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in verband met de corona-crisis zal het Berkelfestival 2020 in
Eibergen niet doorgaan. Het meerdaagse evenement, dat
zich traditioneel afspeelt in en rond de Berkel, zou van 23 tot
en met 25 augustus plaatsvinden, met als activiteitencentrum
Eibergen. Het festival heeft een internationaal karakter en
Nederland en Duitsland treden afwisselend op als gastland.
Dit jaar was het de beurt aan Eibergen, helaas zet Corona
een streep door de rekening.
 

Lees meer

Door het Corona-virus zijn de leef- en
werkomstandigheden tijdelijk veranderd. Persoonlijke
ontmoetingen zijn daardoor voorlopig niet mogelijk. Gert-
Jan Smit, projectleider: ‘Daarom willen we iedereen via dit
bericht informeren over de huidige stand van zaken van
de voorgenomen herinrichting van de Berkel tussen
Borculo en Lochem en het vervolg. Door de Corona-
maatregelen verwachten we dat we hier meer tijd voor
zullen moeten nemen.’

Lees meer

Lees meer

Kavelruilcoördinator Wim Ruiterkamp:
‘Ik ben heel positief, het komt goed daar!’
Wim Ruiterkamp voert gesprekken in het kader van het
kavelruilproces Lochem-Almen. Het laatste gesprek voor de
ruilverkaveling voerde hij op 2 maart. Sindsdien ligt het
proces zo goed als stil en hoor ik eigenlijk niets meer uit het
gebied. Zelf op bezoek gaan doen we nu ook niet. Het gaat
vaak om oudere mensen met wie we aan tafel gaan en die
zijn nu heel voorzichtig, dat is logisch en heel terecht. ‘

Lees meer

Lees meer

Afgelopen april is tijdens een bestuurlijk overleg tussen de
gemeente Lochem en Waterschap Rijn en IJssel belsloten
om een eerste verkenning te starten naar een samenwerking
rond een opwaardering van de passantenhaven Lochem en
omgeving, die grenst aan de Kop van Oost.

Lees meer

Het laatste nieuws uit het Berkeldal

BERKELFESTIVAL UITGESTELD DOOR CORONA

UPDATE HERINRICHTING BERKEL BORCULO-LOCHEM

PROEFTUIN NETTELHORST

De stuwende kracht achter burgerinitiatief ‘Proeftuin Nettelhorst’
Hans Leeflang: ‘We zijn samen verantwoordelijk, de toekomst is nu’
Hans Leeflang is geboren en getogen in Den Haag. Toen zijn pensioen naderde, besloot hij richting de
Achterhoek te vertrekken, waar hij nu alweer vijf jaar woont. ‘We zijn met de gezinnen van ons beide
dochters verhuisd naar het platteland en we delen samen een boerderij. Het vierde kleinkind is op
komst en dat maken wij nu allemaal van dichtbij mee.’ Hans was altijd werkzaam voor ministeries, in
zijn laatste baan als directeur Innovatie bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Het bloed kruipt
waar het niet gaan kan, ook in zijn nieuwe habitat. ‘Ik heb altijd hart gehad voor ruimtelijke kwaliteit en
vernieuwing.’

KAVELRUILPROCES LOCHEM-ALMEN

PEILBESLUIT BENEDEN- BERKEL

Van 9 maart tot en met 19 april jl. heeft het ontwerp-peilbesluit voor de beneden-Berkel, tussen
Lochem en Warken, ter visie gelegen. Nadat de Berkel bij Almen opnieuw was ingericht, hebben we
een aantal jaren intensief gemonitord om na te gaan of de doelstellingen van het project ook gehaald
werden. Dit bleek op het gebied van de ecologie niet helemaal het geval te zijn. Hierdoor is het
wenselijk dat er naast een meer natuurlijke inrichting ook meer stromingsvariatie komt. Stroming van
water ontstaat alleen bij voldoende peilverschil. Het huidige peilbesluit biedt te weinig ruimte om dit te
realiseren.
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