
In een dubbelinterview maken
we kennis met Wethouder Ria 
Ankersmit en beleidsadviseur 
Richard Krabben van gemeente 
Oude IJsselstreek.

Even voorstellen
Sinds een jaar is Ria Ankersmit 
(Lokaal Belang) wethouder van 
de gemeente Oude IJsselstreek. Ze 
heeft onder meer de leefbaarheid 
van het platteland in haar porte-
feuille. Zo houdt ze zich bezig met 
natuur, groen en plattelandsont-
wikkeling, maar ook met wegen, 
verkeer en vervoer. Verder is ze 
nog gebiedswethouder voor een 
groot aantal dorpen. Hoe kijkt ze 
na een jaar wethouder aan tegen 
deze taak?

Ankersmit: ”Het is een mooie aan-
sprekende portefeuille die erg boei-
end is, dat maakt het bijzonder leuk 
om te doen. Aan de ene kant heb ik 
te maken met de vaste basistaken 
voor ons als gemeente in de open-
bare buitenruimte en daarnaast is 
er natuur, groen en plattelandsont-
wikkeling waarin ik als wethouder 
meer vrijheid heb om samen met 
partners en inwoners dit in te 
vullen. De samenwerking met de 
3 O`s binnen de regio Achterhoek 
aan de thematafel bereikbaarheid 
en mobiliteit vind ik erg boeiend 
en verfrissend, het is een overleg 
met Ondernemers, Overheid en 
maatschappelijke Organisaties.” 

Richard Krabben is Senior beleids-
adviseur Plattelandsontwikkeling, 
Economie en Toerisme van de 
gemeente Oude IJsselstreek. We 
kennen hem als een verbinder van 
mensen die uiteenlopende doelen 
hebben. Bij het mega gebiedspro-
ces Engbergen – Voorst kwam die 
eigenschap goed van pas. Het is 
een integraal plan waar 280 ha. een 
andere functie en/of eigenaar kregen. 
Zo moesten de juiste functies voor 
landbouw, water, natuur en recreatie 
op de juiste plek gelegd worden. Na 
ruim 15 jaar is het plan bijna af, hoe 
kijk hij op de werkzaamheden terug?

Krabben: ”Zo`n gebiedsproces als 
deze met tal van deelopgaven is best 
wel uniek. We hadden te maken met 
overheden met hun beleidsopgaven 
en particulieren en ondernemers in 
het veld die hun bedrijf wilden ont-
wikkelen. Natuurlijk zijn we de afge-
lopen 15 jaar tegen diverse hobbels 
aangelopen, maar het is ons gelukt 
om oplossingen op maat te vinden. Ik 
kijk er met veel voldoening op terug 
dat we in een intensieve samenwer-
king met het Waterschap, de Provin-
cie en bewoners/initiatiefnemers op 
en om Engbergen een prachtig plan 
hebben gerealiseerd.”

Visie op het platteland
In het plan van aanpak voor de 
toekomst van onze groene gemeen-
te worden nieuwe mogelijkheden 
gezocht, met waar de kans zich voor-
doet een zelfde soort samenwerking. 

Er wordt daarbij gekeken naar ge-
biedsopgaven voor natuur, landbouw, 
water, recreatie en landschapsontwik-
keling, waar partijen gezamenlijk op-
trekken voor ruimtelijke kwaliteit. De 
gemeente is eigenaar van een aantal 
waardevolle gebieden die onder de 
loep genomen worden voor recreatie, 
ecologie en economische waarden. 
Het gaat om bossen akkers weilanden 
en zelfs heide. Onze gemeente kent 
drie redelijk grote natuurgebieden, 
we denken dan aan de omgeving 
Oude IJsselzone, omgeving Idink- 
en Nibbelinkbos en het natuur- en 
bosgebied Vennebulten.

