
Beste leden van Streekbeheer,

Het jaar is bijna ten einde, een bijzonder jaar waarin we zoals iedereen 
de activiteiten op een laag pitje moesten zetten vanwege corona. Onze 
jaarvergadering die gepland was in maart moesten we opschorten en net 
toen we dachten dat het weer kon, werden de teugels aangetrokken en 
werd de ALV nogmaals uitgesteld. 

Vers van de pers
Ondertussen zaten we niet helemaal stil. Het is u misschien al opgevallen, 
sinds eind vorig jaar hebben wij een nieuw logo, vernieuwde website en nu 
de allereerste frisse nieuwsbrief bij u op de mat. Zo willen we onze leden op 
de hoogte houden en attent maken op regelingen, natuurwerk, de stand van 
zaken en de laatste nieuwtjes.

2020 in een notendop
Verderop in deze nieuwsbrief gaan onze bestuursleden uitgebreid in op 
diverse acties, nieuws en achtergronden. Ik geef u alvast een kort overzicht 
van het afgelopen jaar:
• Samen met de IVN en ZLTO leverden we input aan het Beleidsplan Natuur 

& Biodiversiteit Gemeente Wijchen. 
• We participeerden in het project BIMAG van de Vlinderstichting en LTO 

Nederland.
• We doen mee aan het project Natuurinclusief Betuws Boeren, met als doel 

de biodiversiteit op agrarische bedrijven en de omgeving te versterken.
• We zetten de boerenwandelpaden om naar klompenpaden en krijgen daarbij 

hulp van vrijwilliger Ton de Graaf uit Horssen.
• Ton de Graaf is daarnaast bezig om een braderie voor lokale producten op te 

zetten.
• We zoeken samen met Collectief Rivierenland, Landschapsbeheer Gelderland en 

het IVN naar patrijzentellers voor nieuwe gebieden.
Meer lezen? In het artikel ‘(Ver)Stand van zaken’ gaan we verder in op deze punten.

Ik hoop dat de maatregelen tegen het coronavirus ervoor hebben gezorgd dat de ziekte 
bij u buiten de deur is gebleven en dat de economische gevolgen beperkt zijn. Ik wens u 
veel leesplezier met onze eerste nieuwsbrief!

Hotze Hofstra Najaar 2020

Weurt, Rijksmonument 9547



De boeren rondom Nijmegen moesten dit jaar pas op de plaats 
maken vanwege de afgelaste Nijmeegse Vierdaagse. Waar normaal 
heerlijke producten worden uitgedeeld aan de Vierdaagselopers, 
waren de straten nu stil en kon men niets kwijt. Of toch wel?

Op de derde dinsdag van juli – traditioneel de eerste dag van de 
Vierdaagse – werd de binnenstad opgefleurd door een delegatie 
van ZLTO Rijk van Nijmegen. Op een platte kar, getrokken door een 
heuse koe, lagen duizenden gladiolen, die men gered had van 
de klepelmaaier. Een ouderwetse bakfiets eveneens volgeladen 
met gladiolen volgde de boerenkar. Een bonte stoet die de 
nodige aandacht trok.

De gladiolen werden verkocht voor het goede doel, namelijk 
het Marikenhuis Nijmegen, een inloophuis voor mensen 
die geraakt zijn door de ziekte kanker. De actie startte om 
12:00 uur op het stadhuis van Nijmegen, waar de boeren 
en vrijwilligers van het Marikenhuis werden ontvangen door 
burgemeester Bruls. Daarna trok men in de binnenstad 
enorm veel publiek en waren de gladiolen binnen een paar 
uur helemaal uitverkocht. Met als fantastisch resultaat bijna 
1200 euro opbrengst voor het goede doel. Een eerdere 
verkoop bij het Marikenhuis leverde al meer dan 3200 euro 
op. Een mooie verbinding tussen boeren, een zorginstantie 
en burgers, die deze superactie een warm hart toedragen.

