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Namens Stichting Het Anker : Veel heil en zegen in 2018!                                                                                                                                                                                             

Een blik in de achteruitkijkspiegel, voor én onder de voeten en vooruitblik: Verankerdag & oogstfeest, stand van zaken van de 

Stichting & nieuwe ontwikkelingen in een herstellend landschap,  het landbouwbedrijf – voortgang, verbreding & een 

groentekasteel, agenda.  

 

Verankerdag                                                                                                            
21 mei vierde de Stichting samen met het 

landbouwgenootschap van de Meander  en met leners, 

schenkers en ondersteuners deze jaarlijkse bijeenkomst. Dit 

keer met als hoogtepunt de opening van de nieuwe 

tunnelkas- het nieuwe groentekasteel. Mogelijk gemaakt door 

nieuwe particuliere leningen van direct betrokkenen aan de 

Stichting met een looptijd van 10 jaar. De Stichting leent het 

bedrag ter grootte van € 42.000 vervolgens aan  vof de 

Meander die dit in 10 jaar aflost. De Verenigde Tuinders van 

de Meander brengen rente en aflossing op doordat bij een 

beter gebruik van de ruimte (in de kas), met een gunstiger 

binnenklimaat (in de kas), door een efficiëntere werkwijze en 

tijdbesparing de kas- en vollegrondsteelten optimalere 

resultaten opleveren. Afgelopen zomer is de folie na 

gespannen en staat nu mooi strak. Een klimaatinstallatie werd 

geïnstalleerd- nu rest nog de aanleg van de beregening en 

het ingraven van de buizen voor de afvoer van het 

regenwater uit de goten.                                                                                

In het geïmproviseerde filmtheater op de deel werd weer een 

‘landbouwfilm’ vertoont: SEED van Taggert Siegel. De zaal zat 

vol. In de film aandacht voor de thematiek van behoud van 

diversiteit van zaden door vermeerdering en selectie door 

boeren tegenover grootschalige monopolisering  en 

patenteren van zaden door  zaden- en 

bestrijdingsmiddelenbedrijven.                                                                    

Ritjes met de Deutz D15 naar de Hogenenk-akker, wandeling 

op de tuin en de boerenlunch met veel onderlinge 

gesprekken maakten de dag verder tot een gedenkwaardig 

geheel.                                                                                

Komende Verankerdag valt in 2018 op: 6 mei. 

Oogstfeest                                                                                                   
17 September werd ook  het oogstfeest bijgeschreven als ‘n 

gedenkwaardig evenement op het erf van boerderij ‘Het 

Anker’. De dag begon met een aangename herfstzon met 

bezoekers op een heus ‘zonterras’ en werd na de middag 

‘begoten’ met enkele buien, waardoor uiteindelijk de 

excursies naar de akker afgeblazen moesten worden. De 

stemming werd er niet door beïnvloed.  Zelfgebakken friet 

van eigen teelt piepers mét stoofvlees van zelf geslachte 

eigen kippen, pannen met boerensoepen en ambachtelijk 

brood, wijn-, zout- en olijfolie proeverijen, taart van de  

 

Biobakker bij de koffie of thee voorzagen de bezoekers van 

spijs en drank.                                                                           

Samenwerking met Slowfood Convivium Achterhoek leverde 

een heuse tomaten workshop op in de nieuwe kas onder 

leiding van tuinderin/ kokkin Sanne van der Velden.                                           

Petra Essink en Paul van Doesburg lichtten op de info-markt 

hun publicatie ‘Barstensvol Leven’ toe. Voor wie het gemist 

heeft: u kunt het altijd nalezen in hun boek en u leren 

verbazen hoe leven in elkaar steekt. En hoe u de 

‘komkommerproef’ kunt doen.                                                         

Gerhard Jannink legde onvermoeid de hoge kunst van het 

schoffelen uit aan de hand van demonstraties met de 

‘Jannink-schoffel’.                                                       

Rondleidingen over de tuin en door de kas, gesprekken op 

terras en onder de tenten tijdens lunch en op de infomarkt: 

het zoemde allemaal weer als een bijenvolk.                  

