
 

 

  

 

Voorwoord  Egbe rt  

Harmse n  

“20 jaar Onderholt” 

2020 is al bijna weer voorbij. Het was een 

bewogen jaar, met hoogtepunten en 

dieptepunten! Op 14 november bestond 

het Onderholt bijvoorbeeld alweer 20 jaar. 

We hadden dit graag gevierd, maar helaas 

is er nu geen gelegenheid om daar samen 

met u op een leuke gezellige manier 

aandacht aan te besteden. 

Over 5 jaar is er een nieuw lustrum, hopelijk 

zijn we dan wel in de gelegenheid om iets 

gezamenlijks te organiseren. 

Dit jaar waren we door de Corona 

omstandigheden sowieso niet in staat 

ledenactiviteiten te organiseren en ook de 

Algemene ledenvergadering is niet 

doorgegaan. 

In deze nieuwsbrief zullen wij u zoveel 

mogelijk meenemen in datgene wat er 

afgelopen jaar is gebeurd op het 

Onderholt, want het werk is gewoon 

doorgegaan! 

En dat er goed gewerkt is kunt u ook zien 

in de bijlage met mooie financiële cijfers 

van afgelopen seizoen. Complimenten 

voor eenieder die heeft bijgedragen aan dit 

mooie resultaat. 

 

Ik wens u voor nu veel leesplezier,  

voor de komende tijd een goede 

gezondheid en hopelijk tot ziens in het 

nieuwe jaar. 

Egbert Harmsen 

 

 

 

 

Nieuwe  Coörd inator  

Ar je n He e rink  ste lt  

z i cht  voor:  

Mijn naam is Arjen Heerink, persoonlijk 

contact met iedereen in deze tijd is niet 

makkelijk, zodoende wil ik mij graag alvast 

op deze manier voorstellen.  
Ik ben in Zelhem opgegroeid op een 

boerderij waarbij het werk op het land 

goed beviel. Met het gevoel iets toe te 

kunnen voegen aan het onderhoud 

hiervan, ben ik de opleiding Bos en 

Natuurbeheer gaan volgen, eerst op het 

mbo en later op het hbo.  

Na stages bij onder andere; landgoederen, 

boomverzorgers, en een boomkweker in 

de landen; Zweden, Duitsland en Maleisië 

heb ik nu in de Achterhoek mijn plek weer 

gevonden.  

Bij ’t Onderholt zal ik mij ervoor inzetten 

om samen met Wilfried klanten te 

informeren over de mogelijkheden om de 

biodiversiteit en het landschap te 

verbeteren.  Graag kom ik binnenkort met 

jullie in contact.  

Arjen Heerink 

 

 

 

 

 

Zonne bloeml int ;  goed 

voor boe r en natuur!  

Steeds vaker zien we in de gemeenten 

Lochem en Bronckhorst Zonnebloemen of 

Bijenmengels met Zonnebloemen aan de 

rand van mais percelen.  

Wat in 2018 startte als een goed initiatief 

vanuit enkele boeren in de lokale LTO-

afdeling, groeit nu uit tot een activiteit met 

steeds meer omvang. In 2019 nam ‘t 

Onderholt de organisatie van het project 

over en werd het project opgeschaald naar 

2 gemeenten.  

Inmiddels is er in 2020 in totaal 16 

Kilometer zonnebloemlint ingezaaid. De 

bloemen geven een kleurrijk beeld en 

hebben inmiddels meerdere kranten en 

media gehaald.  

 

Nieuwsbr ief   

de cembe r  20 20  

• Voorwoord Egbert Harmsen 

• Nieuwe Coördinator Arjen Heerink 

op kantoor in Vorden 

• Verloop Zonnebloemen lint  

• Uitgevoerde werkzaamheden van 

land-schaps-elementen onder 

ANLB; paddenpoelen 

• Afscheid 6 werkploeg leden 

• Afscheid Bestuurslid Tonie Klein 

Brinke   

• Bestuur verlengd / herkozen 

• Resultaten  2019-2020 

 

 

 

 



 

Bron: pg-gorsselepse.nl 

 

Een Zonnebloemlint en wilde bloemen 

mengsels zijn goed voor de natuur doordat 

ze bijdragen aan de biodiversiteit van de 

omgeving. Het trekt diverse soorten bijen 

en insecten, maar ook kleine vogels en 

andere dieren die hier voedsel vinden.  

Ook als boer is een zonnebloem lint 

interessant: als je besluit een deel van je 

perceelrand in te zaaien, is hier een leuke 

vergoeding voor beschikbaar En niet 

onbelangrijk; de flora en fauna in je directe 

omgeving krijgen een goede stimulans met 

een kleurrijke uitstraling. . 

