
Gesprek met wethouder Jan Finkenfl ügel

Kom in actie tegen
voedselverspilling
Vrouwen van Nu gaat de strijd aan tegen de voedselverspilling en 
organiseert een FoodBattle. Wilt u weten of u meer eten weggooit dan u 
denkt? Wilt u kijken hoe het anders kan? Doe dan mee aan de FoodBattle. 
Wie meedoet, weegt drie weken hoeveel eten je weggooit en houdt dit bij 
in het FoodBattleDagboek. Tussendoor krijg je praktische tips voor het 
kopen, koken, bewaren en weggooien van voedsel. 
 
Het doel is om samen met tenminste 1000 mensen minder eten weg te 
gooien.
Doet u ook mee?
Aanmelden voor de FoodBattle kan van 10 tot 28 februari 2014 via
www.vrouwenvannu.nl.

leefomgeving en naoberschap, 
cultuurhistorie en landschap, 
streekproducten en 
duurzaamheid ?
Dit zijn begrippen die alle 
belangrijk zijn voor de 
Achterhoek en onze Gemeente. 
Ze horen bij elkaar, hangen 
samen, maar je moet ook 
accenten kunnen leggen. Het 
is overigens ingewikkeld om 
ze goed te vermarkten. Wat 
bijvoorbeeld zou kunnen is een 
maandelijkse markt waarin 
ondernemers gezamenlijk 
hun streekproducten kunnen 
aanbieden.

Anne Oosterbaan
(secretaris Plattelandsraad)

               Oude IJsselstreek 

 Doetinchem

Dit is een verslag van een gesprek 
dat ik had met waarnemend 
wethouder Jan Finkenfl ügel op 4 
februari 2014. De wethouder is 
geboren op een boerderij in het 
buurtschap De Wals bij Gendringen. 
Met zijn groene opleiding en werk 
in de groene sector en agrarisch 
onderwijs kun je stellen dat hij een 
groene achtergrond heeft. 

U neemt de taken al een poosje waar 
voor Wybe Rijnsaardt. Wat zijn de 
belangrijkste zaken waar u mee te 
maken heeft gekregen?
Wat het buitengebied betreft ging 
het o.a. om het afronden van de 
het kavelruilproject Engbergen 
–Voorst en om de uitkijktoren 
bij de Vennebulten. Verder heb ik 
moeite gedaan om voor de komende 
jaren een budget voor “natuur 
en landschap” op de begroting te 
houden. Dit bedrag (de komende 
4 jaar elk 50.000 euro) wordt 
verdubbeld door de Provincie. Dit 
vind ik wel belangrijk, want als 
je niet uitkijkt, wordt natuur en 
landschap een soort sluitpost.

Wat vind u het mooiste van het 
buitengebied van onze Gemeente?
Ik vind het Idinkbos en omgeving 
wel een mooi gebied. Juist het minder 
gecultiveerde (dan bijvoorbeeld 
Engbergen) spreekt mij erg aan. Ik 
heb het gevoel dat ik daar nog een 
beetje kan struinen.

Wat is de belangrijkste problematiek 
m.b.t. het buitengebied van onze 
gemeente voor de komende 5 jaar?
Er zijn verschillende dingen. In 
de eerste plaats is het van belang 

om in gebieden waar zo’n beetje 
alle landschapselementen door de 
ruilverkavelingen zijn verdwenen, 
weer aandacht aan het landschap 
te besteden. Bijvoorbeeld in het 
gebied bij Megchelen Netterden 
moet je weer eens wat heggen en 
bomen terug durven te zetten. 
Je moet durven investeren. De 
agrarische sector blijft uiteraard 
zijn rol spelen (Lokaal Belang en 
CDA hebben in hun program staan 
dat de landbouw prioriteit heeft), 
maar er is wel een spanningsveld  
tussen rationele bedrijfsvoering en 
de omgevingsaspecten (bijvoorbeeld 
koeien wel of niet in de wei, maïs 
of koren). Een punt van aandacht 
is ook de vrijkomende agrarische 
bebouwing (afgekort VAB). 
Vrijkomende leegstaande schuren is 
in eerste instantie het probleem van 
de eigenaar. Maar er kunnen wellicht 
wel samen oplossingen worden 
gezocht. Andere bestemmingen 
voor dat soort gebouwen in het 
buitengebied willen we zo weinig 
mogelijk. Voor gebouwen met 
asbest zouden we wel een pilot voor 
“asbest eraf-zonnepanelen erop” 
willen opzetten. Eerst willen we 
inventariseren hoeveel schuren met 
asbest er op in de Gemeente zijn.

Moet het landschap en de natuur 
wijken voor de landbouw of moet 
de landbouw zich inpassen in het 
landschap?
Nee, landschap en natuur moeten 
niet wijken. De landbouw moet zo 
goed mogelijk worden ingepast. 
We moeten proberen landbouw in 
harmonie met landschap en natuur 
in te richten. Een goed voorbeeld 

is de kavelruil Engbergen-Voorst, 
waarbij boeren grond ruilen 
waardoor ze hun bedrijf effi ciënter 
kunnen inrichten en waar bij het 
gehele ruilproces ook nog grond 
oplevert voor nieuwe fi etspaden en 
natuur. Dus ook de recreatie is hier 
bij gebaat.

