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In het jaar 2013 werd door het bestuur enkele malen wisselend in Duitsland en Nederland 

vergaderd.  

Unaniem werd besloten Marja Schulenberg te promoveren tot voorzitter nadat ze het interim-

voorzitterschap  gedurende een jaar op voortreffelijke wijze had uitgeoefend. 

We zijn verheugd dat dit jaar de 3e Berkelcompagnie de nodige stappen heeft gezet om het 

genomen besluit op de Berkelconferentie in Vreden om de Berkelvisie te actualiseren, verder 

uit te werken. 

2013 is ook het jaar geweest  waarin op 18 oktober de officiële opening van de 

Berkeltentoonstelling in het watermuseum te Arnhem  heeft plaats gevonden. 

Een woord van waardering voor de mensen die deze tentoonstelling voorbereid en ingericht 

hebben. Zonder anderen ook maar iets tekort te doen wil ik niet onvermeld laten dat de 

archivaris van het waterschap, Henriette Marsman, daar een belangrijke rol in heeft gespeeld. 

Onder een zeer behoorlijke belangstelling van zowel Duitse als Nederlandse zijde werd deze 

tentoonstelling geopend door Hein Pieper. 

Aan deze tentoonstelling werd een fotowedstrijd verbonden. Velen hebben van de 

mogelijkheid gebruik gemaakt om foto’s in te zenden.  

Na sluiting van deze expositie in Arnhem zal deze ook in Lochem en in Duitsland gedurende 

geruime tijd te zien zijn. 

De excursie dit jaar werd gehouden in de omgeving van Eibergen met als verzamelpunt de 

Hof van Eckberge. Hier werden zowel de Duitse als Nederlandse deelnemers ontvangen 

waarna per bus koers gezet werd richting Beltrum waar op ’t Bellegoor kennis genomen werd 

van de mestvergisting en het eendenkroosproject. Dit project is een samenwerkingsverband 

van veevoederfabrikant ForFarmers, loonbedrijf Groot Zevert en de adviesbureaus CC Advies 

en Thecogas. De provincie Gelderland en het ministerie van Economische Zaken 

ondersteunen het, maar ook Wageningen Universiteit volgt het project op de voet. Hierna 

werd de Mallumse molen bezocht waar de lunch werd gebruikt en na afloop hiervan de sluis 

en de molen konden worden bezichtigd. Bijzonder plezierig dat de groep Midden Betuwe ook 

dit jaar weer de kosten van de bus voor haar rekening wilde nemen. 

Zeer interessant ook was het bezoek aan het waterpark “Het Lankheet” 

Het Waterpark Het Lankheet is een uniek project op de grens van Overijssel en Gelderland 

waar nieuwe vormen van landgebruik worden gerealiseerd. Het gaat om maatschappelijk en 

ecologisch verantwoorde vormen van landgebruik die bovendien economisch rendabel zijn 

zoals zuivering van oppervlaktewater met behulp van rietvelden, berging van 

oppervlaktewater en energie uit non-food gewassen. 

De excursie werd afgesloten in de Hof van Eckberge. 
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