Arno Roelofs

Hoog en droog dankzij talloze nestkasten

Het Rivierenland is een belangrijk gebied in de verspreiding van 
steenuilen en patrijzen. Provincie Gelderland ondersteunt deze 
doelsoorten voor natuurbeheer en maakt hier extra gelden voor 
vrij. En met die gelden voert Vereniging Streekbeheer samen 
met werkgroepen en vrijwilligers allerhande maatregelen uit. 
Dit keer brengen we de maatregelen voor de steenuil onder de 
aandacht.

Steenuilen horen van oudsher bij kleinschalige agrarische 
landschappen met heggen, weitjes, houtwallen en knoestige 
bomen. In een grootschaliger agrarisch landschap zijn 
ze afhankelijk van boerderijen of vrijstaande huizen met 
gevarieerde erven. Dan broeden ze zelfs dichtbij mensen. 
Voorwaarden daarvoor zijn een open jachtgebied (weides), 
voldoende zitplaatsen van een tot anderhalve meter hoog 
(paaltjes en hekken) en schuilplaatsen of broedholen in 
oude bomen of bijvoorbeeld schuren.

In het werkgebied van Vereniging Streekbeheer zijn de 
hoogstamboomgaarden een belangrijk onderdeel van 
de leefomgeving van steenuilen. Vanuit de provincie is 
er daarom subsidie voor het in stand houden van die 
boomgaarden. Via eigenaren kwamen we in contact met 
de hoogstambrigade, de uilenwerkgroep in West Maas en 
Waal en de uilenwerkgroep in de regio Wijchen-Beuningen. 
Deze contacten resulteerden in een nadere samenwerking, 
een goed voorbeeld van de krachten bundelen voor de 
natuur!

Hoe werkt het? De vrijwilligers van de hoogstambrigade 
geven potentiële boomgaarden op voor gesubsidieerd 
natuurbeheer. Vereniging Streekbeheer levert 
steenuilenkasten aan de twee uilenwerkgroepen. Beide 
groepen hebben ieder ruim vijftig kasten in beheer die ze 
jaarlijks controleren en schoonmaken. Contactpersoon voor 
West Maas en Waal is Anton van de Heuvel, voor het oostelijk 
deel van ons werkgebied is dit Jordy Houkes. Als leden zich bij 
ons melden met het verzoek om een uilenkast wordt dit via 
deze vrijwilligers geregeld zodat de plaatsing, registratie, telling 
en schoonmaak in deskundige handen is. 
  
Vorig jaar leverde Vereniging Streekbeheer twaalf kasten aan 
beide werkgroepen, dit jaar leverden we er tien aan West Maas 
en Waal en zes aan de werkgroep in het oostelijk deel van ons 
gebied. En dat het resultaat heeft merken we aan bewoning van de 
kasten en de jonge steenuilen in ons gebied.

Ook een steenuilenkast? Meld u aan via info@streekbeheer.nl of bel 
06 45 63 30 27.

Hotze Hofstra

Zoekplaatje:
Vier jonge 

steenuilen in de kast 
bij Jan Dinnissen

Foto’s door 
Marion Arts 

Sinds enkele jaren is de Provincie Gelderland actief 
met het beschermen van de patrijs. In samenwerking 
met de Stichting Landschapsbeheer Gelderland en het 
IVN zijn tellers gevonden om de patrijzen te zoeken en 
te registreren, zodat er vervolgens gericht kan worden 
ingezet op het behoud en vergroten van hun leefgebied. 

De patrijs is een typische boerenlandvogel die vroeger 
veel voorkwam, maar nu op de Rode Lijst van Nederlandse 
broedvogels staat in de categorie ‘Kwetsbaar’. Vanuit het 
ANLb wordt het zaaien van kruidenrijke akkerranden met een 
speciaal mengsel voor patrijzen gestimuleerd. Dat is al een 
bijdrage aan de ideale leefomgeving van de patrijs, maar nog 
niet voldoende. Akkerland moet worden afgewisseld met ruige 
natuur, zoals slootranden, houtwallen, wegbermen en ruige 
dijken. 

