
	

	

																																	 																									 																		

																			 	

 
 
 
 
Uitwisselingsprogramma Landbouw-Waterbeheer grensgebied Schlinge-Bovenslinge 
 
2018 – 2019    
 
Ondertitel: Kiek’n bi’j de Noabers 
 
 
Doelen: 
. Ontwikkelen netwerk tussen Südlohner en Winterswijker bedrijven 
. Delen van kennis en ervaringen 
. Focus op: bodemmanagement, mestmanagement, watertekort, waterkwaliteit  
. Twee tot drie bezoeken per jaar; praktijk centraal 
 
Rode draad: 
Een betere bodemvruchtbaarheid draagt bij aan een betere opname van N en P, en dus aan 
een betere opbrengst en aan een lage uitspoeling van voedingsstoffen richting het 
oppervlaktewater, en dus aan een betere waterkwaliteit van de Schline-Bovenslinge en de 
zijbeken. 
 
Organisatie: 
. Penvoerder: LWK Borken en Waterschap Rijn en IJssel                             
. Programmabegeleiding (2x per jaar): Gemeinde Südlohn, LTO Oost-Achterhoek, gemeente     
  Winterswijk, Kreis Borken, provincie GLD. 
. Klankbordgroep (1x per jaar): NL en Duitse landbw.bedrijven, Ortsverbandsvorsitzender,  
  Wasser- und Bodenverbände. 
 
 
 



	

	

 

Eerste bezoek 'Kiek’n bi’j de Noabers' op 12 april 2018 
 
 
Thema: Ervaringen Winterswijker landbouwers met mestaanwending onder de EU richtlijnen 
 
 
Programma  
 
13.00 uur Ontvangst bij café Spiekerman, Goorweg 5, 7104 BB Winterswijk-Meddo                        
 
13.10 uur 1. Welkom; A. Schoemaker (gemeente Winterswijk) en H. Jolink (LTO Noord) 
 
 2. Toelichting Uitwisselingsprogramma Landbouw-Waterbeheer; 
     dhr P. Epkenhans (LWK Borken) en B. Zandstra (Waterschap Rijn en IJssel) 
  
 3. Ervaringen Winterswijker landbouwers met mestaanwending;  G. Abbink 
    (Groeikracht) 
                              . Hoge maisopbrengsten haalbaar zonder P kunstmest? 
                              . Optimaal benutten van eigen drijfmest 
                             . Uitdagingen voor de toekomst 
 
 4. Bodemstructuur en vermindering verdichting; D. van Balen; Wageningen  
    Plant Research 
                        
 5. Vragen, discussie 
 
 6. Vooruitblik naar volgende bezoek, in regio Südlohn; P. Epkenhans 
 
14.45 uur Naar bedrijf G. Abbink: Groenloseweg 114, 7104 GA Winterswijk-Meddo 
 
15.00 uur Demonstratie met sleepslang bemester 
 - http://www.huiskampbv.nl/?p=407 
 
15.30 uur Koffie/thee/drankje, bij bedrijf G. Abbink 
 
16.00 uur Einde / Schluß 
 
 
 



	

	

 

Terugblik grensoverschrijdende samenwerking grensregio Schlinge-Bovenslinge 
 
 
2010 – 2012    
 
D-NL Proefproject om nutriënten te verminderen; Winterswijk-Oeding 
- Monitoring waterkwaliteit van Schlinge-Bovenslinge  
- Uitvoeren van innovatieve landbouwmaatregelen aan oeverranden, op percelen en erven;    
  door 35 Südlohner en Winterswijker landbouwbedrijven 
- Uitwisseling gemeente-waterschap op gebied stedelijk afvalwater/ afvalwaterinstallaties 
 
 
2013 – 2015 
 
D-NL Ontwikkeling stroomgebiedsperspectief Schlinge-Bovenslinge 
- Presentatie van de huidige (actuele) situatie van het stroomgebied en een mogelijke  
   toekomstige (doel) situatie 
- Gebruik van de typen van stroomgebiedslandschappen (uit 'Regionale 2016') 
- Bouw van een D-NL grondwatermodel van het stroomgebied 
- Bedenken mogelijke maatregelen voor beekherstel Schlinge-Bovenslinge 
- Bedenken mogelijke maatregelen tegen overstromingen dorpskern Oeding 
 
 


