
Vanuit de Plattelandsraad is voor het 
thema biodiversiteit een werkgroep 
opgezet met  vertegenwoordigers 
van Plattelandsraad, VAL, IVN, 
Gemeente, Waterschap en land-
bouw. Deze werkgroep heeft aan 
de Gemeente en het Waterschap 
voorgesteld om bermen en sloten 
meer te gaan maaien en het maaisel 
af te voeren. 

Hierdoor wordt de grond ver-
schraald en krijgen de oorspronkelij-
ke planten met bijbehorende insec-
ten weer meer kans. Bovendien kan 
het maaisel prima worden verwerkt 
als meststof voor landbouwgrond. 
Deze werkwijze is uitgeprobeerd 
in twee gebiedjes, bij Sinderen en 
Netterden.

De ervaringen tot nu toe zijn positief. 
Het maaisel van Sinderen is gebruikt 
als strooisel in een potstal bij een 
biologische melkveehouder. Deze 
boer beschouwt het maaisel als prima 
aanvulling op zijn rundermest. Hij 
ondervindt nagenoeg geen hinder van 
aanwezige andere plantenzaden. Het 
maaisel van de proef bij Netterden 
is door een loonwerker verwerkt tot 
bokashi. Hierbij wordt het maaisel 
met behulp van toegevoegde bacteriën 
in 10 weken tijd gefermenteerd en kan 
het als meststof worden uitgestrooid. 
De loonwerker en de afnemende ak-
kerbouwer zijn positief over de kansen 
die bokashi biedt. Een zorgpunt is 
het afval dat er mee komt. Inzet van 
verschillende organisaties, zoals IVN 
en scholen en voorlichting kunnen 
hier wellicht oplossing bieden. De 
Gemeente en het Waterschap probe-
ren verschillende werkmethoden uit 
en willen er zeker mee doorgaan. De 
Gemeente gaat onderzoeken hoe de 
nieuwe werkwijze in een groter gebied 
kunnen worden uitgevoerd. Het 
Waterschap wil graag meer afnemers 
van het maaisel. Grondeigenaren 
kunnen zich hiervoor aanmelden bij 
het Waterschap.

Gemeente blij met initiatief vanuit 
Plattelandsraad over berm- en slootbeheer 

Op 25 september jl organiseerde 
de Plattelandsraad Oude-IJssel-
streek  in het Borchuus in Vars-
seveld een informatie-avond 
over kringlooplandbouw. 

Tijdens deze avond kwamen 
verschillende sprekers aan bod, 
op deskundige en betrokken 
wijze ingeleid en aan elkaar 
gepraat door Irene van der 

Aart. De Plattelandsraad is van 
mening dat kringlooplandbouw 
een constructief antwoord is op 
alle uitdagingen die de komende 
jaren in het buitengebied op 
ons af komen, zoals het verbe-
teren van de biodiversiteit, de 
energietransitie naar duurzame 
energie-opwek, maar ook de 
verwachte bedrijfsbeëindiging 
door tientallen boeren binnen 
de gemeente grenzen.

Zwier van der Vegte, bedrijfsleider 
van proefboerderij “De Marke”, waar 
de praktijk van kringlooplandbouw 
wordt toegepast en onderzocht, 
schetste welke ontwikkelingen zich 
in de naoorlogse periode in de 
Achterhoek hebben voorgedaan. 
Belangrijk gegeven was hierbij 
het loslaten van het principe van 
grondgebondenheid, waardoor er 
een verstoring optrad in de minera-
lenbalans, hetgeen leidde tot grote 
mestoverschotten, met alle gevolgen 

van dien.  Kringlooplandbouw is 
een manier om het evenwicht in 
deze kringloop van koe, vlees, zuivel 
en mest, bodem en markt weer te 
herstellen.
Mark Ormel, voorzitter van de 
landbouworganisatie LTO Noord, 
afdeling Oost-Achterhoek, gaf aan 
dat veel van de geschetste ontwik-
kelingen door de landbouw zijn op-
gepakt en dat er hard wordt gewerkt 
door de boeren om dit nog verder te 
verbeteren. De consumenten, dienen 
wel te beseffen, dat zij uiteindelijk de 
keus maken over wat zij iedere dag 
weer op hun bord willen hebben; 
aan hoogwaardige producten hangt 
wel een prijskaartje. 
De informatie-avond verschafte 
inzicht in de complexiteit van het 
boerenbedrijf in onze omgeving, 
hetgeen ook is beschreven in het 
boek “Kringlooplandbouw in de 
Gemeente Oude-IJsselstreek” waarin 
een aantal boeren aan het woord 
komen. Het eerste exemplaar werd 
overhandigd aan Ria Ankersmit, 

verantwoordelijk wethouder voor 
het buitengebied. Het geeft een 
waardevol inzicht in de geschiedenis 
en toekomst van het boerenbedrijf, 
beschrijft hun vakmanschap en pas-
sie en schetst de dilemma’s waarmee 
de boerenfamilies geconfronteerd 
worden. Er zijn nog enkele exempla-
ren beschikbaar, mocht u interesse 
hebben, meld u dit dan via de 
contactpagina op de website van de 
Plattelandsraad (www.plattelands-
raad-oudeijsselstreek.nl/contact/).

De redactionele inhoud van deze acht-wekelijks verschijnende pagina staat onder verantwoordelijkheid van de Plattelandsraad.  •  Redactie: Helma Tuenter: helma@tvtechniek.nl, tel. (0315) 617153;  
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