
De VVV in Oude IJsselstreek wil toeristen en recreanten, maar ook 
de bewoners laten genieten van de mooie plattelandsomgeving, de 
natuur en de streekproducten van het land. Het kleinschalige en 
vriendelijke karakter maakt de Oude IJsselstreek een ideale plek om 
op verhaal te komen. De lokale VVV fungeert hiermee als startpunt 
voor een verdere beleving van het buitengebied voor toeristen.  De 
verschillende fiets- en wandelroutes wijzen de weg langs de mooiste 
plekjes en bezienswaardigheden.
 
Plattelandsbeleving
De recreant waardeert de Oude 
IJsselstreek om de gastvrijheid, 
plattelandscultuur en goede fiets- en 
wandelnetwerk. Het buitengebied 
kent prachtige paden om zelf op 
ontdekkingstocht te gaan. Bijvoor-
beeld over de kerkenpaden, langs 
houtwallen, singels, bloemrijke 
akkerranden en oude bosgebieden. 
Het landschap in Oude IJsselstreek is 
afwisselend, biedt mooie doorkijkjes, 

heeft authentieke boerderijen en de 
bewoners zijn gemoedelijk. Er zijn 
theetuinen en verschillende boerde-
rijwinkels waar de lekkerste streek-
producten te koop zijn. Langs de 
kant van de weg zie je kraampjes met 
groenten en fruit waar je tegen wat 
kleingeld zelf kunt pakken. Door aan 
te haken bij de Plattelandsraad en 
het uitwisselen van informatie met 
andere deelnemers brengt de VVV 
Oude IJsselstreek de mogelijkheden 

om het platteland meer te beleven en 
te waarderen onder de aandacht bij 
(dag)recreanten. 

VVV Inspiratiepunt
Op 3 juli jl.  is in Ulft op het DRU  
Industriepark het derde VVV 
Inspiratiepunt van de Achterhoek 
geopend. Hier kunnen inwoners 
en toeristen op een visuele manier 
inspiratie opdoen over het DRU 
Industriepark, Oude IJsselstreek en 
de Achterhoek. Ook de plattelands-
beleving ontbreekt hier niet. Het 
lokale DNA staat voorop, er zijn veel 
beelden en interactie zodat je op een 
leuke manier wordt aangezet om 
dingen te gaan doen en op ideeën 
wordt gebracht waar je zelf niet 
opgekomen was. 
De voorzitter van de Plattelandsraad 
vertelt in het Nederlands en Duits 
over zijn favoriete fietspaden rond-
om Sinderen en het Achterhoekse 
Coulisselandschap. Bij het onderdeel 
‘Zevenmijlslaarzen’ kun je met grote 
stappen door de omgeving. Door op 
bepaalde plaatsen op een kaart van 
de omgeving te stappen, krijg je via 
projectie een indruk van de beziens- 
waardigheden in de omgeving.  
Bijvoorbeeld in Varsseveld zie je  
Museumboerderij het Hofshuus.  
 

En zo zijn er tal van andere ont-
dekelementen verwerkt. Een team 
van enthousiaste medewerkers staat 
zeven dagen in de week klaar om te 
vertellen over de vele bezienswaar-
digheden, historie en de mooiste 
routes. 

Fiets- en wandelactiviteiten  
en promotie
De vrijwilligers van de VVV organi- 
seren per jaar meerdere fiets- en 
wandeltochten vanuit de verschil-
lende locaties in Oude IJsselstreek. 
Denk hierbij aan het Achterhoeks 
Fietsweekend vanuit Varsseveld, 
Zomerfietstochten, Grenswandel-
tocht en de Winterwandeltocht. 
Wist je dat er twee keer per jaar circa 
675 bordjes in de Oude IJsselstreek 
worden gecontroleerd door de VVV 
vrijwilligers? Dit zijn de bordjes van 

de fietsknooppunten en wandelnet-
werk. Daarnaast helpen zij bij het 
ontwikkelen van nieuwe routes of 
manieren waarop Oude IJsselstreek 
zich nog meer kan profileren als 
fiets- en wandelgebied. Tot slot zorgt 
het VVV PR-team voor de promotie 
van de verschillende activiteiten op 
de website van VVVoudeijsselstreek.
nl en facebook. Mooie foto’s van het 
karakteristieke platteland mogen 
hierbij natuurlijk niet ontbreken. 
Zo hoopt de VVV dat de bezoekers 
het platteland blijven waarderen en 
kunnen genieten van het landelijke 
gebied.

