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Jaarverslag 2015 Plattelandsraad Oude IJsselstreek 

 

Bijeenkomsten Plattelandsraad 

26 januari  

Na het reguliere overleg heeft Richard Krabben van de Gemeente Oude 

IJsselstreek het concept “Beleidsevaluatie Vrijetijdseconomie VE en 

plattelandsontwikkeling” gepresenteerd. VE levert een directe bijdrage aan 

inkomsten en werkgelegenheid, voor Gemeente Oude IJsselstreek ca. 5%. Voor 

verschillende thema’s noemt Richard wat er al gedaan is en wat er momenteel 

nog aan opgaven ligt. Opgaven zijn o.a. afronding fietsverbindingen en aanleg 

ommetjes e.d., ontwikkelen recreatievaart, ontwikkelen ruiterroute Aaltense 

Goor- Zwarte veen en Idinkbos en stimuleren initiatieven rond duurzaam 

voedsel. 

1 juni 

In de vergadering, die plaatsvond in de ligboxenstal van Henry Steverink werd 

overlegd over de te ondersteunen projecten, een nieuwe website voor de 

Plattelandsraad en Citta-Slow. Hierna lieten Henry en Anja Steverink ons hun 

nieuwe serrestal zien, een stal waar de koeien als het ware in de buitenlucht 

lopen. Ze kunnen lopen, liggen, geborsteld worden, gemolken worden of nog wat 

krachtvoer eten. Boven de ligboxen hangt een mestscheider, die de vaste fractie 

verstrooit in de ligboxen. Vervolgens maakten we een wandeling over de 

landerijen, waar bij broer Jan een ingezaaide akkerrand (onderdeel van Slingers 

in het landschap) werd bekeken. Dit soort randen geeft, met name in gebieden 

met veel hoogproductieve graslanden, die tegenwoordig alleen maar uit Engels 

raaigras bestaan, toch weer wat biodiversiteit. Omdat het landschap een 
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collectieve verantwoordelijkheid is, moet de eigenaar wel een vergoeding krijgen. 

Achter langs de weilanden van Henry stroomt de Ziegenbeek, waarvan nog een 

mooi meanderend gedeelte bestaat. In combinatie met de aanleg van een nieuw 

fietspad (van Sinderen naar Engbergen) worden hierlangs nog stukken 

elzenbeplanting aangelegd. 

16 oktober 

“Kijkjebijdeburen” ging dit keer over ‘”Landschappelijk ondernemen”. Anne 

Oosterbaan en André Kaminskii, die hierover een boek hebben geschreven, 

organiseerden een excursie langs drie bedrijven: Zand- en grindwinning 

Netterden (Gendringen), biologische melkveehouderij/zorgboerderij Veldhorst 

(Luimesweg, Breedenbroek) en Natuurlijk Buiten (Toldijk, Sinderen). De 

Plattelandsraad trok met vertegenwoordigers van de Dorpsbelangen en de 

Gemeente (in totaal 30 personen) langs deze bedrijven, die alle een mooi 

voorbeeld vormen van “brood op de plank”, maar wel met een ingebouwd oog 

voor natuur en landschap. In Nieuwsbrief  5 van de Plattelandsraad  is hiervan 

een verslag te lezen.   

 

Pagina “Buitengebied in beweging” 

De pagina “Buitengebied in beweging” in de Gelderse Post werd dit jaar zes keer 

uitgebracht. Hierin verschenen artikelen over: 

Februari: 
 -Projectvoorstellen 

 -Hippe koeien in Didam 

April: 
 -Humus 

 -Fiets- en wandelroute Wehl, Nieuw Wehl 
-Plattelandsraad gaat digitaal 

Juni: 
 -Veranderingen op het platteland 

-Wie zijn de gelukkigen 

-Dierenweide en dorpstuin 

Augustus: 

-Rust en bezinning kenmerk landgoed de Slangenburg 
-Akkerranden helpen de patrijs 

-Informatiebord Ziegenbeek geplaatst 

Oktober: 
 -Massa’s eikels 

-Informatieavond subsidies landschap 
-Laatste kans projectvoorstellen 
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December: 

 -De Doetinchemse Zumpe, parel in Gelderland 
 -Smakelijk start Smaakacademie 

 -Dienst in zondagsschooltje 

De artikelen zijn terug te lezen op onze nieuwe website: www.plattelandraad-

oudeijsselstreek.nl. Ook zijn we nu te volgen op Facebook en Twitter. 

Sinds kort is de Gelderse Post ook digitaal te lezen, via e-paper op hun website. 

 

Projectondersteuning  

Voor invulling van een budget dat overgebleven is van de Gebiedscommissie 

heeft de Plattelandsraad in overleg met de Gemeente een aantal voorstellen 

ondersteund. Het gaat om de volgende projecten: 

- thema  Landschap: Informatiebord  Ziegenbeek, Infobord kasteel 

Ligtenberg, Maak van je oprit een oprijlaan 

- thema Recreatie en toerisme: Informatie Cultuurhistorie Wesenthorst, 

Kunstwerk Bontebrug 

- thema Cultuurhistorie, water en educatie: Bijenkast voor de jeugd, 

Ommetje Etten, Tweede info bord Ziegenbeek, Buitentafel Hofshuus, 

Sporen spoorbaan Varsseveld-Dinxperlo 

- thema  Landbouw:  Erfbetreders (St. Boerenkans), Slingers in het 

landschap 

- thema Leefbaarheid: website Plattelandsraad, 6 pagina’s Gelderse Post, 

dagbesteding in buurt Bontebrug 

 

Anne Oosterbaan (secretaris) 
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