Vrijdag
5 februari
2016

5

Lokaal nieuws
BarneveldseKrant.nl

Agenda
Vrijdag
Barneveld
18.00 uur: Wijkgebouw De Garve,
Lange Voren 86, gezamenlijke
maaltijd.
20.00 uur: Ontmoetingscentrum
Bronveld, Zonnebloemstraat,
Bronveld Bios.

Voorthuizen
10:00-12:00 uur: Smidsplein 16,
inloophuis Perron16 (tevens
spreekuur diaconaal netwerk)

Kootwijkerbroek
20.00 uur: De Essenburcht,
feestelijke avond Plattelandsvrouwen Kootwijkerbroek

pp De bewoners van De Klettersteeg kregen bij de afsluiting van het project een linde aangeboden door wethouder Aart de Kruijf, tevens lid van de Gebiedsraad O-gen.

‘Kavelpuzzel’ De Glind compleet
‘Boeren werken
efficiënter
door grondruil’
Simon Haverschmidt
DE GLIND Vijftig hectare landbouwgrond in De Glind wisselde vorig
jaar van eigenaar. ,,Dankzij deze
‘turbogrondruil’ besparen boeren
geld, en is de omgeving veiliger en
aantrekkelijker geworden’’, concludeert LTO Noord, afdeling Barneveld.

Het project ‘Verkavelen voor groei
in De Glind’ was het tweede grondruilproject in Gelderland. Het gebied ligt ten westen van snelweg
A30, ongeveer vanaf de Grote Barneveldse Beek tot aan Scherpenzeel. LTO Noord Barneveld was één
van de uitvoerders van het tweejarige project.

14.00-16.30 uur: Natuurcentrum
De Meerwaarde, dieren worden
verzorgd en gevoerd.
16.00-17.00 uur: Ruimzicht,
Rozenhof, snackmiddag

Voorthuizen
VEILIGER ,,We zijn tevreden over
hoe dit ruilproject heeft uitgepakt.
Mens, dier en milieu zijn er allemaal beter van geworden’’, vertelt
Oene de Jong, projectleider bij Projecten LTO Noord. ,,Zeventien veehouders hebben vrijwillig grond
geruild, waardoor de percelen meer
om hun bedrijfsgebouwen gecentreerd zijn. Hierdoor besparen zij
veel op logistieke en andere praktische kosten. Het biedt ook meer
mogelijkheden voor weidegang van
koeien bijvoorbeeld. Bovendien
is de omgeving een stuk veiliger
geworden, omdat boeren minder
vaak de weg op hoeven met tractoren en landbouwwerktuigen. Ook
voor recreatie wordt het gebied een
stuk aantrekkelijker: rond de Klettersteeg worden poelen en een vier
kilometer lange ruiter- en wandelroute aangelegd. Dat is een duidelijk
zichtbaar resultaat.’’
De eerste grondruil vond in het

voorjaar plaats, de laatste in het
najaar. Sinds 1 januari is alle grond
in gebruik voor het nieuwe oogstseizoen. De Jong kijkt terug op een
,,positief proces’’. ,,Van tevoren hadden we gehoopt op meer hectares,
maar het is altijd afwachten hoeveel
grond er daadwerkelijk geschikt
is om te ruilen. Soms ging het om
grond van de provincie, en werd
pas tijdens het proces duidelijk of
die grond beschikbaar is voor landbouw. Een volgende keer proberen
we daar vooraf duidelijkheid over
te hebben, zodat het proces vlotter
verloopt.’’ Verschillende groepssessies waren ervoor nodig om de ‘ruilpuzzel’ op te lossen. ,,Deelnemers
moesten soms wel een drempel
over, want aan grond zijn meestal
ook emoties verbonden. De eigenaren laten wat achter en dat kan confronterend zijn. Bij dit soort projecten speelt de gunfactor dan ook een
belangrijke rol.’’

KRACHT VAN HET PROJECT Grondruil
vindt vaker plaats, maar niet op zo’n
grote schaal. ,,We zien dit graag ook
op andere plaatsen in de gemeente Barneveld gebeuren. Boeren die
het initiatief willen nemen, kunnen
contact opnemen met LTO Noord
Barneveld. Dat is de kracht van het
project, dat de grondeigenaren het
vrijwillig en met elkaar oppakken.
We hebben er vertrouwen in dat
de resultaten in De Glind voldoende motiverend zijn.’’ ‘Verkavelen
voor groei in De Glind’ was één van
de regiocontractprojecten van Regio FoodValley. Gebiedscoöperatie
O-gen was hierbij projectleider. De
financiering komt van de provincie
Gelderland, de regio-gemeenten en
de deelnemers aan de kavelruil. De
Stichting Effectief Verkavelen in
Gelderland (STEVIG) begeleidde
het project, waarbij Projecten LTO
Noord en het Kadaster de uitvoerende partijen waren.