www.vvvoudeijsselstreek.nl

Helga Oldenhave
regiocoördinator 
Achterhoek Toerisme

ADW – Old Sillevold - OVGG 
 
Ingegeven door de fusie in 2005 van de voormalige gemeenten 
Wisch en Gendringen tot de nieuwe gemeente Oude IJsselstreek 
nam de Oudheidkundige Vereniging Gemeente Gendringen 
(OVGG) eind 2004 het initiatief voor samenwerking met de Heem-
kundige Vereniging Old Sillevold en de Oudheidkundige Werk-
gemeenschap Aalten, Dinxperlo, Wisch (ADW) op het gebied van 
monumentenzorg en archeologie.  De achterliggende gedachte was 
dat monumentenzorg en archeologie taken zijn die specifiek tot  
het gemeentelijk beleid behoren. Wanneer je als geïnteresseerde  
en georganiseerde burger daar invloed op wilt uitoefenen, heb je 
meer effect als je de  krachten bundelt. Hieruit is het Monumenten-
platform Oude IJsselstreek ontstaan, waarvan de leden afkomstig 
zijn uit de drie oudheidkundige verenigingen. 

Centraal staan de cultuurhistorische 
objecten met een geschiedkundige, 
architectonische en/of beeldbepalen-
de waarde voor de omgeving in de 
gemeente Oude IJsselstreek. 
In de meeste gevallen betreft het ge-
bouwd erfgoed, maar ook het land-
schap en archeologie, grotendeels 
ook door de mens gemaakt erfgoed, 
zijn belangrijk aandachtspunten.
De leden van het Monumenten-
platform signaleren, bewaken en 
inventariseren deze objecten en zijn 
betrokken bij het gemeente- 
lijk beleid via een afvaardiging met 

enkele personen in de Commissie 
Cultuurhistorisch Erfgoed (CHE), 
een gemeentelijke adviescommissie. 
 
Door de inzet voor behoud van 
gebouwde cultuurhistorische objec-
ten, archeologische monumenten 
en het kenmerkende landschap / 
natuurhistorie hebben de activiteiten 
van het Monumentenplatform ook 
waarde voor recreatie & toerisme in 
de gemeente. Dit zijn aspecten die 
immers een belangrijke rol spelen bij 
de identiteit en de aantrekkelijkheid 
van een regio.

De belangrijkste motivatie om  
betrokken te zijn bij het  
buitengebied/platteland:
meedenken en meewerken aan het 
behoud en het meer zichtbaar maken 
van de streekeigen cultuurhistorie op 
dit gebied en waar mogelijk initiatief 
nemen. 

Cultuurhistorische landschapsele-
menten zijn m.m.v. het Monu-
mentenplatform door de gemeente 
geïnventariseerd en verwerkt in een 
soort waardenkaart. Wij moeten 
alert zijn op verstoringen in gebouwd 
erfgoed en landschap.

We proberen ook de jeugd hierbij te 
betrekken. De mogelijkheden zijn 
wat beperkt,  maar aan de zgn. Klas-
sendag rond Open Monumentendag 
voor de groepen 6, 7 en 8 van het 
 basisonderwijs, wordt door zo goed 
als alle klassen deelgenomen.
  
Wat ons zorgen baart is de vervlak-
kende invloed van de grootschalige 
landbouw en de grote invloed van 
energieopwekking (windturbines, 
‘parken’ voor zonne-energie) op het 
 beeld van het landschap, soms zelfs 
bedreigend voor archeologische 
waarden. 

Maar de uitgebreide en goed vast-
gelegde overlegstructuur biedt hoop 
voor goed afgewogen  ontwikkelin-
gen. De Plattelandsraad moet daarin 
een partner van betekenis blijven, 
 waarin het Monumentenplatform 
zijn stem kan laten horen. Prioriteit 
ligt naar ons idee in het   bestrijden 
van de hierboven genoemde zorgen.

