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Beste leden van Landschapsvereniging de Reggestreek
Graag willen wij u met deze nieuwsbrief op de hoogte brengen waar we mee bezig zijn
bij onze Landschapsvereniging de Reggestreek.
Allereerst mogen we terug kijken op een zeer geslaagde jubileum dag op 6 oktober 2018,
waar we menigeen van u mochten begroeten en druk gebruik is gemaakt van het bestellen van
plantgoed waar u €100,00 van ons cadeau kreeg.
Helaas kon de fruitpers niet doorgaan omdat er te weinig aanbod was na de droge zomer.
Maar dit jaar proberen we het weer en is een nieuwe datum gepland op Zaterdag 5 oktober 2019.
Nadere informatie volgt.
Op onze leden vergadering hadden we na de pauze als gastspreker Herman Menkveld.
Herman heeft ons verteld over zijn biologisch akkerbouwbedrijf en over zijn natuurbeheer op
graslanden die hij deels pacht van Staatsbosbeheer die hij op een bijzondere manier tot waarde weet
te brengen.
Ook is bestuur uitgebreid met Erna Klein Leetink. Zij stelt zich graag verder aan u voor.

Even voorstellen……
Ik ben Erna Klein Leetink, geboren en getogen op een boerderij in Enter en heb tot 2015
samen met mijn man Gerrit Jan een boerderij gerund in Markelo. In december 2017 zijn we
verhuisd naar Rectum waar we inmiddels aardig ingeburgerd zijn. Ik ben werkzaam als
persoonlijk ondersteuner van mensen met een verstandelijke beperking. Onze vier kinderen
zijn allemaal uitgevlogen. Wij voelen ons verbonden met het Twentse platteland en de
mensen die er wonen. In Markelo heb ik meegewerkt aan een project om boerenerven
streekeigen in te richten
Toen we hier kwamen wonen, wilden we ons erf opnieuw inrichten met streekeigen - en
bijenvriendelijke beplanting en kwamen zo voor advies bij de Reggestreek terecht. Zo rol je
dus van het een in het ander. In het voorjaar werd ik gevraagd om zitting te nemen in het
bestuur van ‘De Reggestreek’. Deze taak wil ik op me nemen en ik hoop hier een positieve
bijdrage aan te kunnen leveren.
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Plantgoed uitgifte jubileumactie
- vergeet uw plantgoed geen water te geven Het is al weer even geleden, maar zaterdag 23 februari is aan ruim 40 leden voor €100,- gratis
streekeigen plantsoen uitgegeven. Oorspronkelijk zou het plantsoen in het najaar van 2018 al
worden uitgegeven maar vanwege de droogte is dit toen uitgesteld. Dit voorjaar begon natter
waarna we besloten hebben om de uitgifte door te laten gaan. Maar helaas blijkt dat ook dit jaar de
droogte nog niet voorbij is. Daarom hierbij de oproep vergeet niet uw nieuwe aanplant voldoende
water te geven!!
Met de jubileumactie wil de Reggestreek haar leden stimuleren om haar erven streekeigen in te
richten met oog voor het landschap en de natuur. Met het geselecteerde plantgoed zijn heggen,
hagen, struwelen en houtwallen aangelegd. Naast al het natuurlijke plantsoen zijn er ook erven
aangekleed met fruitbomen en struiken.
Mocht u geen gebruik hebben gemaakt van de actie, maar toch graag plantsoen willen bestellen kunt
u contact op nemen met Dilleen Nijenhuis via 06312373215