Denkt u dat er nog 
uitbreidingsmogelijkheden zijn 
voor de recreatie/toerisme in onze 
Gemeente?
De recreatie is eigenlijk een 
ondergeschoven kindje; maar 
het is eigenlijk ook meer een 
ondernemerszaak. De recreatie 
in onze Gemeente heeft in het 
algemeen een kleinschalig karakter 
en wat mij betreft blijft dat ook zo. 
Ik zie wel mogelijkheden om  de 

kleinschalige initiatieven elkaar te 
laten versterken, bijvoorbeeld met 
arrangementen.

Levert het zware landbouwverkeer 
een probleem op in het buitengebied 
van onze Gemeente?
Dit is zeker een aandachtspunt, qua 
veiligheid voor andere weggebruikers 
en ook qua onderhoud (kleine wegen 
hebben meer te lijden).  Maar het 
is niet zo eenvoudig te regelen. 
Op sommige plattelandswegen is 
een maximum snelheid van 60 km 
ingevoerd en op veel plekken zijn de 
bermen met graskeien versterkt.

Kunt u tenslotte nog een korte 
reactie geven op de beeldvorming 
van onze plattelandsgemeente: 
gastvrijheid en beleving, 
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Overlast van dieren: vaak hebben we het in eigen hand!
In stad en dorp veroorzaken “wilde” 
dieren soms overlast. We hebben het 
dan over dieren als ratten, meeuwen, 
eenden, steenmarters, kauwen, 
roeken en verwilderde katten; ja, 
zelfs die schattige eekhoorns zijn 
soms vervelend. Het gedrag van al die 
beesten zorgt voor vervuiling en lawaai. 
Sommige dieren kunnen ook ziekten 
verspreiden. Maar… de geplaagde 
burger kan er veel zelf aan doen om 
de problemen te voorkomen. Want 
juist door menselijk handelen komen 
er steeds meer “wilde” dieren bij die 
overlast veroorzaken. 

Hoe komt het dat zoveel wilde dieren 
overlast veroorzaken?
De reden is simpel: in het stedelijk 
gebied is een overvloed aan 
schuilgelegenheid en voedsel. Nu is het 
moeilijk om te voorkomen dat dieren 
een schuil- of nestplaats vinden. Maar 
dat deze dieren overal eten kunnen 
vinden komt vooral doordat mensen te 
gemakkelijk omgaan met voedselresten. 
En juist de dieren waar we last van 
hebben komen daar op af.

De roek bijvoorbeeld is zo’n vogel die 
als erg lastig ervaren wordt. Normaal 
gesproken voedt dit beest zich met 
insecten die in de bodem leven. Hun 
snavel is daar ook op afgestemd en 
ze zoeken hun voedsel meestal op 
agrarische en natuurlijke graslanden. 
Maar wat als de roek afvalbakken 
weet te vinden die vol zitten met 
aantrekkelijke voedselresten? Of 
hondenpoep, waarin allerlei insecten 
zitten? Dan is de keuze voor de 
bebouwde kom wel erg logisch.  

Andere dieren zoals meeuwen, ratten, 
eenden, wilde katten, etc. eten niet 
alleen het voedsel dat in afvalbakken 
zit, ze houden ook van eten dat 
rondgestrooid of weggegooid wordt, 
zoals brood of vogelvoer. Dat geldt dus 
ook voor het brood dat goedbedoeld - 
maar vaak in veel te grote hoeveelheden 
- aan eenden en meeuwen wordt 
gevoerd.

Problemen
De beesten krijgen op deze manier 
veel te veel voedsel binnen. Daardoor 
gaan ze zich overmatig voortplanten 
en neemt de overlast alleen maar toe. 
Zelfs de natuur lijdt eronder omdat het 
ten koste gaat van diersoorten die hier 
thuishoren.

De dieren vertonen dus storend gedrag 
(lawaai, uitwerpselen, vernieling), 
maar ze zorgen ook voor vervuiling. 
Het lijkt vaak dat veel rommel naast 
de afvalbakken wordt gegooid. Maar 
meestal zijn het de kauwen, kraaien, 
steenmarters en eekhoorns die dit doen. 
Ze trekken het afval uit de afvalbak op 
zoek naar voedsel dat ze daar denken 
te vinden.

Wist u trouwens dat sommige dieren 
ook een gevaar kunnen vormen voor de 
volksgezondheid? Ratten b.v. kunnen de 
ziekte van Weil overbrengen en duiven 
de papegaaienziekte. Maar ook vlooien, 
mijten en luizen kunnen al vervelend 
genoeg zijn.

Wat kunt u doen?
Samen kunnen we onze woonomgeving 
schoon en duurzaam houden. Daarvoor 
is uw hulp hard nodig:

•  Houdt voedselresten onbereikbaar voor dieren; 
•  Voer geen wilde dieren met b.v. broodresten.

U doet er meer kwaad dan goed mee;
•  Neem afval waar etensresten in- of aanzitten mee naar 

huis of gooi het in de afvalbak waar het eten of drinken 
gekocht is;

•  Gebruik niet te veel. Koop niet meer voedsel of maak 
niet meer eten klaar dan u hoeft te gebruiken.
Dat scheelt ook nog eens in de portemonnee;

•  Gooi voedselresten in uw groene container.
Het GFT-afval wordt hergebruikt en is dus helemaal 
geen afval, maar een waardevolle grondstof;

De redactionele inhoud van deze 
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