
‘t Onderholt
AGRARISCHE NATUURVERENIGING

Aan de leden,

Op donderdag 16 juni a.s. vindt de jaarlijkse ledenexcursie van Agrarische Natuurvereniging ‘t
Onderholt plaats, waarbij u van harte welkom bent.

Om 19.30 uur is de ontvangst met koffie en thee op het
Melkveeproefbedrijf De Marke Wageningen UR Livestock
Research.
Roessinkweg 2
7255 PC Hengelo GLD

Om u een indruk te geven welke onderzoeken er worden
verricht op het Melkveeproefboerderij “De Marke” zullen
we eerst een rondleiding op het bedrijf houden.

Tevens zullen we een gedeelte van natuurwandelpad “Het Markepad” lopen. Hierlangs is op basis
van het natuurplan in 1997 en 1998 een netwerk van natuurelementen gerealiseerd.
Marken waren vroeger de gemeenschappelijke gronden waarop het lokale vee werd geweid. Deze
historische naam is ook aan het melkveeproefbedrijf gegeven. Het Markepad is dus een
toepasselijke naam omdat het een pad is voor iedereen. Het pad loop niet over het erf van het
proefbedrijf om risico’s van ziekten insleep te voorkomen.

Natuur hoort bij een modern meikveebedrijf. Met Het Markepad
kan iedereen kennis maken met de agrarische natuur.
Het netwerk van natuurelementen omvat:

• bloemrijke akker-, sloot- en perceelranden,
• lijnvormige houtopstanden als een houtwal,

singels en struwelen
• natte elementen als natuurvriendelijke

slootoevers en een poel

Samen verbinden zij de reeds bestaande
natuurelementen, zoals verschillende bosjes en
De Markeplas, tot één geheel.
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Het agrarisch natuurbeheer op De Marke beperkt zich voornamelijk tot de randen van de percelen.
Op deze manier kost het De Marke weinig productiegrond (1,3 ha). Bovendien zijn deze randen uit
landbouwkundig oogpunt van nature vaak al minder productief.

De PR commissie, Menco van Weringh, Diny Hebbink, Gerri Smale, Jannie Rexwinkel
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