Sinds 2018 is Sovon bezig met het inventariseren van de patrijzen 
in de verschillende telgebieden. Samen met vrijwilligers brengen 

zij de resultaten in kaart en zijn focusgebieden voor de patrijs 
aangewezen. Hiermee kunnen de agrarische natuurverenigingen 

heel gericht deelnemers benaderen om passend beheer af te sluiten.

Patrijzen tellen of beheermaatregelen nemen? Mail naar info@
streekbeheer.nl!

Theresia van den Bogaard



Project Natuurinclusieve Landbouw

In het voorjaar van 2020 is ANV Lingestreek gestart met het Project Natuurinclusief 
Betuws Boeren, dat wil zeggen de inpassing van natuurinclusiviteit in de 
bedrijfsvoering van agrarische bedrijven. Bijvoorbeeld door middel van 
het inzaaien van bloemrijke akkerranden, de terugdringing van chemische 
bestrijdingsmiddelen, de aanleg van hagen, et cetera. Het budget wordt 
beschikbaar gesteld door de provincie Gelderland en ook een gedeelte door de 
Rabobank. Collectief Agrarisch Natuurbeheer Rivierenland volgt dit project met 
grote belangstelling om te kijken hoe de maatregelen in de toekomst verder 
ingepast kunnen worden. Er is gestart met 24 bedrijven verdeeld over drie 
agrarische natuurverenigingen, waaronder Vereniging Streekbeheer Rijk Maas 
& Waal.

De projectdoelen
1. Samen met de deelnemers de mogelijkheden en toepassingen van 

natuurinclusiviteit in de bedrijfsvoering verkennen.
2. Het ontwikkelen van een bedrijfsplan/-strategie ter versterking van 

natuurinclusieve bedrijfsvoering.
3. Het toepassen en beheren van de mogelijkheden op het bedrijf.
4. Het leren benutten van natuurinclusiviteit in het bedrijf, passend bij de 

strategie binnen het teeltsysteem en bedrijfsvoering. 
5. Bijdragen aan beleidsdoelen: 

• Het stimuleren van de biodiversiteit.
• Het versterken van de landschappelijke kwaliteit.
• Het verbeteren van de bodem.
• Het verbeteren van de waterkwaliteit.

De uitvoering 
1. Er wordt gestart met het maken van een bedrijfsplan/bedrijfsstrategie 

op de bedrijven ter versterking van de natuurinclusieve bedrijfsvoering 
(sociaal en/of economisch gedreven). 

2. Vervolgens verder leren - onder begeleiding van adviseurs - over 
natuurinclusief beheren en onderhouden, om maatregelen, aanplant of 
inzaai te laten slagen.

3. Daarna komt het leren benutten van natuurinclusiviteit aan bod:
• Passend bij de strategie, gericht op de markt en positie (economisch 

en sociaal). 
• Binnen het teeltsysteem en bedrijfsvoering, zoals bijvoorbeeld het 

leren omgaan met nieuwe weerbaarheid in relatie tot het verantwoord 
gebruik van andere (kunstmatige) resources, zoals bijvoorbeeld 
gewasbeschermingsmiddelen en nutriënten/kunstmest. 

4. Ten slotte wordt het verdienmodel inzichtelijk gemaakt, met andere woorden 
welke waarden het natuurinclusief ondernemen oplevert voor het bedrijf.

De toekomst
In 2021 en 2022 wordt er opgeschaald naar totaal 48 bedrijven in vier netwerken, te 
weten de sectoren melkvee/schapen, boomteelt, fruitteelt/wijnbouw en akkerbouw.  
Er wordt dan gewerkt met thema-activiteiten gericht op deze afzonderlijke sectoren 
van het project. Het gaat hierbij vooral om de praktische toepassingen die kunnen 
passen binnen de bedrijfsvoering van het bedrijf.

