieren post. En dat draagt weer bij
aan natuur en milieu, waarop we zuinig
moeten zijn!
U kunt ons uw (actuele) e-mailadres
doorgeven
op
info@onderholt.nl
onder vermelding van uw naam, adres
en woonplaats. Dit is ook mogelijk
via het contactformulier, te vinden
onder “Contact” op onze website
www.onderholt.nl. Uiteraard gaan wij
er zorgvuldig mee om.

