
 

Zoals inmiddels al een gewoonte is, organiseerde de Plattelandsraad van 

gemeente Oude IJsselstreek op 16 oktober weer een Kijkje bij de buren. 

Dit keer werd aandacht besteed aan “landschappelijk ondernemen”. An-

ne Oosterbaan en Andre Kaminski schreven hierover in 2013 een boek 

met vele voorbeelden in de Achterhoek. Deze middag zijn drie bedrijven 

bezocht die op verschillende manieren natuur en landschap in hun be-

drijfsactiviteiten meenemen. Bezocht werden Netterden Zand en Grind, 

de biologische melkveehouderij van de familie Veldhorst en de modeltuin 

van Anna Kemp, Natuurlijk Buiten. Dit keer niet met de bus, maar met 

eigen vervoer.  
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Dick Snippe heet ons welkom in het 

kantoortje bij de meldpost. Hij vertelt 

het verhaal van het ontstaan van de na-

tuurontwikkeling van de Omsteg en het 

Azewijnse Broek. 

‘In onze ontgrondingvergunning van de 

provincie moeten we ook een aantal 

maatregelen nemen om de plassen die 

ontstaan als gevolg van de zand- en 

grindwinning, in te passen in de omge-

ving. Maar de kwaliteit zoals die bij de 

eerste vergunning was vereist vonden wij onvoldoende. Daarom hebben we bij de 

aanvraag voor de tweede vergunning zelf een plan laten maken door Staring Advies. 

Daarbij is het plan vanuit de kwaliteit en de robuustheid van de natuur versterkt. Het 

hele gebied beslaat 130 hectare en op het terrein hebben we alle landbouwgrond afge-

graven vanwege de te hoge bemestingsgraad van de grond. Landbouw in de omgeving 

en natuur zoals wij die ontwikkelen, gaan verder goed samen. Op het terrein lopen 

ook Galloway koeien voor natuurlijke begrazing. Onderzoek van de Vlinderstichting 

heeft aangetoond dat in dit gebied al de nodige bijzondere soorten vlinders, en vogels 

zijn aangetroffen. Het rietgebied dat we hebben aangelegd biedt kansen voor de riet-

voorn, de rietschors, etc.’. 

 

Website:  
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Directeur Dick Snippe vertelt over de natuuractiviteiten 

van zijn bedrijf 

Netterden Zand en Grind 

Anne Oosterbaan leidt de kijkmid-

dag in 

Natuurkenner en fotografe Jeltje Berendsen 
heeft er een paar uur in de avondkilte voor 
over gehad, maar wist daardoor deze prachtige 
foto van de zonsondergang boven de voormali-
ge zandwinning Omsteg in Gendringen te ma-
ken in november 2014.  

Dit keer met eigen vervoer  



André Kaminski legt uit hoe het natuurgebied is ingericht 

Netterden doet meer voor bijen en vlinders 

Wandelroute Azewijnse Broek 

De zandwinning het Azewijnse Broek is gelegen aan de rand van de 

gemeente Oude IJsselstreek. Door de winning van zand en grind is er 

een waterplas ontstaan die zich in de loop der jaren tot een bijzonder 

natuurgebied heeft ontwikkeld. Er is een overvloed aan vogels te zien 

en een deel van het jaar grazen Gallowaykoeien om de winning. 

In dit natuurgebied zijn een twee-

tal struinroutes aangelegd. De 

eerste gaat rondom de noordelij-

ke waterplas bij de Azewijn-

sestraat en duurt ongeveer 45 minuten. 

De tweede gaat voor een deel langs het 

water, maar ook langs sloten, kleibossen 

en weilanden en duurt ongeveer 2 uur. 
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De laatste jaren verschijnen steeds vaker berichten in de media over de terug-

gang van het aantal bijen in Nederland, onder andere doordat er steeds minder 

geschikte leefgebieden zijn. Netterden Zand en Grind heeft besloten om op klei-

ne schaal een verbetering van het lokale leefgebied te bewerkstelligen. Op de 

winning Azewijnse Broek is een aantal van 15 lindebomen aangeplant op een 

strook grond in het natuurontwikkelingsgebied rond de zandwinning. Deze lin-

densoort, de Tilia cordata, is na grondig vooronderzoek geselecteerd door na-

tuur-technisch adviseur Jan te Kloeze, als meest geschikt voor de kleiige bodem 

aan de Azewijnsestraat en als rijke nectarbron voor bijen en hommels. Het ter-

rein wordt verder verfraaid door de aanplant van bosjes mei- en sleedoorn, 

waarmee een relict uit de vorige eeuw weer terug wordt gebracht in het land-

schap. 

Netterden is ook lang in de race geweest voor de aanleg van een vlinderidylle. 

Dit is een initiatief van de Vlinderstichting om grotere terreinen gedurende een 

aantal jaren door middel van het inzaaien van geschikte bloemenmengsels tot top-

locaties voor vlinders te maken. ‘Helaas is de keus van de vlinderstichting niet op 

ons gevallen, maar wij nemen de ontwikkeling van zo’n idylle nu zelf ter hand’, zei 

Dick Snippe. Toevalligerwijs sluit dit project ook mooi aan bij de actie van de 

Vereniging Agrarisch Landschapsbeheer (VAL) Oude IJssel, die in het kader van 

haar 10-jarig bestaan een project bloemrijke akkerranden op heeft gezet.  



