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Water op de Velhorst: Een vruchtbare
ontwikkeling in het Berkeldal
-Guus Ebenau- 

Guus Ebenau is gebiedsboswachter bij Natuurmonumenten
op o.a. landgoed Velhorst. hij kent dit gebied als geen ander.
Er is nog geen concreet plan dit stuk van de Berkel en de
Velhorsterlaak. Wel is het interessant om alvast bij Guus
Ebenau te polsen, hoe hij het graag zou zien als
gebiedsboswachter daar. Een natuurliefhebber en kenner
aan het woord. (Op de foto: Guus Ebenau)

Lees meer

De Berkel in een nieuw licht
- Antoinet Looman-

Wat 12,5 jaar geleden startte als een gezamenlijke
omarming van De Berkel, heeft de afgelopen jaren volop
vruchten opgeleverd. ‘Tuurlijk was de Berkel altijd al
onderdeel van het leven van de bewoners. We
hebben samen met bevlogen partners en bewoners, een
doorontwikkeling en herontwikkeling van de prachtige Berkel
doorgemaakt. We leerden het water met andere ogen zien'.
De hoogste tijd voor een terugblik en de koers richting
toekomst.
(Op de foto: Antoinet Looman foto door Rebke Klokke)

Lees meer

Berkel met stapstenen Coesfeld (DL) Steen bij de bron van de
Berkel in Billerbeck (DL)

Lees meer

Update traject Borculo-Lochem en
Heksenlaak
-Ellen Rijsdijk-

Corona gaf wat vertraging op de lijn, maar de processen
hebben desondanks niet stilgelegen. En nu kan er weer
voortvarend aangepakt worden, aldus Ellen. 'We staan in de
startblokken om verder aan de slag te gaan rond de Berkel
en Heksenlaak.' (Op de foto: Ellen Rijsdijk)

Lees meer

Het laatste nieuws uit het Berkeldal     

In dit nieuwe jaar geven we u graag een update over de Berkel-projecten. Op sommige fronten leek het
misschien afgelopen tijd wat rustig, er gebeurde toch weer van alles en nog wat. In deze nieuwsbrief
vertelt heemraad Antoinet Looman over de “Berkel in een nieuw licht”. Docent Marcel Romperman
ontwikkelt een landschapsbiografie van de Berkel en geeft uitleg. In een interview met
gebiedsboswachter Guus Ebenau kunt u lezen over de ontwikkeling van Landgoed Velhorst en
projectleider Ellen Rijsdijk vertelt over de planvorming bij de Berkel en de Heksenlaak.
Het gehele projectteam Berkel wenst u veel leesplezier, en natuurlijk een mooi en gezond 2022!

Ynte Bekema- omgevingsmanager

ABC voor het DNA van de Berkel
-Marcel Rompelman-

Marcel Rompelman is  docent fysische geografie en watermanagement op Hogeschool van Hall
Larenstein in Velp. Hij doceert al 15 jaar over hoe systemen en rivieren werken. Hij werkt veel met
excursies en veldwerk, het liefst internationaal, en dat bracht hem tot zijn promotieonderzoek van de
Berkel. ‘Een mooie grensoverschrijdende rivier die nog relatief onbekend is. Daar valt nog veel
verrassends voor ons te ontdekken,’ aldus een enthousiaste Marcel. De missie is: op zoek via het A
(aardwetenschap), B (biologie) en C (cultuurhistorie) naar de rijke landschapsgeschiedenis van de
Berkel.
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