Komend oogstfeest valt op 16 september 2018 

Stichting- stand van zaken                                                        
De tweede ronde van aflossing van leningen, nu  met een 

looptijd van 5 jaar, verleend in 2012 voor aankoop en 

grootonderhoud van gebouwen en grond viel afgelopen 

herfst 2017. Ook dit keer reageerden de meeste leners- 22 in 

getal- op het verzoek tot verlengen van de lening met een 

nieuwe 5 jaar termijn positief. Enkele leningen werden geheel 

of gedeeltelijk omgezet in een schenking en enkele worden 

afgelost. Enkele gaven aan te willen verlengen met een 

kortere termijn. De bijbehorende formulieren zullen in januari 

ter ondertekening opgestuurd worden. De af te lossen 

bedragen zullen worden overgeboekt. Rente bijschrijvingen 

van af te lossen leningen volgt in maart , conform afspraak. 

De stichting wil hier nadrukkelijk voor de -blijvende - steun en 

betrokkenheid bedanken. 

Nieuwe ontwikkelingen- op naar zo volledig 

mogelijk landschapsherstel                                                   
Na 33 seizoenen biologische-dynamische  landbouw door de 

Meander op huiskavel ‘Het Anker’ en op de ‘Hogenenk-

akker’ richt de aandacht van de Stichting zich op het 

landschap waarin dit plaats vindt. Een initiatiefgroep 

bestaande uit leden van Stichting Hogenenk, Stichting Het 

Anker, landbouwbedrijf de Meander met ondersteuning van 

actief planoloog Ronald Zeilstra hebben een visie vastgelegd 



 

 

in de nota: Levend Land Goed. Deze visie beschrijft het 

concept van een duurzaam agrarisch landgoed op de 

Hogenenk  met een zo volledig mogelijk landschapsherstel en 

de Meander als ontwikkelings-kern daarin. Het beginpunt 

voor ontwikkeling van deze landschapsvisie ligt in 2007 met 

verschijnen van het rapport : ‘Levende Beken’ opgesteld 

door studenten van Saxion Hogeschool op verzoek van de 

werkgroep ‘Levende Beken’. Regelmatig zit de initiatiefgroep 

voor overleg om tafel met de betrokken ambtenaren en de 

wethouder R.O. van de gemeente Brummen. De 

initiatiefnemers ontwikkelen een pro actieve houding om 

sturend aan een herstel van het landschap: beek 

begeleidende beplanting, voedselsingels, vlechthagen en 

verspreid staande hoogstamfruitbomen, begrazing met vee 

op blijvend- kruidenrijk/ bloeiend- grasland, graan percelen, 

ontwikkeling van een gezond bodemleven en ruimte voor 

insecten- en vogelwereld te werken. Kortom: landbouw zo 

natuur inclusief en bio divers als enigszins mogelijk. Hiertoe is 

een uitgewerkt plan van aanpak in ontwikkeling om 

gezamenlijk in het landschap te investeren. Zodra de plannen 

verder uitgewerkt zijn brengen wij u op de hoogte. Wilt u meer 

weten (de nota lezen)? Of mee investeren in landbouw-in-

een-vitaal-landschap? Laat het ons weten. Zie onderstaande 

e-mail adressen en telefoonnummers. 

Het landbouwbedrijf                                                          
Bouwen van het ‘groentekasteel’ afgelopen voorjaar, telen 

daarin en oogsten: een grote berg  aan nieuwe ervaringen. 

Nooit werden er zoveel oerkomkommers geoogst, waren er 

zoveel verschillende soorten tomaten, 100-den kilo’s paprika’s 

in vormen en maten en na de zomerteelten: sappige veldsla 

en winterpostelein, verschillende soorten bladmosterd & 

raapstelen. De Verenigde Tuinders kijken dankbaar terug op 

een seizoen waarin weer veel meer lukte dan in het seizoen 

daarvoor. Goed: verbeterpunten blijven er steeds genoeg , 

daar wordt aan gewerkt. De ‘bijkruiden’ voelen zich hier en 

daar nog steeds geweldig thuis- hun enthousiasme iets te 

temperen staat hoog op de ‘toe-doe’ lijst. Dit voorjaar werd 

al een stukje verbreding zichtbaar tijdens het verzorgen van 

een diner voor de jarige Kunstkring Brummen. Mooie 

gerechten van producten van eigen tuin aangevuld met 

Zuyderzee-asperges. Dit najaar werden er kippen geslacht 

tijdens kippenslachtcursussen op het eigen bedrijf én in 

Zevenaar bij restaurant Eet-Lokaal. Mét aansluitend diner. De 

rest van de een-leg-oude-kippen werd geslacht en belandde 

in de diepvries. Helaas zijn ze alweer uitverkocht ! De meeste 

afgeoogste percelen op de akker werden op ruggen van 75 

cm getrokken en ingezaaid met haver als groenbemester. 