Heb je geen boerderij, maar draag je 

biodiversiteit wel een warm hart toe? Als 

particulier kan je eenvoudig een aantal 

meters zonnebloem lint doneren. Wil je 

meer weten als boer of particulier? Kijk dan 

op:  www.zonnebloemlint.nl 

 

Uitge voe rde 

we rkzaamhede n van  

landschapse le menten  

onde r ANLB  

We informeren u in onze nieuwsbrieven 

regelmatig over opvallende projecten van 

‘t Onderholt.  In deze nieuwsbrief vast een 

korte update over onze werkzaamheden in 

het kader van de ANLB. Zo zijn er diverse 

paddenpoelen hersteld. Hiermee wordt het 

leefgebied van de kamsalamander 

verbeterd en zien we meer poelen en 

vennen terug in ons landschap. Op 

landgoed Verwolde bij Laren Gld.  zijn zelfs 

meerdere paddenpoelen hersteld, 

Daarnaast is er een paddenpoel hersteld 

nabij de spoorsloot ten Oosten van de 

N348 bij Lochem (vlakbij Renault dealer 

Bochane).  In onze volgende nieuwsbrief 

vertellen we u er graag meer over! 

Afsche id  van  6  

we rkp loe gleden  

Vanwege het bereiken van de 

pensioengerechtigde leeftijd hebben we 

afscheid genomen van Ab Hiddink, Wim 

Langenberg, Albert Menkveld, Roelof 

Reusink en Jo Westerveld. 

Met een bezoekje vanuit het dagelijks 

bestuur en een attentie hebben we hen 

bedankt voor de jarenlange inzet voor het 

Onderholt.  

De bezetting van de werkploeg is nu af en 

toe wat krap, maar gelukkig zijn een aantal 

van deze 'oud' werkploegleden nog wel 

bereid te komen helpen als het erg druk is.  

 

Afsche id  van  een 

be stuurs l id  -  Ton ie  Kle in  

Br inke   

Het is 10 jaar geleden dat ik in het bestuur  

van ANV  ’t Onderholt ben gekomen om 

Gerrit Schuerink op te volgen als 

secretaris.  

Dit betekent dat er alweer een periode 

van 3 x 3 jaar ( en 1 jaar extra ) verstreken 

zijn en ik mijn functie definitief door heb 

gegeven aan mijn opvolger  Derk 

Woestenenk. 

Het was een mooie tijd en met plezier kijk 

ik terug aan de samenwerking met 

bestuur, werkploeg en het kantoor. 

Natuurlijk is er wel eens wat niet goed 

loopt of wat anders had gekund.  

We zijn allemaal mensen en doen allemaal 

ons best om het zo goed mogelijk te 

doen. Niemand is perfect! Ook bij t 

Onderholt niet! 

Zelf ben ik een persoon die het 

buitengebied heel hoog in het vaandel 

heeft, vooral samen optrekken en elkaar 

als agrarische sector en natuur 

respecteren. Het baart mij dan ook zorgen 

dat door de toekomstige energietransitie 

ons landschap structureel zal veranderen. 

Helaas loopt het door Covid-19 

momenteel geheel anders dan verwacht.    

Geen leden bijeenkomsten, geen ALV, 

geen praatje met leden op een 
bijeenkomst of vergadering, zo min 

mogelijk visueel contact voor de veiligheid 

van ons allen.  

 

Ja, ik geef eerlijk toe: ik mis dit. 

Ik wens de organisatie en de leden van 

ANV ’t Onderholt een succesvolle 

toekomst toe en hoop dat de agrarische 

sector hierin een goede plaats zal blijven 

behouden.  

Het ga jullie allen goed en blijf gezond.  

Tonie Klein Brinke  

 

Bestuurs leden  ve r lengd 

/  He rkozen  

In het afgelopen jaar zijn Robert Wammes 

en Henk Oosterink herkozen voor een 

nieuwe periode van 3 jaar 

 

Resu l taten  2019  –  2 020  

Door Arnold Peterse.  

In het afgelopen boekjaar heeft ‘t 

Onderholt goede resultaten geboekt;  Over 

het jaar 2019 – 2020 is een resultaat 

gerealiseerd van € 53.695  ten opzichte 

van € 9.332  in het vorige boekjaar. 

Enkele belangrijke oorzaken voor dit 

hogere resultaat waren de betere omzet uit 

eigen projecten, plantgoed en snippers. 

Ook de vanuit de VALA ontvangen 

beheersvergoeding was hoger. 

De kosten voor loonwerk en snipperen 

vielen juist lager uit. Door het goede 

resultaat van het afgelopen boekjaar steeg 

het verenigingsvermogen van € 123.313  

naar € 177.008, waarmee onze financiële 

buffer substantieel versterkt is. 

Meer details vindt u in de bijlage op de 

volgende pagina 

 

Mee r we ten ,  wense n  of  

leuke  ideeën?  

Het is altijd lastig om je hele verhaal op 

afstand te vertellen. Mist u onderwerpen, 

heeft u goede ideeën voor het komende 

jaar of wilt u gewoon een vraag voorleggen 

aan iemand van het Onderholt? Mail of bel 

ons gerust! 

E: info@onderholt.nl 

T:  0575 - 55 05 93

mailto:info@onderholt.nl
tel:0575550593


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resu l taten  2019  –  2 020  

Verlies en winstrekening ‘t Onderholt over boekjaar  2019-2020 

 

 

Balans ‘t Onderholt per 30 juni 2020 

 


