
De familie Hupkes van Melkveehouderij De Fuik in Didam is 
trots op de innovatieve projecten waarmee ze op een duurzame 
manier voorziet in de primaire levensbehoefte van de mens. 
Computergestuurde robots melken de koeien, een volautoma-
tische mestrobot houdt de stallen schoon. De koeien liggen op 
koematrassen en kunnen, zo vaak ze maar willen, genieten van 
een borstelmassage. Zonnepanelen die zorgen voor de energie.
Hippekoeien.nl wil, als nevenactiviteit van melkveehouderij 
De Fuik, graag laten zien hoe het er aan toe gaat op een heden-
daagse melkveeboerderij. Het imago van de agrarische sector 
verbeteren.  
Openheid, transparantie, duurzaamheid en samenwerking met 
andere ondernemers. Laten zien wat er achter de schermen 
gebeurt. Het gesprek aangaan met de burger, de consument, de 
jeugd. Hen betrekken bij keuzes en dilemma’s. Beleef de boer-
derij. Kom ruiken, voelen, kijken, proeven en horen.
Met Sabine Reulink organiseert Karolien Hupkes kookwork-
shops en proeverijen. Met streekproducten die geleverd worden 
door een kaas-, vlees- of wijnboer uit de buurt. Onder leiding 
van Ineke van Geemen-Reuling kunnen creatievelingen zich 
uitleven. En nog veel meer. 
Kijk op de website www.hippekoeien.nl.

Karolien Hupkes en broer Dick Hupkes, eigenaren  
van boerderij de Fuik

Buitengebied
in beweging

In samenwerking met de gemeente Oude 
IJsselstreek kan de Plattelandsraad een aantal 
projectvoorstellen ondersteunen uit de midde-
len van de voormalige gebiedscommissie.
Wij hebben het vertrouwen van de gemeente 
gekregen vanwege onze brede samenstelling 
en de activiteiten die we tot nu toe uitgevoerd 
hebben voor het buitengebied. 

Plattelandsraad
Even opfrissen, de Plattelandsraad is een 
stichting die bestaat uit vertegenwoordigers van 
organisaties betrokken bij het buitengebied: 
Land- en Tuinbouw Organisatie LTO, het Mo-
numentenplatform Oude IJsselstreek, Vrouwen 
van NU, Instituut Voor Natuureducatie IVN, 
Wildbeheerseenheden Wisch en Gendringen/
Bergh, Vereniging Agrarisch Landschapsbe-
heer VAL, Bijenverenigingen Varsseveld en 
Gendringen, VVV, Stichting Kemnade/Waalse-
water, Stichting Achterhoek weer Mooi StAM, 
Dorpsbelang Heelweg, Silvolds belang, Ter-
borgs Belang.  

Al enkele jaren organiseren we onder andere 
het ‘pottenkieken’, oftewel op bezoek gaan bij 
interessante ondernemingen of projecten, om 
van elkaar te leren. Ook hebben we afgelopen 
jaar drie projecten gesteund met een financiële 
bijdrage. Beide activiteiten kunnen we nu dus 
weer doen.  Vernieuwende activiteiten dragen 
bij aan de ontwikkeling van het buitengebied.

Wat zijn de thema’s?
Dit keer kunnen projecten voorgesteld worden 
die vallen onder de volgende thema’s:
- Landbouw
- Landschapsherstel
- Leefbaarheid
- Recreatie en toerisme
- Cultuurhistorie/water

Spelregels
Om het gemakkelijk te maken geven we hier-
naast een aantal voorbeelden van uitwerkingen 
per thema. Let wel, dit zijn voorbeelden. Bin-
nen de thema’s past natuurlijk veel meer. 
Per thema is maximaal €2,500 beschikbaar, 
maar minder is zeker goed. We hoeven geen 
ingewikkelde verhalen, maar als je de volgende 
onderdelen invult en opstuurt naar A. Ooster-
baan@planet.nl, dan komen we een heel eind: 

Titel idee/project:  ............................................
Naam indiener(s):  ................................................
(Email)adres:  ........................................................
Doel van het idee/project:  ..................................
Beschrijving van het idee/project   .....................
Wijze van uitvoering:  ..........................................
Locatie van uitvoering:  .......................................
Periode van uitvoering:  .......................................
Verwachte bijdrage aan  
het gekozen thema:  ..............................................
Kijk hieronder voor voorbeelden van 
projectvoorstellen.

Projectvoorstellen 
via de PLATTELANDSRAAD

‘Hippe koeien’
 in Didam

Binnen de landbouw ge-
beurt de laatste tijd veel. Van 
imagoverbetering, duurzame 
omgang met het milieu en 
de bodem, dierenwelzijn, 
communicatie over wat een 
boerderij nu is, boerderijscho-
len, verbrede activiteiten op 
boerenerven, landbouw en na-
tuur, noem maar op. Allemaal 
zaken die ingebracht kunnen 
worden.

Landschapsherstel
Het kampenlandschap en het 
rivierenlandschap (de slaeges) 
zijn de belangrijkste land-
schapstypen in onze gemeente. 
Het is belangrijk die kwali-
teit vast te houden. Singels, 
solitaire bomen, steilranden en 
andere structuren, zijn daar-
voor belangrijk. Het herstellen 
van één of enkele kampen-

structuren met uitleg zou een 
mooi voorbeeld zijn. Maar ook 
hoe een singel aangepast kan 
worden om toch zijn functie 
te houden én ruimte voor de 
landbouwmachines te bieden, 
zijn twee voorbeelden van wat 
een project zou kunnen zijn.

Cultuurhistorie
Het kunnen lezen van een 
landschap en de ontwikkeling 
in de tijd, zowel van gebouwen 

als structuren, holle wegen, 
kerkepaden, beken, kenmer-
kende gebouwen of elementen. 
Door deze te herstellen of te 
beschrijven krijgen ze waar-
dering en begrip. Landschap 
en cultuurhistorie zijn nauw 
met elkaar verbonden. Maak 
de parels in je dorpskern of 
buitengebied bekend.

Een kamp  
(foto A. Oosterbaan)

LandbouwMet elkaar zaken ontwikkelen 
in het buitengebied die je als 
buurt, gemeenschap, belang-
rijk vindt. Samen vormgeven 
aan je directe omgeving, in 
welke vorm dan ook. Dat zijn 
onderwerpen voor dit thema. 

Recreatie en toerisme
De vrijetijdseconomie is de 
tweede economische drager 
van ons buitengebied. Nieuwe 

ideeën hoe recreatie te stimu-
leren zijn nog steeds welkom. 
Van kerkepaden tot keten-
ontwikkeling. Van speelplein 
tot lokale evenementen. Wees 
creatief en laten we jou een 
handje helpen om ons gebied 
aantrekkelijker te maken voor 
bewoners en bezoekers.

Fietsen in ons buitengebied 
(foto A. Oosterbaan)

Leefbaarheid

De redactionele inhoud van deze acht-wekelijks verschijnende pagina staat onder verantwoordelijkheid van de Plattelandsraad.  •  Redactie: Wim Beijer: w.beijer50@gmail.com, tel. (0315) 630666; 
Anne Oosterbaan: a.oosterbaan@planet.nl, tel. (0315) 617434. Ook voor reacties en suggesties.  •  De geplaatste artikelen vindt u op het internet: http://plattelandoij.wordpress.com

De Stichting Plattelandsraad is het overlegplatform voor het buitengebied in de gemeente Oude IJsselstreek.