 Peter van Toor

(Verenging Agrarisch Landschapsbeheer Oude IJssel)

De VAL Oude IJssel is in 2004 opgericht met als doel het versterken van het agrarisch landschap in de 
gemeenten Doetinchem, Montferland en Oude IJsselstreek. We zijn dus de belangenbehartiger  van  
en voor het mooie Achterhoekse  landschap en willen het naar de toekomst toe nog mooier maken. 
We hebben een gekwalificeerde werkploeg die diverse werkzaamheden uitvoert. Denk aan aanplanten, 
snoeien en onderhouden van diverse landschapselementen. 

Voor vele agrariërs en andere be- 
woners van het buitengebied verzor-
gen wij subsidie-aanvragen, stellen 
inrichting- en onderhoudsplannen 
op  en voeren we  vervolgens ook 
de  plannen uit. We werken nauw 
samen met andere ANV’s in de  

Achterhoek onder de naam van 
VALA (Vereniging Agrarisch 
Landschap Achterhoek). We hebben 
zo’n 200 leden van boeren, burgers 
en buitenlui en werken vanuit ons 
kantoor aan de Berkenlaan 128 
 in Silvolde.

Wij proberen enerzijds grond- 
eigenaren te stimuleren om meer 
landschapselementen aan te leggen 
en anderzijds proberen wij burgers 
en overheden bewust te maken om 
deze grondeigenaren financieel te 
ondersteunen voor deze vaak niet 
vermarktbare diensten aan de  
maatschappij.

Voorbeelden van wat er de afgelopen 
jaren gerealiseerd is, zijn: aanleg en 
onderhoud van fruitboomgaarden, 
aanleg en onderhoud van land-
schapselementen zoals elzensingels 
en knotbomen en het stimuleren en 
subsidiëren van bloemrijke akker-
randen en kruidenrijke graslandran-
den. 

De uitdagingen voor de toekomst 
zijn om een balans te vinden tussen 
de wensen van burgers en overheden 
voor meer biodiversiteit en een prak-
tische en economische landbouw. 
De landbouw is immers de grootste 
grondgebruiker in onze gemeente. 

We gaan langzaam maar zeker op 
weg naar een natuur- 
inclusieve landbouw. 

En hier komt de Plattelandsraad om 
de hoek kijken. Als koepel van alle 
organisaties en verenigingen die  
iets met het buitengebied van de  
gemeente Oude IJsselstreek te 
maken hebben, kunnen zij een 
verbindende en stimulerende rol 
vervullen.
Concreet: verbinden van organisa-
ties, belangen behartigen buitenge-
bied richting gemeente en publiek, 
stimuleren en initiëren van projec-
ten.

Mocht je geïnteresseerd zijn in de 
activiteiten van de VAL, bezoek dan 
onze website (www.val-oudeijssel.
nl); je kunt je daar ook aanmelden 
als lid van de vereniging.

Henry Steverink

De redactionele inhoud van deze acht-wekelijks verschijnende pagina staat onder verantwoordelijkheid van de Plattelandsraad.  •  Redactie: Helma Tuenter: helma@tvtechniek.nl, tel. (0315) 617153;  •  Anne Oosterbaan: oosterbaana@mail.com, tel. (0315) 617434. Ook voor reacties en 
suggesties.     

BuitengebiedBuitengebied
in bewegingin beweging

Oude IJsselstreekOude IJsselstreek

Uitgave PlattelandsraadUitgave Plattelandsraad

VVV Oude IJsselstreekVVV Oude IJsselstreek

VAL-Oude IJsselVAL-Oude IJssel
Behoud Kemnade en Waalse WaterBehoud Kemnade en Waalse Water

                         

