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Onderhoud MM
Februari en maart zijn dé maanden om natuuron-
derhoud te plegen. Ook voor de professionals van 
de Vereniging voor Agrarische Natuurbeheer die dit 
doen voor Marke Mallem. Bomen staan nog niet in 
blad, de sapstroom is nog niet op gang én het is net 
voor aanvang van het broedseizoen voor vogels.
Er is enige onrust ontstaan over het onderhoud van 
het hakhoutbosje tegenover de Joodse begraaf-
plaats. Berkelschippers en wandelaars waren ver-
baasd over de rigoureuze wijze waarop is gesnoeid. 
Marke Mallem hanteert voor haar onderhoud een 
beheersplan, vergelijkbaar met organisaties zoals het 
Waterschap Rijn en IJssel en de VAN die gebruiken. 
Het schrijft  voor dat zogenaamde hakhoutbossen 
eens in de twaalf jaar rigoureus terug worden ge-
snoeid. Dit onder het mom: ‘Snoeien doet groeien.’ 
Dat groeien gaat heel snel, blad aan bomen en strui-
ken vult als snel de kale winterse ruimte weer op. On-
dertussen vergoot Marke Mallem de groene diversi-
teit in het gebied. Er zijn nieuwe struiken aangeplant 
zoals krent, meidoorn, sleedoorn en hazelaar. Een 
deskundige van de gemeente heeft op ons verzoek 
als onafhankelijk en deskundig buitenstaander de 
werkzaamheden kritisch beoordeeld en sprak van:  
‘Professioneel noodzakelijk werk, volgens de regels 
uitgevoerd.’

Helemaal groen 
Marke Mallem heeft zich 
aangesloten bij de stich-
ting Helemaal Groen. Deze 
stichting maakt gebruik 
van een app met behulp 
waarvan gebruikers samen 
gebieden kunnen vrij hou-
den van hinderlijk zwerfafval. De app is er voor be-
doeld elkaar daarbij te motiveren onder het motto 
‘Alleen kun je niet veel, maar samen lukt het wel; Je 

omgeving, buurt of dorp Helemaal Groen kleuren en 
houden.’ De app van HelemaalGroen maakt alle ac-
ties zichtbaar, van iedereen die zich inzet voor een 
schone omgeving, met een mooi en gezamenlijk re-
sultaat.

Berkelfestival
Het idee is 21 en 22 augustus het Berkelfestval te or-
ganiseren rond de oevers van de Berkel, grotendeels 
op en rond het natuur- en wandelgebied van Marke 
Mallem dus. 

De daarvoor in het leven geroepen werkgroep van 
het Open Lucht Theater is van plan dat weekeinde 
een verbinding te maken tussen het Openlucht The-
ater, de Oude Maat, het Berkelpaviljoen, en het pad 
langs Berkel. Op deze terreinen, doorlopend naar de 
Kruidenhof, de Mallumse Molen en het Muldershuis, 
zullen diverse activiteiten plaatsvinden.
Nieuw is dit jaar dat diverse instanties en organisa-
ties in het gebied samen de organisatie en invulling 
van het Berkelfestval zelf ter hand nemen. Voorheen 
deed de gemeente dat. Iedereen presenteert zichzelf 
op en rond de Berkel in een braderie-achtige sfeer. 
Marke Mallem zal op die dag in en rond de schaaps-
kooi informatie verstrekken over haar verantwoorde-
lijkheid in het gebied en de rol van Herefords runde-
ren en schapen daarbij. 
Op de terreinen zal van alles gebeuren: informatie-
stands, natuurbeleving, optredens, een hengel-
wedstrijd, demonstraties, waaronder die 
van een vliegerclub, etc.,  etc..



Werken met beheerplannen
In het stroomgebied van de Berkel bij Eibergen is 
het beheer en onderhoud van de gronden die in ei-
gendom zijn van het Waterschap Rijn en IJssel over-
gedragen aan stichting Marke Mallem.

Om de biodiversiteit te bevorderen wordt de laat-
ste jaren de natuur en de rivier weer de ruimte te 
geven. Zo is op enkele plaatsen de oever gedeel-
telijk weg gegraven om de rivier weer te laten me-
anderen. In het stroomgebied van de Berkel heeft 
Eibergen een deel van haar natuurlijke oevers te-
ruggekregen nadat de Berkel midden jaren 70’ ge-
kanaliseerd was. 

Sinds de situatie weer enigszins hersteld is, is het 
de bedoeling dat de biodiversiteit steeds vergroot 
wordt. Om dit te realiseren dient het beheer en on-
derhoud van de graslanden en bospercelen goed 
aangepakt te worden. Hierbij wordt met meerdere 
omstandigheden rekening gehouden zoals onder 
andere ecologische - en maatschappelijke waarden.

In dit plan wordt per element beschreven welke de 
streefbeelden en natuurdoeltypen worden nage-
streefd. Het onderhouden wordt daar zoveel mo-
gelijk op aangepast. Het beheersplan, dat te vinden 
is op onze website, is tot stand gekomen met me-
dewerking van de VAN (Vereniging voor Agrarisch 
Natuurbeheer Berkel en Slinge) en het Waterschap 
Rijn en IJssel.

Voorbeeld beheertype vochtig hakhout en mid-
denbos 
Omschrijving
Vochtig hakhout zijn loofbossen die bestaan uit 
houtgewas dat men niet hoog laat opschieten, 
maar dicht bij de grond afzet om de stronken weer 
te laten ontspruiten en de gevormde opslag te kun-
nen oogsten. Middenbos bestaat uit hakhout met 
overstaanders. Met name oud hakhout en midden-
bos herbergt zeldzame bosplanten en aan oude 
hakhoutstoven gebonden mossen en insecten die 
gedijen op de oude groeiplaats met het dunne 
strooiseldek van vochtige standplaatsen.

Streefbeeld/eisen
-Aanwezigheid van hakhoutstoven van wilg, els, es 
of eik op rabatten.
-Iedere 3-10 jaar (afhankelijk van boomsoort) 33% 
afzetten.
-Bij de keuze voor middenbos overstaanders laten 
staan, ca. iedere 100m2 één.


