
Het project in de Oude IJssel-
streek is gestart in navolging 
van het gelijksoortige project bij 
Aalten, dat daar al vanaf 2013 

loopt. In drie jaar tijd nam daar 
het aantal koppeltjes patrijs 
toe van 3 naar 42. Rond heel 
Aalten worden nu al 72 koppel-

tjes geteld! Op verzoek van de 
VAL gaven Frans ter Bogt en 
Herman Simmelink, de initia-
tiefnemers in Aalten, eind 2015 
een inspirerende lezing over 
hun succesvolle aanpak. Daarop 
hebben de VAL, de wildbeheer-
eenheden (WBE’s) Gendringen 
/ Bergh, Wisch en Zelhem / 
Doetinchem samen met de 
vogelwerkgroep van IVN Oude 
IJsselstreek de handen in één 

geslagen. Dankzij financiële 
steun van het Coöperatiefonds 
van de Rabobank, de gemeente 
Oude IJsselstreek en Stichting 
Landschapsbeheer Gelderland, 
zijn in het voorjaar van 2016 bij 
26 grondeigenaren in de drie-
hoek Varsseveld, Ulft en Sinde-
ren bijna 3 ha aan kruidenrijke 
akkerranden ingezaaid.
Vrijwilligers van de vogelwerk-
groep hebben afgelopen zomer 
de patrijzenstand in het project-
gebied in kaart gebracht. Er zijn 
met zekerheid 2 broedgevallen 
geweest waarbij koppeltjes 
patrijzen zijn gefotografeerd en 
gefilmd met resp. 6 en 7 jongen. 
Op basis van alle waarnemin-
gen, waar op dezelfde plekken 
meerdere malen patrijzenparen 
zijn gespot, kan gezegd worden 
dat in 2016 in het hele pro-
jectgebied 5 territoria (eigen 
afgebakend leefgebied) aanwe-
zig waren. 

De Vereniging Agrarisch Land-
schap Achterhoek (VALA), het 
collectief voor agrarisch na-
tuurbeheer  in de Achterhoek, 
zal in 2017 de akkerfaunaran-
den bij de subsidieregeling 
agrarisch natuurbeheer on-
derbrengen. Daardoor is voor 
meerdere jaren de financiering 
voor aanleg en beheer van krui-
denrijke akkerranden gewaar-
borgd. Ook in Lochem, Berkel-
land, Bronckhorst, Zutphen en 
Oost Gelre lopen vergelijkbare 
projecten en in 2017 zal ook 
rond de Montferlandse stuwwal 
een patrijzenproject worden 
opgestart.

Foto patrijs (J. Stronks)
Foto akkerrand (A. Oosterbaan)

Rob Geerts
Voorzitter VAL Oude IJssel

De werkgroep Landbouw-
presentatie Oude IJsselstreek 
promoot de landbouw door ie-
der jaar de fietstocht “De Boer 
Op” te organiseren. In 2017 
is dat op zaterdag 5 augustus. 
Daarnaast wordt scholen de 
mogelijkheid geboden om 
leerlingen kennis te laten 
maken met de hedendaagse 
landbouw door middel van 
een bezoek aan een boerderij. 
Dit scholenproject wordt om 
de twee jaar georganiseerd.

Vorig jaar zijn de groepen 5 en 
6 van alle basisscholen in de 
gemeente uitgenodigd voor een 
excursie naar een bedrijf naar 
keuze, bijvoorbeeld een melk-
veebedrijf, een varkensbedrijf 

of een akkerbouwbedrijf. 

De werkgroep probeert dan  
een geschikt bedrijf te vinden  
in de nabijheid van de school. 
Vier scholen hebben zich op- 
gegeven voor een bezoek  
aan een melkveebedrijf. De 
afgelopen maanden hebben 
ongeveer 170 kinderen met 
leerkrachten en begeleiders  
een boerderij bezocht.
De Martinusschool uit  
Megchelen is op bezoek ge-
weest bij de familie Middel-
brink. PiusX  uit Varsselder  
is naar de familie Diersen  
gewandeld. De Woelwaters  
uit Ulft zijn naar de familie  
Steverink gefietst. Als laatste 
was de  Plakkenberg uit  
Silvolde met 3 klassen te gast  
bij de families Fokkink,  
Gosselink en Willemsen.

De Woelwaters uit Ulft hebben 
een bezoek aan ons bedrijf ge-
bracht. Het is erg leuk om zo’n 
enthousiaste groep kinderen 
te ontvangen. Dan blijkt ook 
dat allerlei dingen die voor ons 
logisch en normaal zijn, voor 
anderen helemaal niet zo van-
zelfsprekend zijn. Bijvoorbeeld 
dat melk warm is als het uit de 
koe komt. Dat koeien met ma-
chines worden gemolken en dat 
een robot de mest opruimt. 
Het aaien van de kalfjes is altijd 
een groot succes en het aaien 
van een grote koe vonden ze 
“cool”.
Volgens juffrouw Ans van 
Remmen hebben de kinderen 
genoten en weten ze er weken 
later nog steeds heel veel over 
te vertellen. Van verschillende 

scholen en bedrijven heb ik 
enthousiaste reacties gekregen. 
Dit is voor ons een reden om 
over 2 jaar het scholenproject 
weer te organiseren.
Dankzij een bijdrage van de 
Plattelandsraad heeft de werk-
groep alle bedrijven die bezocht 

Groep 5 in de stel met 
Henri Steverink

zijn door een school een atten-
tie aan kunnen bieden. 

Anja Steverink 
(werkgroep Landbouw- 
presentatie Oude IJsselstreek)
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Op initiatief van de Vereniging Agrarisch Landschapsbeheer 
(VAL) Oude IJssel is in 2016 een project gestart met als doel het 
leefgebied van akkervogels te verbeteren, in het bijzonder die 
van de patrijs. Met kruidenrijke akkerranden wordt broedgele-
genheid, dekking en voedsel geboden voor allerlei akkervogels, 
zoals de patrijs maar ook de gele kwikstaart, geelgors, kneu en 
veldleeuwerik. 
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