Op de website www.anvlingestreek.nl wordt regelmatig nieuws rondom dit project 
gepubliceerd.

John van Ingen

Bloemen-
strook in de 
fruitteelt

Grasbaan 
met bloemen 

in een 
boomkwekerij

In 2018 werd de routekaart 
Druten energieneutraal 2040 vastgesteld door de 
gemeenteraad van Druten. Onderdeel van die routekaart 
is de realisatie van vijftig hectare aan zonneparken. Eind 
juli 2020 werden twee initiatiefnemers bekend gemaakt 
die een omgevingsvergunning voor een zonnepark mogen 
aanvragen. Beiden willen er één langs de Maas en Waalweg 
realiseren.

Technische hoogstandjes
Een van de toegewezen locaties is de Uivermeertjes, een 
waterplas nabij Deest. ‘Groen Leven zonne-energie’ werkt 
aan de ontwikkeling van een drijvend zonnepark op deze plek. 
Men gaat uit van 67.000 zonnepanelen die stroom opwekken 
voor 7.000 huishoudens. Er worden verschillende innovatieve 
technieken toegepast, zoals panelen die licht doorlaten. 
Samen met ruimte tussen de panelen zorgt dit ervoor dat er 
zoveel mogelijk licht het wateroppervlak bereikt. Ook wordt 
door middel van constructie en verankering van de panelen 
gezorgd voor stabiliteit, zelfs in zwaar weer.

Tegengeluid
Vanuit de omwonenden is er veel tegenstand tegen de 
plannen. Vereniging Uivermeer zamelde 882 handtekeningen 
in en tekende bezwaar aan omdat de plannen volgens de 
leden indruisen tegen de natuurbestemming 
die op het gebied rust. De gemeente 

en Groen Leven zonne-energie 
kwam hen tegemoet met plannen voor 

rietkragen die het park aan het zicht onttrekken, 
doorzichtige panelen en een iets minder groot park. Toch 
overheerst de teleurstelling en vindt de vereniging het 
onbegrijpelijk dat een natuurgebied wordt opgeofferd.

Facts & Figures
• ruim 67.000 zonnepanelen met een oppervlak van 17 

hectare en 27 megawatt vermogen
• initiatiefnemers SBNL Natuurfonds en Groen Leven 

zonne-energie
• groene elektriciteit voor alle huishoudens in de 

gemeente Druten
• 1 kabel naar de wal, aansluiting inkoopstation aan de 

zuidkant richting Laarstraat
• verankering naar de bodem van de plas, in plaats van 

de oever
• installatie van biohutten voor de visstand
• aansluiting op het netwerk van Liander
• CO2-reductie ruim 13.500 ton per jaar

Jan Litjens

Nieuws vaN ColleCtief RivieReNlaNd



MET EEN INVESTERING IN DE NATUUR
Excursie naar een deelnemer van project Natuurinclusief Betuws Boeren, Boomkwekerij Gerrit van de Kolk in Lienden.

In de gangbare teelt van de boomkwekerij wordt onkruid 
bestreden door jaarrond chemische bestrijding toe te 
passen. Dit heeft - naast de hoge kosten voor de bestrijding 
-  als gevolg een hoge druk op het milieu, structuurbederf 
van de bodem en een daling van het organische stofgehalte. 
Hoe het anders kan zag het bestuur Collectief Rivierenland 
op zaterdag 5 september 2020, tijdens een interessante 
excursie op deze boomkwekerij.

Al jarenlang gebruikt men in boomkwekerijen het middel 
Roundup om onkruid te bestrijden. Een middel dat steeds 
meer ongewenst is en waarbij steeds vaker verboden worden 
opgelegd. Naast het gevolg van dit middel voor het milieu, is 
een direct gevolg een ‘kale’ bodem. Bomen worden gerooid 
in najaar en winter, zware machines komen dan de percelen 
op en het seizoen is voornamelijk nat. Diepe rijsporen zorgen 
voor structuurbederf van de bodem. Een begroeide bodem 
zorgt voor meer bodemleven en daarmee meer organische 
stof in de bodem. In een onbegroeide ondergrond daalt 
het organisch stofgehalte sneller en moet dit meer worden 
aangevuld. Na de teelt die doorgaans drie jaar duurt, ligt een 
perceel één jaar braak om te herstellen. 