Maandelijkse bingo in Bronveld

Nederlandse film bij Bronveld Bios

Ontmoetingscentrum
Bronveld is op zaterdag 20 februari
het decor van een bingo-avond voor

BARNEVELD De Nederlandse film
die vanavond (vrijdag) in Bronveld

BARNEVELD

Zaterdag
Barneveld

ouderen en gehandicapten. De zaal
gaat open om 19.00 uur. Voor meer
informatie: 0342-419810.

medische vragen

Bios om 20.00 uur wordt gedraaid,

vertelt het verhaal van Valentino,
een succesvolle Italiaanse Maserati-verkoper. Zaal open: 19.30 uur.

vanaf 13.30 uur: Harremaatweg,

jeu de boules

10:00 -14:00 uur: Smidsplein 16,
Inloophuis Perron16

Kootwijkerbroek
20.00 uur: Essenburcht, voorstelling toneelvereniging Jong Gelre

Passieconcert
Ex-Animo
ZWARTEBROEK Gerard van de
Glind is de nieuwe voorzitter van
Christelijk Gemend koor Ex-Animo
uit Zwartebroek. Na vijftien jaar
droeg Klaas van Soeren de
voorzittershamer aan hem over.
,,Gerard heeft veel bestuurlijke
ervaring en dat zal hij hard nodig
hebben, zeker nu we begonnen
zijn met de voorbereidingen voor
ons Passieconcert. Dat staat
gepland op zaterdag 12 maart in
de Sionskerk in Terschuur’’, aldus
een lid. Wie eenmalig mee wil
zingen, is welkom tijdens een
donderdagse repetitieavond (19.30
uur, achter de Gereformeerde Kerk
aan de Platanenstraat). Neem

hiervoor contact op met secretaris
Ton de Bruin, 0342-462599.

pp Wilt u reageren op dit verhaal of heeft u zelf een vraag? Mail de redactie: barneveldsekrant@bdu.nl

Wat kun je doen aan mijn rode gezichtshuid?
Wendy (36) meldt zich in de praktijk. Ze wijst naar haar rode wangen
en de puistjes naast haar neus. ´Kun
je hier wat aan doen?´

pp Deskundigen beantwoorden beurte-

lings (lezers)vragen die betrekking hebben
op hun vakgebied. Vandaag Jade van
Brakel van Huidtherapie Van Brakel in
Barneveld.

De huisarts had de diagnose
´rosacea´ snel gesteld. Rosacea (letterlijk: zo rood als een roos) is een
chronische huidaandoening in het
gezicht, die met name voorkomt bij
vrouwen tussen de dertig en zestig
jaar. De oorzaak is onbekend.
Rosacea wordt vaak verward met
couperose. Bij beide aandoeningen
zijn rode vaatjes zichtbaar in het gezicht. Bij rosacea zien we echter ook
kleine bultjes of puistjes en meer
algemene roodheid en kleine rode
adertjes. Soms komen daar zelfs
grotere ontstekingen en irritatie van
de ogen bij. Rosacea kan daardoor

ook lijken op acne, maar het is een
totaal andere aandoening.
WINTERSPORT Wendy geeft aan dat
ze al langer last heeft van een geïrriteerde gezichtshuid, maar dat de
klachten na haar wintersportvakantie flink zijn verergerd. ‘De zonnige dagen in de Alpen hebben mijn
huid geen goed gedaan. Ik hoop dat
er wat aan kunt doen, want mijn
wangen zijn erg gevoelig. En daarnaast heb ik het gevoel dat mensen
op straat naar mijn rode gezicht
kijken.’ Gelukkig kan ik de patiënt
geruststellen: haar klachten zijn
te behandelen. Ik voeg daar echter
meteen aan toe dat de behandeling
erop gericht is om de klachten flink
te verminderen en de aandoening
onder controle te krijgen. Een chronische aandoening als rosacea is

niet te genezen. Na het onderzoek
neem ik met Wendy het behandelplan door. De ontstekingen, roodheid en oppervlakkige vaatjes gaan
we behandelen met onder meer laserbehandelingen en coagulatie, in
combinatie met een speciale crème
waarmee de patiënt dagelijks moet
smeren. Gezien de ernst van de
klachten geef ik aan dat er meerdere behandelingen nodig hebben. Ik
geef Wendy ook een paar dringende
adviezen mee:
- Gebruik de juiste huidverzorgingsproducten. Jouw huid is snel
geïrriteerd en verdraagt veel ´gewone´ cosmeticaproducten niet.
- Wees voorzichtig met blootstelling
aan kou, wind, warmte en zonlicht.
Gebruik een zonnebrandcrème met
een hoge beschermingsfactor.

- Wees terughoudend met het eten
van gekruid voedsel en het drinken
van alcohol.
MINDER GEVOELIG Er gaat een aantal weken voorbij. De klachten van
Wendy blijken zoals verwacht hardnekkig, maar na de tweede laserbehandeling is er duidelijk verbetering zichtbaar. Dat komt ook doordat
de patiënt de crème trouw dagelijks
op haar gezicht smeert en de andere adviezen opvolgt. Dat betaalt zich
uit. De rosacea is onder controle: de
algehele roodheid is minder is en
datzelfde geldt voor de gevoeligheid
van de huid. Minstens zo belangrijk: Wendy weet wat ze wel en beter
niet kan doen. Hoewel ze weet dat
ze niet defintief van de rosacea is
verlost, neemt Wendy met een goed
gevoel afscheid.

