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Secretariaat: Anne Oosterbaan, Harterinkdijk 16a, 7065 AP Sinderen, 0315-617434, 

a.oosterbaan@planet.nl 

 

Jaarverslag 2018  

Voorjaarsvergadering 1 maart (Pakhuus, Silvolde) 

Op de voorjaarsbijeenkomst wordt Theo Tiegelaar voorgesteld als potentieel nieuw 

bestuurslid.  

De stand van zaken van de lopende projecten wordt weergegeven en de plannen voor 

2018 worden besproken. 

Na de pauze is er een presentatie verzorgd door Jan Tiggeloven van St. Boerenkans en  

Agnes te Molder van Zorg om Boer en Tuinder. Beide stichtingen zijn opgezet om 

ondernemers te ondersteunen, wanneer ze met hun bedrijf in nood verkeren. 

Ondernemers die twijfelen over de richting die het bedrijf op moet, zorg hebben over de 

financiële situatie of met andere vragen worstelen kunnen bij Zorg om Boer en Tuinder 

terecht. Boerenkans Achterhoek is een netwerkorganisatie van erfbetreders en 

hulpverleners die contact hebben met agrarisch ondernemers en zodoende vroegtijdig 

problemen kunnen signaleren. Bij de discussie kwam o.a. aan de orde dat de gemeente 

met LTO in gesprek is over een inventarisatie naar wensen voor begeleiding en 

ondersteuning van agrarische bedrijven.  

Verkiezingsdebat 

 

In samenwerking met LTO was een debat gepland over enkele belangrijke plattelands-

thema’s voor de Gemeenteraadsverkiezingen in maart. Door het overlijden van een 

bestuurder van de VVD kon dit helaas geen doorgang vinden. 

Zomerbijeenkomst (juni) 

Dit keer zijn we te gast op een nieuw landgoed, het 10 jaar geleden aangelegde landgoed 

Hoenderbosch bij Westendorp.   

Bij de opening van de vergadering memoreert de voorzitter Ben Janssen, die vele jaren 

de WBE heeft vertegenwoordigd in de Plattelandsraad. 

De Bijenvereniging Varsseveld heeft 100 jaar bestaan. De voorzitter feliciteert hen met 

hun jubileum. 
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Aandachtig gehoor voor uitleg over het bijenvolk 

Speciaal welkom wordt geheten aan onze nieuwe wethouder voor plattelandszaken Ria 

Ankersmit. 

Op deze bijeenkomst neemt Wim Beijer afscheid van de Plattelandsraad. Hij is 16 jaar 

lang voorzitter geweest! Wim wordt bedankt voor al het werk dat hij met 

plattelandspassie heeft gedaan! Helma Tuenter geeft een opsomming van alle zaken 

waar Wim een bijdrage aan heeft geleverd. Wim wordt opgevolgd door Theo Tiegelaar. 

 

Wim Beijer draagt de voorzittershamer over aan Theo Tiegelaar  
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Na afloop van de vergadering laat Joop Brewink van de 100-jarige Bijenvereniging 

Varsseveld e.o. ons zien hoe een bijenvolk in elkaar zit en werkt. Vervolgens leidt Saskia 

Bruil ons rond over het jonge landgoed. 

Toekomstvisie 

In twee avonden zijn door de leden van de Plattelandsraad en hun achterban discussies 

gehouden over zes thema’s: Energie, Wonen, Natuur en Landschap, Landbouw, 

Recreatie/vrijetijdseconomie en Cultuurhistorie. Dit heeft geleid tot een gezamenlijk 

toekomstvisie over het buitengebied van onze Gemeente. Deze is aangeboden aan de 

Gemeente en gepresenteerd aan de Gemeenteraad.   

Over de Toekomstvisie zijn presentaties verzorgd voor IVN, DorpsbelangenOverleg en 

Vrouwen van Nu Sinderen. 

Kijkjebijdeburen 

Kijkjebijdeburen ging dit keer naar Huize Wisch. Jonkheer Vegelin Van Claerbergen gaf  

de groep, bestaande uit Plattelandsraadsleden, vertegenwoordigers van Dorpsbelangen, 

wethouders en gebiedsmakelaars van de Gemeente, een rondleiding door het huis. 

Voormalig tuinman Jonker liet ons de in Engelse landschapstijl aangelegde parktuin zien. 

Huis Wisch 2018 

Vervolgens brachten we een bezoek aan de familie Tijhuis die op het landgoed een 

moderne veehouderij runt met 170 melkkoeien. Na een wandeling door de bossen van 

het landgoed werd de middag in de jachthut afgesloten met een drankje.   
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Pagina “Buitengebied in beweging” 

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

uitgebracht. Hierin verschenen de volgende artikelen: 

 Tuin zonder gif 

 Kruidenrijke graslanden 

 Jacobskruiskruid 

 Ecoduct Koekendaal 

 De Heerlijkheid Lichtenberg Silvolde 

 Wonen in het buitengebied 

 Lokale producten in Doetinchem 

 Duurzaamheid als kans voor het platteland 

 De totstandkoming van de Toekomstvisie 

De artikelen zijn terug te lezen op onze website www.plattelandraad-oudeijsselstreek.nl. 

Ook zijn we te volgen op Facebook en Twitter. 

De Gelderse Post is op hun website ook digitaal te lezen. 

 

Projectondersteuning  

Kruidenrijke graslandranden 

In 2017 en 2018 zijn op 8 melk- en vleesveebedrijven kruidenrijke grasranden aangelegd 

met een totale oppervlakte van bijna 5 hectare. Afhankelijk van de rijkdom van de 

bodem kwam er een meer of minder kruidenrijke grasvegetatie op. Van alle percelen is 

het maaisel in mei of juni gehooid of ingekuild. De kruidenrijke stroken leverden goed 

bruikbaar voer op. Door de enorme droogte viel de hergroei tegen. 

Lopend natuurtje 

Voor het project “Lopend natuurtje” van de buurtvereniging Haselaar in Sinderen is op 14 

plekken landschapsverfraaiing uitgevoerd door het planten van individuele bomen, lanen 

en een bosje.  

 

Aanvulling oude elzenlaan 

http://www.plattelandraad-oudeijsselstreek.nl/
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Bij de Vriezelaar is een “zwaluwdraad” (electriciteitsleiding langs telefoonpalen)  

gerealiseerd.  

Rustpunt bakhuisje 

Het voormalige “bakhuisje” aan de rand van Sinderen is gerestaureerd en geschikt 

gemaakt als rustpunt voor fietsers en wandelaars.  

Toekomst van de landbouw 

In de toekomstvisiediscussies over landbouw, natuur en landschap, energie e.d. kwam 

steeds naar voren dat er meer gestreefd moet worden naar circulaire economie. Daarom 

wordt een project gericht op kringlooplandbouw. Wat doen agrarische bedrijven 

momenteel al aan zoveel mogelijk hergebruik van alle reststoffen en zo weinig mogelijk 

input van buitenaf. En vooral, waar liggen hiervoor nog goede mogelijkheden. Dit jaar is 

gestart met de inventarisatie van een aantal voorbeelden. Komend jaar zal een 

bijeenkomst rond dit thema worden georganiseerd. 

Tenslotte is er ondersteuning gegeven aan “Scholen de boer op”. 

 

Anne Oosterbaan (secretaris),  januari 2018 