Monumentenplatform Oude IJsselstreekMonumentenplatform Oude IJsselstreek

Kort na het oprichten van de Stich-
ting Behoud Kemnade en Waalse 
Water, ingeschreven op 10 mei 1999,  
kwam een lid van de Plattelandsraad 
vragen of de stichting zitting wilde 
nemen in de Plattelandsraad. Dat 
was een goed idee, want alleen door 
samen in gesprek te gaan over het 
buitengebied kun je verder komen. 
De korte naam voor de stichting is 
Vahalis. Dat is de naam van de grote 
rivier die  zo’n 11.000 jaar gelden ons 
oude rivieren gebied vormde, een 
grote vlechtende netwerkrivier, die 
een zeer divers landschap achter liet. 
De sporen zijn nog te zien, oever- 
wallen, dekzandruggen, rivierduinen, 
stijlranden, die diversiteit is uniek en 
brengt ook een diverse ecologie tot 
bloei. Gelukkig komt er steeds meer 
aandacht voor geologie, met name 
ook door informatiecentrum Min 
40Celsius, gevestigd in ons stroomge-
bied te Varsselder. Daar kunnen kin-
deren hun hart ophalen door te leren 
over het ontstaan van het landschap 
en veel fossielen te zien, gevonden bij 
de zandwinning.

Behoud Kemnade en Waalse Water 
is opgericht  als reactie op  hoe het 
gaat in Nederland. Ons gebied is niet 
het enige beschermingswaardige 
dat wordt bedreigd. Het bestuur van 
het eerste uur bestond uit mevrouw 
Aline Becking, jurist, mevrouw Lies 
Visscher, bioloog en de heer Toon 
Abbing, bioloog. We maakten ons 
zorgen over het gemak waarmee 
boerenland werd opgeofferd voor 
andere functies, en we maakten 
ons zorgen om de kwaliteit van het 
buitengebied. In onze ogen kon de 
gemeente door middel van betere 
bestemmingsplannen met betere 
voorwaarden veel meer doen om bij-
voorbeeld natuurinclusief boeren te 
stimuleren en waardevolle gebouwen 
te beschermen tegen de sloop. In een 
paar jaar zagen we het aantal soorten 
hollend achteruit gaan. De kieviet en 
de leeuwerik verdwenen. Vlinder en 
weidevogelgebieden, blauw grasland, 
het verdween van de kaarten van de 
gemeente. Hadden we in 1999 nog 
een gedetailleerd landschapsbeleids-
plan, de stukken die daarna de kaders 
moesten vormen waren onzorgvul-

diger, niet gemaakt door mensen uit 
de gemeente maar door bureaus ver 
weg, bijvoorbeeld uit Amersfoort. 
Wij pleitten van meet af aan voor het 
oprichten van meer bos, vooral in 
gebieden waar vroeger meer bos was.

Tijdens haar bestaan heeft de 
stichting aandacht gevaagd voor het 
behoud van het Waalse Water en 
haar omgeving. Die omgeving is het 
hele stoomgebied van het Waalse Wa-
ter. Zij hoopt dat de bevolking in gaat 
zien hoe uniek het gebied is. Elke 
boom telt, elke houtwal telt  
en alle vervuiling moet worden  
vermeden. Boeren moeten kunnen 
werken op een manier die niet ver-
vuilend is en niet te veel van het  
land vraagt. Bodemkwaliteit en  
waterkwaliteit zijn belangrijk als  
basis voor de ecologie en natuurlijk 
de landschapselementen. De stichting 
wil zoveel mogelijk samen- 
werken. Daarom zijn bestuursleden  
lid van IVN, KNNV, de VAL en ook 
wordt wel eens een bijeenkomst van  
“de Doorbraak” bezocht. 

De stichting was verheugd dat de hele 
plattelandsraad ervoor koos geen 
zonnepanelen op landbouwgrond 
te ambiëren. Nu de gemeente toch 
zonnevelden toe wil staan, omdat 
men denkt dat anders niet  
aan het akkoord van Groenlo  (ener-
gieneutraal in 2030) kan worden 
voldaan ziet zij het als één van haar 
belangrijkste taken om  aan te geven 
dat minder energie verbruiken de 
meeste winst oplevert. Er zijn genoeg 
daken die nog volgelegd kunnen 
worden en het Net dat wij hebben is  
onvoldoende om al die extra energie 
te kunnen verwerken. Wij moeten 
dus anders de energietransitie waar-
maken. De maatschappij zo inrichten 
dat de mensen als vanzelf minder 
energie verbruiken. Daarom moet 
ook het nieuwe ziekenhuis voor onze 
streek, het Slingeland in Doetinchem 
bij het station en niet bij de snelweg.

Wie belangstelling heeft voor het 
werk kan contact opnemen, we  
willen graag ons team versterken.
Info bij Lies Visscher,  
tel 06-53464642


