
Sinds december 2014 ontmoeten een groep 
mensen met passie en betrokkenheid voor het 
mooie platteland van de Achterhoek elkaar. 
De gedachte is dat door elkaar te ontmoeten, 
vraagstukken te delen en nieuwe verbindingen 
te leggen we elkaar verder kunnen helpen om 
initiatieven en andere activiteiten te ontwik- 
kelen. De bijeenkomsten zijn steeds op locatie 
en vaak gekoppeld aan een vraag of thema. 

Bijeenkomst in Groenlo
Op de laatste bijeenkomst in mei stond de vraag 
van het AOC centraal: namelijk hoe kijken 
toekomstige (jonge) boeren aan tegen de relatie 
tussen hun bedrijf en het omringende landschap. 
Op de bijeenkomst die plaatsvond bij de Koeien-
tuin in Groenlo waren 4 afstudeerders van  
het AOC die een presentatie hielden met als 
centrale vraag:

Wat betekent jouw bedrijf voor de omgeving  
en wat kan de omgeving voor jouw bedrijf  
betekenen?
Eén van de studenten was al in gesprek met 
Staatsbosbeheer om een stuk pachtgrond anders 
te gaan beheren via het agrarisch natuurbeheer. 
Hij zocht naar mogelijkheden dit in de bedrijfs-
voering in te passen. 
Een andere student had gemerkt dat er bij jonge-
ren die hij geregeld trof in het dorp, wel degelijk 
interesse was voor wat er zoal op zijn bedrijf 
gebeurde. Hij vond het ook leuk om er met z`n 
vrienden over te praten.
Bij één student hadden ze thuis een mini cam-
ping, hij had al meer nagedacht hoe hij dat als 
ondernemer kon combineren. 
Ook was er een student die nadacht om samen 
met z`n zus het bedrijf te verbreden met kinder-
opvang.

Conclusie
De studenten  hebben nog niet altijd directe 
antwoorden op de gestelde vragen, maar er was 
wel begrip en inzicht gekomen hoe je jezelf in 
je (landschappelijke) omgeving ziet. Dat je als 
bedrijf ook samen met je omgeving aan de slag 
kunt.
De docenten van het AOC willen dit onderwerp 
oppakken en de studenten al vroeg laten kennis 
maken met de mogelijkheden van landschaps- 
beheer. Ze ook wegwijs maken in de aanvraag 
van vergoedingen en mogelijkheden voor  
subsidie. Daar was in de opleiding nog nooit 
aandacht aan besteed.
Tips van de deelnemers voor de studenten:  
wees open en laat mensen uit je omgeving kijken 
op je bedrijf. Ga iets organiseren zodat mensen 
in aanraking komen met het verzorgen van de 
dieren en het produceren van voedsel.
Het idee is dat het netwerk zich op deze wijze 
steeds verder uitbreid en juist door deze onver-
wachte verbindingen een bijdrage levert aan het 
versterken van de kwaliteit van het
landschap in de Achterhoek. 

Geïnteresseerd?
Wil je meer weten of meedoen aan een volgen-
de bijeenkomst? Neem contact op met de regio 
Achterhoek: m.maglio@regio-achterhoek.nl.

Bijeenkomst in de Koeientuin (foto: I.Canter 
Cremers)

In februari heeft de Plattelandsraad de vraag uitgezet om pro-
jectvoorstellen in te dienen voor initiatieven in het buitenge-
bied. Daar zijn een elftal reacties opgekomen en in de vergade-
ring van de Plattelandsraad begin juni zijn de keuzes gemaakt. 
Zeven voorstellen in de categorieën landschap, recreatie, 
cultuurhistorie, landbouw en leefbaarheid, zijn toegekend.  