Boerderij Veldhorst is een fami-

lie bedrijf dat al ruim 100 jaar 

bestaat. Het melkveebedrijf 

wordt gerund door Wim & Ria 

en hun zoon Meindert en zijn 

vriendin Folkje. Wim heeft het 

varkensbedrijf vanaf 1999 om-

gevormd tot een biologisch 

melkveebedrijf van 60 stuks 

melkvee en 30 stuks jongvee. 

De koeien zijn van het ras 

Monte Beliard, een zogenaamd 

dubbeldoel-ras, zowel melk als 

vlees. Jongvee wordt gehouden 

in een potstal. De mest wordt 

gescheiden in een dikke fractie 

en een dunne fractie. Deze dik-

ke fractie voedt het leven in de 

bodem, grasland met rode 

klaver. Er wordt geen kunst-

mest gebruikt op  de 46 hec-

tare van het bedrijf. Als 

krachtvoer wordt graan bijge-

kocht. Ook wordt er geen 

antibiotica gebruikt zoals 

voorgeschreven door de eisen 

die gesteld worden aan een 

biologisch bedrijf. De melk 

wordt geleverd aan Aurora, 

een melkfabriek alleen voor 

biologische melk die een ho-

gere prijs betaald dan de regu-

liere melkfabriek. De gemid-

delde melkopbrengst ligt rond 

de 5500 liter per koe per jaar.  

Boerderij Veldhorst 

Sinds 2002 vinden zorgvragers een plek op onze 

melkveeboerderij. Ook zijn er paarden, pony’s, kippen, 

konijnen, en een hond. We bieden een zinvolle 

dagbesteding van spelen tot werken. De ligging van de 

boerderij is 250 meter van een landweg en omgeven door 

weilanden. Kortom een rustige en veilige plek voor 

jongeren van 9 tot 18 jaar die rust, ruimte en regelmaat 

zoeken. De boerderij, het gezin en het gewone leven 

daaromheen vormen de basis voor de zorg. Meewerken op 

de boerderij kan voor wie dat wil, maar ook genieten van 

de ruimte en de speelmogelijkheden buiten of in de keuken.  
 

 

Boerdij Veldhorst als zorgboerderij 

Kaas van eigen melk gaat er goed in bij de gasten 
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Meindert Veldhorst geeft uitleg over het hoe en wat van 

biologisch boeren en het belang van bodemleven 

De potstal voor het jongvee 
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We bezoeken Anna Kemp’s Natuur-

tuin, hoewel oktober niet de meest 

gunstige maand is. En dan komen we 

ook nog eens in de regen aan. Toch 

trekt Anna haar regenpak en laarzen 

aan om ons haar verschillende tuinen 

te laten zien. Tijdens de wandeling 

vertelt Anna over de start een aantal 

jaren geleden, de inrichting van de 

tuin, de wilde planten, vogels, vlinders, 

wilde bijen en het beheer van de na-

tuurtuin. 

Vogeltuin 

In dit gedeelte is variatie de sleutel tot 

succes. Er is een vijver, gazon, bloem-

rijk grasland, hagen, besdragende en/of 

doornige struiken en bomen met 

vruchten en noten. Ook een takkenril 

om te nestelen of schuilen. Een flinke 

insectenmuur zit vol openingen waar 

insecten weg kruipen.  

Bloemenheuvel 

De ovale heuvel wordt elk jaar be-

werkt en opnieuw ingezaaid 

met zo’n 14 verschillen-

de soorten akkerkruiden. In 

de zomer is het genieten 

van een bloemenpracht 

waar honderden solitaire 

bijen, vlinders, zweefvliegen 

en andere insecten op afko-

men. En dan ook een lust voor het 

oog.  

Geriefhoutbosje 

Een in 2009 aangelegd geriefbosje dient 

van oudsher 'ter gerieve' van de boer. 

Al het hout wat nodig was voor de 

kachel of gereedschap werd geoogst 

uit zo’n bosje.  

Vlindertuin 

‘Op zonnige dagen tellen we hier al 

tientallen vlinders die op het nectar 

van de bloemen afkomen’, vertelt An-

na. Door de ligging op het zuiden met 

een haag van struiken om de tuin is het 

een windluwe, zonnige en zeer geliefde 

plek voor vlinders. De variatie in be-

planting maakt dat er van februari tot 

zelfs nu nog vlinders aanwezig zijn. 

Geurtuin 

Een tuin boordevol geuren van ’s mor-

gens vroeg tot ’s avonds laat.  

Bijentuin 

Zo’n 400 planten staan op deze bijen-

heuvel, die allemaal stuk voor stuk bij-

en en hommels aantrekken. Bijen vlie-

gen in het vroege voorjaar vanaf 10⁰ C. 

Ook dan is er al het nodige voedsel 

aanwezig.  

Moestuin en Kruidentuin 

Via een tegelpad lopen we door de 

moestuin, waar biologische groenten 

geteeld worden. Elk jaar staan de 

groenten in een ander ‘vak’ om te 

voorkomen dat de grond uitgeput 

raakt. Medicinale kruiden als keuken-

kruiden en eetbare bloemen staan in 

de kruidentuin. 

Natuurtuin NatuurlijkBUITEN  

Website:  

plattelandraadoude-ijsselstreek.nl 
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Niet echt een groepsfoto dit jaar, en 

dan is iedereen er ook nog eens niet 