Oude IJsselzone
Bij de Oude IJsselzone denken we 
aan het stroomgebied van de 
Oude IJssel met als onderdeel 
daarvan het bosrijke gebied vanaf 
landgoed Landfort naar het natuur- 
en waterbergingsgebied rond Eng-
bergen, de IJsselweiden tussen Ulft 
en Silvolde, het gebied rond landgoed 
Wisch en de Paasberg en tenslotte de 
omgeving ter hoogte van het sluis-
complex De Pol. Het hele gebied is in 
de loop van de jaren her ontwikkeld 
of nu nog in ontwikkeling. Deze 
ontwikkelingen maken onderdeel uit 
van het grote gebiedsproces Does-
burg-Bocholt en dragen bij aan de 
versterking van het hele gebied.

Natuurgebied Idink-Nibbelinkbos
Tussen Varsseveld en Sinderen ligt 
het uitgestrekte Idink-Nibbelinkbos 
op een glooiend terrein van 100 ha. 

Het is een gebied met een mooie 
afwisseling van weiden, akkers, 
loof- en naaldbossen. Een prachtig 
overblijfsel van het kenmerkende 
Kampenlandschap. Ook hier zijn 
de afgelopen jaren maatregelen 
uitgevoerd. Door Stichting Kerkepa-
den Sinderen zijn bestaande paden 
hersteld en nieuwe paden aangelegd. 
Ook door ondernemers in het gebied 
zijn investeringen gedaan die bijdra-
gen aan verbetering van het recreatief 
aanbod.

De Vennebulten
Voor het bosgebied De Vennebulten 
en het landbouwgebied Het Zwarte 
Veen, met aansluitend het Aalten-
se Goor, is jaren geleden een visie 
gemaakt voor versterking van het 
gebied met de naam Schetsboek 
`t Venne. Het gebied ligt aan de 
Halserug waar vroeger een oude 
Hessenweg door het gebied liep. Het 
was de verbinding tussen de Duitse 
stad Bocholt met de Hansestad 
Doesburg. De wens is het gebied te 
versterken door het benutten van 
cultuurhistorische en landschappe-
lijke kwaliteiten en kenmerken. De 
afgelopen jaren is de schaapskooi 

opgeknapt, is een uitkijkpunt gere-
aliseerd en is het heidegebied her-
steld. Wethouder Ankersmit geeft 
aan dat de gemeente samen met de 
partners in het gebied in beeld wil 
brengen welke wensen en opgaven 
er verder nog leven die bijdragen 
aan versterking van de landschappe-
lijke kwaliteit en het recreatief-toe-
ristische voorzieningen niveau.

De toekomst
Uit het dubbelinterview kwam heel 
duidelijk naar voren dat wethouder 
Ria Ankersmit en beleidsambtenaar 
Richard Krabben zeer betrokken 
zijn bij de ontwikkeling van platte-
land en buitengebied, elkaar daarbij 
aanvullen en ondersteunen en ook 
de rol van de Plattelandsraad op 
haar toegevoegde waarde inschatten. 
Wethouder Ankersmit,” We blijven 
inzetten op een toekomstbestendig, 
leefbaar en vitaal buitengebied. Een 
opgave die we alleen met de samen-
leving kunnen en willen oppakken. 
De Plattelandsraad is voor ons, als 
vertegenwoordiger van vele partijen 
in het buitengebied, één van onze 
partners”.

Helma Tuenter

Wethouder Ria Ankersmit en Beleidsadviseur Richard Krabben maken 
zich sterk voor de ontwikkeling van het platteland.

De wederopbouw staat bekend als 
een periode waarin een ongekende 
modernisering plaatsvond. Door de 
Marshalhulp en de daaraan gekop-
pelde Technical Assistance kwam 
er naast een hoop dollars ook veel 
kennis naar Nederland. Deze ken-
nis werd niet alleen ingezet om de 
oorlogsschade te herstellen, maar 

ook om de bevolking te ‘moderni-
seren’.

