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Nieuwsbrief
Dit is de Nieuwsbrief die vanaf het eerstvolgende 
nummer digitaal wordt toegezonden aan iedereen 
die daar belangstelling voor heeft. Daarvoor ont-
vangen (info@markemallem.nl) we graag  uw email-
adres. De Nieuwsbrief is ook vanaf de website te 
downloaden. De eerste uitgave wordt huis aan huis 
bezorgd aan omwonenden van de Berkel.

Tien jaar Marke Mallem
Marke Mallem bestaat tien 
jaar. Het Waterschap Rijn en 
IJssel heeft 22 januari 2010 
de stichting Marke Mallem 
de zeggenschap over hun 45 
hectare eigendommen ge-
geven langs de Berkel. Marke Mallem neemt nu tien 
jaar het onderhoud, het beheer en de inrichting van 
het gebied tussen Stokkersbrug en de stuw bij Mal-
lem voor haar rekening. Voor de oprichting van de 
Marke stond de middeleeuwse ‘boermarke’ model. 
Een bestuursmodel dat zich kenmerkt door betrok-
kenheid van gebruikers. De Marke wordt bestuurd 
door de hiervoor opgerichte stichting Marke Mallem. 
De afgelopen tien jaar is, onder voorzitterschap van 
Tonni Wormgoor, het gezicht van de Berkelomgeving 
bij Eibergen drastisch veranderd. Marke Mallem wil 
van omwonenden horen hoe zij deze veranderingen 
waarderen.

Geef uw mening via de enquête
Marke Mallem krijgt graag feedback op de uitvoering 
van haar taken en werkzaamheden. Daarom vragen 
wij iedereen die langs de Berkel woont een vragen-
lijst (online) in te vullen. U kunt hier uw  mening en 
waardering kwijt over wat er de afgelopen tien jaar in 
het gebied zoal is veranderd. Tevens hoort de Marke 
graag ideeën en suggesties met betrekking tot de in-
richting van het wandelgebied voor de komende tien 

jaar. Om van het gebied Marke Mallem zo een nog 
mooiere beleefplek te maken voor de inwoners van 
Eibergen, maar ook voor toeristen en recreanten. De 
link naar de vragenlijst is te kopiëren op de website 
(https://markemallem.nl) zodat deze makkelijk in de 
browserbalk is te plakken.

Geef uw mening tijdens een keukentafelgesprek
Behalve de vragenlijst biedt Marke Mallem de mo-
gelijkheid om nader kennis te maken met ons. Dat is 
in een onderlinge gesprek met voorzitter Peter van 
Heek en secretaris Rob Stevens. Mail (info@marke-
mallem.nl) òf bel (0649718167) ons alstublieft om 
een gesprek van ongeveer een half uur, bij voorkeur 
op een woensdagochtend, in te plannen. Graag 
horen we dan uw ervaring met tien jaar Marke Mal-
lem: Wat is bereikt, wat kan nog beter en waarvan 
kunnen we leren?

Marke Mallem stelt voor: Peter van Heek
Vanaf 1 november  
2020 is Peter van 
Heek voorzitter van 
Marke Mallem. Hij 
volgt Guus ten Brinke 
op die een jaar inte-
rim-voorzitter was na 
het vertrek van Tonni 
Wormgoor. De afgelopen zeventien jaar heeft Peter 
van Heek gewerkt bij de Vereniging Kleine Kernen 
(VKK) Gelderland en Vereniging Dorpshuizen en Klei-
ne Kernen (DKK) Gelderland. VKK/DKK is een vereni-
ging die bewoners ondersteunt die opkomen voor 
de leefbaarheid van hun woongebied en hun 
leefomgeving. Communicatie en draag-
vlak zijn belangrijke pijlers bij de 
werkzaamheden van 
de VKK/DKK.
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Tien jaar (mede) MM-resultaten

1. Beeld die Badende
2. Schaapskooi
3. Valkenkast
4. Landmark oprichti ng MM
5. Markestenen Mallem
6. Leempad Berkeloever
7. Onderdoorgang Haaksbergseweg
8. Houten hekwerken
9. Aanlegsteigers 
10. Grazende schapen/runderen
11. Meidoornhaag Mallumse Molenweg
12. Visplekken

13. Kijker Stokkersweg
14. Overkapping en infoborden Stokkersweg
15. Informati eborden Marke Mallem
16. Routewijzers wandelroutes door gebied
17. Poelen
18. Natuurgebied gebieden (met borden)
19. Landmark en vogelhotel Julianaschool

Algemeen: Flora, fauna en landschapselementen als 
resultaat landschapsbeheer conform streefb eelden 
waterschap Rijn en IJssel.
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