Een strakke en groene aanblik. Maar het moet ook gezegd: 

afgelopen seizoen was weer buffelen: lege energie 

voorraden en acuut optredende ontstekingen in de uitdruil 

van het seizoen bij leden van het tuinbouwteam lieten de 

soepel draaiende organisatie een aantal tandjes terug 

schakelen. Maar ook aan die verbeterpunten wordt 

aandachtig gewerkt. Nieuwe bemanning in de vorm van 

Simeon Noorlander (tuinder op Veld & Beek)en half jaar 

Warmonderhof- stagiair Ruben Staar hebben reeds 

aangemonsterd. De samenwerking met ‘In Groene Handen’- 

zelfstandig zorgbedrijf van Fred Thus- is afgelopen seizoen tot 

grote hoogte geëvalueerd: vele handen maakten het werk 

licht. De bloembinders van ’Proeftuin Klein Duimpje’ maken 

steeds mooiere kunstcreaties van hun boeketten. En insecten 

en bijen vieren feest op de verspreid staande  vaste planten 

en eenjarigen. ‘Dammkulturgerät’ –enthousiasteling Henk 

gaat dit voorjaar op bijscholing in Oostenrijk en Duitsland om 

de fijne kneepjes van het werken met dit apparaat en het 

onkruidbeheer met deze nieuwe manier van grondbewerking 

beter onder de knie te krijgen. Wordt vervolgd……… 

Ondertussen blijft de Stichting doorgaan met het uitgeven van obligaties . De reden hiervoor is simpel: obligaties worden 

uitgegeven voor een beperkte duur, na afloop van de afgesproken periode dienen deze te worden afgelost, wat natuurlijk 

alleen mogelijk is als er of voldoende schenkgeld is binnengekomen, of er nieuwe obligaties worden uitgegeven. Interesse om 

mee te doen in ontwikkeling van natuur inclusieve b.d. landbouw door middel van het geven van een lening of door het 

schenken voor landaankoop of een hooizolderzaal? Zie onderstaande e-mail adressen en/of telefoonnummers.

AGENDA:  

 

*6 MEI 2018: Verankerdag. 

*16 SEPTEMBER 2018 : Het jaarlijkse oogstfeest. 
 

Colofon:  

Deze nieuwsbrief is een onregelmatige (minimaal jaarlijkse) uitgave van  Stichting Het Anker te Brummen.  Niets uit 

deze uitgave mag zomaar geciteerd of overgenomen worden tenzij na overleg met en toestemming van de 

Stichting. 

Stichting Het Anker faciliteert, stimuleert, continueert  en ontwikkelt biologisch- dynamische landbouw in Brummen 

en omstreken in de meest ruime zin van het woord. Dat doet zij samen met alle betrokken leners en schenkers, 

donateurs, en allen die op enigerlei wijze betrokken zijn bij haar doelstellingen. Daarbij laat zij zich op 

ondogmatische wijze inspireren door zienswijzen die passen bij die doelstellingen. 

Heeft U vragen over de statuten, het beleidsplan van de Stichting of de jaarcijfers, begroting, schenken of lenen, 

donateur worden, meewerken aan projecten, of wilt U iets melden? Dan kunt U contact opnemen via de telefoon: 

0575-564227, de fax: 0575-564227, mobiel: 06 42 78 74 19, of via e-mail: vrijmakerij@hetankerbrummen.nl . of: 

demeander.bd@planet.nl U krijgt altijd antwoord op zo kort mogelijke termijn. Het bankrekeningnummer van de 

Stichting is: NL 62 TRIO 0254 8208 32. K.v.K.nr.: 56310315. Bestuur: Henk Wansink- voorzitter, Wim Littooij- 

penningmeester, Jan Weijsenfeld- secretaris, Wim van Grasstek- lid bestuur, Piet Moerkens- lid bestuur. Adviseur  

Stichting: Ronnie Horstman. 
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