Gerrit van de Kolk is zelf met het idee én initiatief gekomen 
om gras ondergroei toe te passen. 
De voordelen:
• De kosten van het inzaaien met gras zijn ongeveer even 

hoog als de kosten van onkruidbestrijding met Roundup. 
Dus dat is tegen elkaar weg te strepen.

• De bodem blijft veel beter van structuur, waardoor de 
grond in het vierde jaar niet meer braak hoeft te liggen 
en rendement oplevert.

• De bodem houdt vocht veel beter vast en daar profiteren 
de bomen van.

• De nadelen:
• De bomen groeien iets minder snel door de concurrentie 

met het gras naar voedingsstoffen.
• Er moeten extra dure machines komen in verband met 

de onderhoud van het gras.
Het is lastig om uit te rekenen wat onder de streep de kosten 
of opbrengsten zijn. Dit komt omdat er zoveel factoren 
meegewogen moeten worden én aan al die factoren een 
bedrag toegekend moet worden.

Ondersteuning vanuit het project Natuurinclusieve Betuws 
Boeren vindt plaats in de ontwikkeling van een machine om 
het gras langs de boomstammen goed te kunnen maaien en 
in het meedenken om deze milieutechnisch beter geteelde 
bomen tegen een hogere prijs te verkopen. Hoewel het 
vraagt om extra investering en werk zijn collega boomkwekers 
steeds meer geïnteresseerd om ook gras ondergroei toe te 
passen. Wordt vervolgd!

John van Ingen

In deze eerste nieuwsbrief wil ik u wat meer informatie 
geven over onze vereniging en het collectief. Daarnaast 
de stand van zaken na een raar jaar waarin een heleboel 
niet kon, maar waarin we gelukkig ook niet stil hoefden te 
zitten.

Agrarische Natuurvereniging
Vereniging Streekbeheer Rijk Maas en Waal – afgekort 
VSRMW – is een agrarische natuurvereniging in het Rijk van 
Nijmegen en het Land van Maas en Waal met circa 130 leden. 
Dat zijn boeren, geïnteresseerden in en deelnemers aan het 
agrarisch natuurbeheer. We zijn werkzaam vanaf het Maas-
Waalkanaal tot en met Heerewaarden en zetten ons in voor 
het behoud van de natuurwaarden en landschapselementen 
in het werkgebied. Daarnaast zijn we actief met agrotoerisme. 
VSRMW ondersteunt de weidevogelvrijwilligers, de 
patrijzentellers en de steenuilenwerkgroepen in het gebied. 
Verder zijn we lid van de Stichting Maasmeanders, die 
het agrotoerisme in onze regio willen betrekken bij de al 
lopende activiteiten aan de overkant van de Maas (in Noord-
Brabant). Ook zijn wij gesprekspartner van de gemeentes, 
de beide ZLTO-afdelingen en diverse natuurorganisaties 
zoals bijvoorbeeld de IVN en WBE’s in ons werkgebied met 
onderwerpen die ons verbinden.