Subsidieregelingen update
De provincie Overijssel heeft de afgelopen tijd twee subsidieregelingen opengesteld welke wellicht
voor u interessant kunnen zijn:
1. Subsidie Kwaliteitsimpuls voor het landschap. Deze subsidieregeling is bedoeld voor
particuliere grondeigenaren in het buitengebied welke landschapselementen willen
aanleggen of herstellen. De subsidieregeling kent een minimum aanvraagbedrag van
€10.000,-. Een best hoog bedrag waar lang niet iedereen mee uit de voeten kan. Mocht u
interesse hebben of meer over deze subsidieregeling willen weten kunt u kijken
op http://www.overijssel.nl/loket/subsidie/vitaal-platteland/kwaliteitsimpuls/
2. Subsidie Natuur en Samenleving 2.0
Deze subsidieregeling is bedoeld om initatieven, welke zorgen voor een versterking op het
gebied van natuur en samenleving, te ondersteunen. Hierbij kan worden gedacht aan
bijvoorbeeld kinderen en natuur maar ook aan stad en platteland relaties. Wilt u meer weten
over deze subsidie dan kunt kijken op http://www.overijssel.nl/loket/subsidie/vitaalplatteland/natuur-en/

Pilot langjarig landschapsbeheer Notter/Zuna
In de buurtschap Notter-Zuna is sinds vorig jaar een stuurgroep bezig met de vraag hoe we in de
toekomst landschapsbeheer beter kunnen waarborgen. Hierbij is ook De Reggestreek betrokken.
Belangrijk daarbij is dat de plannen gedragen en ondersteund worden door de buurtschap. Daarom
zijn er twee informatieavonden een fietstocht en een minimarkt voor de bewoners georganiseerd.
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biodiversiteit en wandelpaden dienen de nodige aandacht te krijgen.
Daarom is er een kansenkaart opgesteld om inzichtelijk te krijgen waar de goede mogelijkheden
liggen op dat gebied.
De bedoeling is dat er een gebiedsfonds voor landschapsbeheer wordt opgericht. Deze zal
inkomsten moeten genereren en het landschapsbeheer op een goede en efficiënte manier uit
moeten laten voeren.
Inkomsten voor het Gebiedsfonds kan bijvoorbeeld ook energieopwekking zijn waardoor ook aan de
klimaatdoelstelling wordt bijgedragen.
Dit alles is samengevat in een plan dat de gemeente Wierden en provincie Overijssel wordt
aangeboden.
Komende tijd zal dit worden bestudeerd en de bedoeling is dat dit fonds begin 2020 wordt opgericht
Dit alles onder de paraplu van de reeds opgerichte Coöperatie Notter Zuna.

Excursie naar biologisch akkerbouwer Herman Menkveld
Op zaterdag 2 juni was er een excursie naar het bedrijf van Herman Menkveld te Olst. Dit naar
aanleiding van de jaarvergadering waar hij een lezing hield over zijn bedrijf. Vijftien geïnteresseerden
hadden zich hiervoor aangemeld. Het was schitterend mooi weer die dag en onder een opgeknapte
open hooiberg kregen we de eerste uitleg over de geschiedenis van de boerderij.
Vanaf 2000 is het bedrijf biologisch. De eerste jaren viel de opbrengst van de gewassen tegen. Het
bodemleven moest zich weer herstellen. Daarna ging het steeds beter. De opbrengst blijkt erg
afhankelijk van een goede bodemstructuur en een gezond bodemleven. Daarop baseert hij zijn
vruchtwisselingplan.
Granen zijn daar een belangrijk onderdeel van. Een keer in de drie jaar korrelmaïs verbouwen kan
prima met daarbij ook een goede opbrengst.

We zijn bij akkers geweest waarbij de landbouwopbrengst de prioriteit had en bij akkers en
weilanden waarbij de natuurdoelstelling het belangrijkst was. De akker en weidebloemen waren
daarbij schitterend om te zien. In één van de akkers stond Groot Spiegelklokje tussen het graan. Dit
kan alleen is er nog nooit een bestrijdingsmiddel is gebruikt op het perceel. Zo gevoelig is die plant.
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Hij nam ons mee naar de Duursche Waarden waar hij 250 hectare van Staatsbosbeheer pacht. Daar
weidt hij dan weer vee van boeren en krijgt daarvoor van deze boeren een vergoeding.
De lunch werd genuttigd op de hoge uitkijktoren bij de steenfabriek. Daarna hadden we nog een
wandeling door het gebied.
Het was een heel geslaagde dag en voor een ieder erg interessant.