Landschap
De Stichting Achterhoek weer mooi (Stam) wil informatieborden 
plaatsen op plekken waar typische kenmerken van het betreffen-
de landschap te zien zijn, zoals bijvoorbeeld het kampenland-
schap.
De cultuurhistorische vereniging Old Sillevold is al enige jaren 
bezig met de Lichtenberg in Silvolde. Het gaat dan vooral om de 
archeologische vindplaats van het kasteel en het lanenstelsel dat 
nog steeds te zien is. Zij wil de locatie van het kasteel beleefbaar 
en zichtbaar maken door middel van een bord.

Recreatie en Toerisme
De bewoners van het historische 
gebouw Havezate de Wesenthorst (uit 
de 14e eeuw) op de grens tussen Ulft 
en Gendringen willen de geschiedenis 
toegankelijk maken voor alle inwoners 
en andere geïnteresseerden. In de bijge-
bouwen willen zij een bed en breakfast 
vestigen in combinatie met natuur, cultuur en historie. 

Cultuurhistorie, water en educatie
Dorpsbelangen Varsselder –Veldhunten 
wil op de Dierenweide dat pas geopend 
is, een project starten rond bijen. Sa-
men met de bijenvereniging Dinxperlo 
en de lagere school Pius X.
Terborgs Belang en Comité Dorpsbelangen Etten vragen ge-
reedschap voor onderhoud van hun gezamenlijke project, het 
ommetje Etten-Terborg. Een wandelroute van ca 10 km deels 
door de stad Terborg, de Akkermansbeek, het fietspad Bocholt – 
Doesburg, het sluiscomplex de Pol en terug naar Etten.
Dorpsbelang Sinderen wil nog een tweede informatiebord bij 
de andere zijde van de Ziegenbeek.  Er is reeds een bord waarop 
de loop van de beek wordt aangeduid met een beschrijving. Dat 
staat bij het oostelijk deel van de beek. 

Leefbaarheid
Het bestuur van Vrouwen van Nu, afdeling Varsseveld wil  een 
picknicktafel laten plaatsen bij het Hofshuus in Varsseveld.

Landbouw
Boerenkans is een afgelopen jaar op-
gerichte stichting die via signalen van 
erfbetreders (veeartsen voerbedrijven, 
boekhouders, etc.) zich richt op het 
ondersteunen van boeren die proble-
men op hun bedrijf niet meer aankun-
nen. Zij hebben een bijdrage gevraagd 
voor de onkosten van specialistische vrijwilligers die dit werk 
doen in de Achterhoek.
De Vereniging Agrarisch Landschapsbeheer heeft een aanvullen-
de bijdrage gekregen om haar plan ‘Slingers in het landschap’, te 
realiseren. De aanleg van akkerranden ter versterking van flora 
en fauna en het realiseren van een fietsroute langs deze percelen. 
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Veranderingen
op het platteland 

Wie zijn 
de gelukkigen? 

Zaterdag 20 juni is de “groene 
belevingsruimte” van Vars-
selder geopend. De opening 
werd verricht door wethouder 
Kuster en een van de initiatief-
nemers. De realisering van de 
dierenweide, het dierverblijf, 
de boomgaard en de moestuin 
is  een prachtig voorbeeld van 
particulier initiatief in Varssel-
der –Veldhunten. De omvor-
ming van het zogenaamde 
derde voetbalveld in een groen 
belevingsgebied door een voor 
dit project opgezette stichting. 
Jongeren van groepen 7 en 

8 van de basisschool kunnen 
er  groenten leren verbouwen 
onder leiding van ouderen uit 
het dorp. Het dierenverblijf 
huisvest verschillende dieren 
waarmee het dorp haar eigen 
kinderboerderij heeft gekregen.
Met de bijenvereniging Dinx-
perlo wordt nog gekeken hoe 
een bijenkast kan worden 
neergezet, zodat kinderen ook 
kunnen zien hoe een bijenvolk 

leeft en hoe belangrijk ze zijn 
voor ons voedsel. 

Muzikale ondersteuning  
van de officiële opening

Dierenweide en
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