Deze verbetering van de hele maat-
schappij werd de ‘maakbare samenle-
ving’ genoemd, iedereen moest eraan 
geloven. Er werden grote wijken ge-
bouwd met huizen voor de bewoners 
van het platteland, die nog gewend 
waren om met drie generaties onder 
een dak te leven. 

De huizen werden aangepast naar de 
wensen van de bewoners, er moest 
een grote woonkeuken in komen en 
een flinke bijkeuken, ruimte voor 
een moestuin en een schuurtje waar 
een varken gehouden kon worden. 
Er zat ook een douche in de nieuwe 
woning, maar die werden veel als op-
slagruimte gebruikt. Mensen wasten 
zich liever in de vertrouwde teil.

De Delftse school 1925 – 1955 is een 
stroming geweest met veel invloed. 
In en na de Tweede Wereldoorlog 
kreeg deze stijl met veel baksteen-
bouw verreweg de meeste weder-
opbouw opdrachten, van kleine 
woonwijken met een hang naar 
geborgenheid van vroeger tot nieuwe 
boerderijen op het platteland (Boek: 

Een spoor van verwoesting van 
Ewout van der Horst). 

Voorbeelden uit die tijd: Nemaho 
Houtenspanten Doetinchem, Pégé 
Systeemwoningen, Duplexwoningen, 
Watertorens, Transformatiehuisjes, 
Diepvrieshuisjes, Kruisgebouwen.
Tijdens de wederopbouwperiode 
waren er enorme technologische 
vernieuwingen. Allerlei gemakken 
zoals koken op gas, het gebruik van 
de auto en talloze huishoudelijke 
apparaten deden hun intrede in 
het dagelijkse leven. Ook werden 
er nieuwe keukens en toiletten in 
bestaande huizen geplaatst. 

De Bond voor Plattelandsvrouwen 
maakte veel voorlichtingsfilms en 
verzorgde informatie bijeenkomsten 
voor vrouwen. De wijkzuster kwam 
op bezoek en voor kinderen kwam er 
een consultatiebureau in de wijk. In 
het boek ‘Gouden Jaren’ van Anne-
greet van Bergen is te lezen hoe het 
dagelijkse leven in een halve eeuw 
onvoorstelbaar is veranderd. 
Ook de landbouw veranderde 

enorm, er was tot dusver een lage 
productie. De minister van Voed-
selvoorziening Sicco Mansholt vond 
dat de traditionele boeren moesten 
moderniseren. Er werd van boven-
af een ingrijpende ruilverkaveling 
opgezet en er kwam aandacht voor 
vee-verbetering.
Dat de ontwikkelingen voor sommi-
ge mensen te snel gingen is goed te 
begrijpen. In de jaren na de Tweede 
Wereldoorlog waren er grote veran-
deringen op gebied van onderwijs, 
gezondheidzorg, werk en vrije tijd. 
De Achterhoek werd beschouwd als 

achtergesteld gebied en de bevolking 
moest ‘geholpen’ worden om zich aan 
te passen aan de moderne tijd. 
Bewoners rond Winterswijk waren 
niet zo makkelijk te overtuigen van 
de noodzaak van deze veranderingen 
en hielden vast aan hun oude leven. 
Misschien maar goed ook want nu 
kunnen we nog steeds genieten van 
het prachtige coulisselandschap en 
de karakteristiek boerderijen. 

Helma Tuenter
Meer weten, kijk op  
www.nieuwetijdachterhoek.nl
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Het project Een Nieuwe Tijd 
Wederopbouw in de Achterhoek 
2019 - 2020, is een tweejarig  
project van elf gemeenten in de 
Achterhoek die met elkaar en 
met aandacht voor het verleden, 

inzetten op de toekomst! 

Wethouder Ankersmit en Beleidsadviseur Krabben over platteland Oude IJsselstreek:

Visie in de maak!
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