Agrarisch Collectief
In Zuid-Gelderland zijn zes ANV’s actief. In 2015 werd 
het natuurbeheer vanuit de provincies met SNL-paketten 
vervangen door het ANLb. Om dit beheer uit te voeren 
werden in Nederland veertig Collectieven opgericht, 
waarvan drie in Gelderland. De zes ANV’s in Zuid-Gelderland 
richtten Collectief Rivierenland op en leverden daarvoor 
elk een bestuurslid aan. Al het agrarisch natuurbeheer, 
gefinancierd vanuit de POP subsidiegelden van de Europese 
Unie en het randenbeheer van waterschap Rivierenland 
wordt nu via Collectief Rivierenland geregeld. Het Collectief 
is met name een administratief orgaan en besteed het 
uitvoerende werk uit aan de zes onderliggende ANV’s. Voor 
het agrarisch natuurbeheer is het Collectief gesprekspartner 
van de provincie en de TBO’s, op regionaal niveau is de ANV 
de gesprekspartner van de lokale overheden. Vanwege 

deze structuur en taakverdeling zijn de deelnemers van 
agrarisch natuurbeheer via Collectief Rivierenland direct 
ook lid van de onderliggende ANV die de betreffende regio 
vertegenwoordigt. 

2020, een raar jaar
Net als bij iedereen hebben de activiteiten ook bij 
Streekbeheer op een laag pitje gestaan door het coronavirus. 
Maar de natuur wacht natuurlijk niet en ook het agrarisch 
werk moet doorgang vinden. Dus werkten we waar we maar 
konden:

 Samen met het IVN en de ZLTO leverden we input aan 
het Beleidsplan Natuur & Biodiversiteit Gemeente Wijchen. 
Dit deden we onder andere door aan te geven wat er al aan 
natuurbeheer wordt gedaan door de bewoners buiten de 
kernen.

 We participeerden in het project BIMAG van de 
Vlinderstichting en LTO Nederland. Daarvoor werden bij twee 
leden van Streekbeheer drie emmers met een LED-lamp 
geplaatst om de hoeveelheid nachtvlinders te onderzoeken; 
één op het erf, één in het gewas en één in de akkerrand. 
Zo kunnen effecten van agrarisch natuurbeheer onderzocht 
worden.

 We doen mee aan het project Natuurinclusief Betuws 
Boeren, met als doel de biodiversiteit op agrarische bedrijven 
en de omgeving te versterken. Dit project is opgezet door de 
ANV Lingestreek. In 2020 is Maas en Waal toegevoegd voor 
deelnemers aan het project, er zijn nu twee deelnemers, 
maar er is ruimte voor meer.

 We hebben een nieuwe vrijwilliger, Ton de Graaf 
uit Horssen. Hij zet zich in voor het omzetten van de 
boerenwandelpaden naar klompenpaden. Daarnaast heeft 
Ton overleg met Klasseboeren met als doel het Agrarisch 
Natuurbeheer op te nemen in het lespakket en het zo meer 
onder de aandacht te brengen. En verder is hij bezig om rond 
Horssen een braderie op te zetten voor lokale producten. 
Door corona is er meer aandacht voor en vraag naar waar 
van lokale producenten. De bedoeling is dat de braderie 
gedurende de twee zomermaanden gehouden wordt, een 
mooie kans voor onze leden met eigen producten. Bovendien 
sluit de samenwerking met Stichting Maasmeanders om ons 
gebied voor toeristen op de kaart te zetten hier mooi bij aan.

 We zochten en zoeken samen met Collectief 
Rivierenland, Landschapsbeheer Gelderland en het IVN naar 
patrijzentellers voor nieuwe gebieden. De patrijs komt in het 
Land van Maas en Waal op meer plekken voor dan wordt 
geregistreerd. Dat gebrek aan registratie zorgt er helaas voor 
dat er in die gebieden geen agrarisch natuurbeheer wordt 
gesubsidieerd door de provincie. En dat terwijl de provincie 
de patrijs als doelsoort voor agrarisch natuurbeheer wel 
extra wil ondersteunen. In 2020 zijn 17 nieuwe telgebieden 
opengesteld. Hier wordt in samenwerking met de WBE, 
het IVN en vrijwilligers nu succesvol geregistreerd.

Hotze Hofstra

VSRMW Vereniging Streekbeheer Rijk Maas & Waal
ZLTO	 Zuidelijke	Land-	en	TuinbouwOrganisatie
IVN	 Instituut	Voor	Natuureducatie
WBE WildBeheerEenheid
ANV	 Agrarische	NatuurVereniging
SNL	 Subsidiestelsel	Natuur	en	Landschap
ANLb	 Agrarisch	Natuur-	en	Landschapsbeheer
POP	 Plattelands	Ontwikkelings	Programma
TBO	 Terrein	Beherende	Organisaties
BIMAG	 Boeren	Insecten	Monitoring	Agrarische	Gebieden



Deze nieuwsbrief is een uitgave van Vereniging Streek-
beheer Rijk Maas & Waal, een agrarische natuurvereniging 
die zich inzet om de natuur en landschapswaarden te 
behouden en versterken in het Rijk Maas en Waal door 
middel van agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb). 
Agrotoerisme en streekeigen producten nemen we 
mee in onze doelstelling om zo niet alleen de regionale 
grondgebruikers, maar ook de bewoners te betrekken bij 
onze prachtige, veelzijdige streek. 

Bestuur: Hotze Hofstra (voorzitter), Jan Litjens (secretaris), 
Anja Biemans (penningmeester) en de bestuursleden: 
Theresia van den Bogaard, John van Ingen, Ted Lagarde en 
Arno Roelofs

Correspondentieadres: 
Boerderij ‘t Uiversnest
Van Heemstraweg 2B
6653 KB  Deest
secretaris@streekbeheer.nl

www.streekbeheer.nl

In 2019 werd het bestuur van Vereniging Streekbeheer 
versterkt met een lid die een achtergrond in marketing en 
communicatie heeft. En dat heeft het bestuur geweten! 
Binnen de korste keren ging het logo op de schop en werd 
er gemopperd op een website met verouderde informatie. 
Ook moesten brochures en visitekaartjes worden herzien 
en last but not least werd de kledinglijn onder de loep 
genomen. Met als resultaat een gloednieuwe jas voor 
Streekbeheer.

Al vanaf de oprichting draagt de vereniging een logo met 
een korenaar, rivier, boom en zon. Heel bescheiden van 
vorm en opzet, sierde het de officiële uitingen. En hoewel 
Streekbeheer natuurlijk een bescheiden vereniging is, mocht 

het logo wel wat meer 
uitgesproken zijn. Dus de elementen 
bleven, maar werden anders gerangschikt. Eén 
boom werd vijf bomen, symbool voor de vijf gemeentes 
in ons werkgebied. De korenaar werd een prominent symbool 
voor het agrarische. En de kleuren mochten knallen: groen 
voor de bomen, groengeel voor de akkers, blauw voor de 
rivier en goud voor de korenaar.

Daarna begon het werk aan de verschillende uitingen. En we 
hadden haast! De Letste Mert naderde met rasse schreden 
en we wilden toch knap voor de dag komen. Met man en 
macht is gewerkt om alles op tijd af te hebben en op 7 
november 2019 stonden we klaar om op te vallen. Een kraam 
met groot spandoek, uilenkast, brochures en visitekaartjes 
werd bemand door de mannelijke bestuursleden. En aan 
de overkant van de straat stond een treintje waar door 
jong en oud - onder begeleiding van onze eigen kunstenares 
Anja Biemans - uiltjes werden geschilderd. Maar wat toch 
verreweg de meeste aandacht trok was wel de loop over de 
markt in de nieuwe outfit...

Aan de website wordt nog steeds hard gewerkt. En ook 
Facebook krijgt langzaamaan smoel. Neem eens een kijkje 
of wordt volger op facebook om het laatste nieuws te horen:
www.streekbeheer.nl
www.facebook.com/Streekbeheer

Theresia van den Bogaard

colofon

Op 17 september 2020 werden 
bestuurslid Anja Biemans en haar 
Alt in de echt verbonden. In verband 
met corona was het een miniscule bruiloft 
met slechts drie gasten. De feestvreugde 
was er niet minder om. Van harte 
gefeliciteerd, Anja en Alt!


