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Akkerranden
en graslandranden
Enkele jaren geleden werd bedacht om akkerranden in te zaaien
met mengsels van met name bloeiende planten. We weten inmiddels dat hier enorm veel insecten op af komen, waaronder bijen.
Verschillende vogelsoorten hebben hier weer profijt van. Bovendien hebben die baat bij schuilgelegenheid (o.a. tegen roofvogels)
en bij de zaden als voer in de winter. Uit tellingen in gebieden
waar men al langer akkerranden heeft, is gebleken dat de patrijs
hierdoor in aantal is toegenomen.
Grasland
In onze streek, en dat geldt voor
de hele Achterhoek, bestaat
het buitengebied uit veel meer
grasland dan bouwland. Door
het optimaliseren van de grasproductie voor melk is in de
gangbare melkveehouderij de
biodiversiteit van grasland sterk
afgenomen. Zoals bij bouwland de biodiversiteit verhoogd
kan worden met akkerranden, zo zou dit ook kunnen
met grasland door het zaaien
van mengsels van grassen en
kruiden op een deel van het
grasland. Uit Wagenings onderzoek is bekend dat tot 30%

kruidenrijk mengsel bijgevoerd
kan worden zonder dat de
melkproductie achteruitloopt.
Wel loopt bij het inzaaien van
kruiden de drogestof productie
wat achteruit. Kortom, met wat
minder drogestofopbrengst
kan met een simpele ingreep
de bioversiteit van grasland
worden verhoogd. Een menging
van grassen en kruiden levert
een gewas op met veel ruwe
vezel. Dit is zeer geschikt voor
droogstaande koeien, jongvee,
vleesvee en paarden maar ook
voor als structuurrijk ruwvoer
voor melkkoeien (tegen pensverzuring).

Project kruidenrijke
graslandranden
De Plattelandsraad heeft in
samenwerking met de VAL
en LTO een project opgezet
om bij een aantal boeren
graslandranden in te zaaien
met een mengsel van grassen
en kruiden. Het gaat hierbij
om fikse randen van minimaal
2000 m2 per bedrijf. Deze
worden dit najaar of komend
voorjaar ingezaaid met een
mengsel van meerdere grassoorten (Engels raaigras vroeg
en laat, Rood zwenkgras,
Kropaar, Timotee, Veldbeemdgras, Beemdlangbloem,
Glanshaver, Reukgras, Kamgras) en inheemse kruiden,
zoals Margriet, Duizenddblad,
Smalle weegbree, Veldzuring,
Kruipende en scherpe boterbloem, Knoopkruid, Rode
klaver en Rolklaver. De kosten
van het zaadmengsel en het inzaaien worden betaald door de

Kruidenrijk grasland (foto A. Oosterbaan)
Plattelandsraad (vanuit budget
dat de gemeente beschikbaar
heeft gesteld). Er hebben zich al
een aantal deelnemers gemeld.
Geïnteresseerden om ook mee
te doen kunnen informeren bij

Tom Keuper (tomKeuper@
hetnet.nl), Henry Steverink
(mts.steverink@agroweb.nl) of
Anne Oosterbaan
(a.oosterbaan@planet.nl)
Anne Oosterbaan

Open Monumentendag
Zaterdag 9 september wordt
opnieuw de nationale Open
Monumentendag gehouden.
Ook in de gemeenten Oude
IJsselstreek en Doetinchem
wordt op en rond die dag
van alles georganiseerd over
cultuurhistorie. Dit jaar is het
thema: ‘Boeren, burgers, Buitenlui’, naar aanleiding van de
vroegere dorp- of stadsomroeper. Hij trok altijd de aandacht
door hard de woorden: ‘Boeren, Burgers en Buitenlui!’, te
roepen.

Oude IJsselstreek

Het tweede weekend van september staat ook dit jaar weer
bol van activiteiten in gemeente
Oude IJsselstreek. Op vrijdag
8 september beginnen we met
de bovenbouw van de Basisscholen. De kinderen gaan naar

monumenten in de buurt om
daar van gidsen te horen over
de geschiedenis van de panden.
Zaterdag 9 september begint
met een bijzondere opening
om 10.00 uur op de Markt in
Silvolde. De hele dag zijn daar
activiteiten in gebouwen, is er
elk uur een rondrit met paard
en wagen en op het plein naast
de Protestantse Kerk is er een
streekmarkt.
`s Middags is er om 13.00 uur
een feestelijk moment in het
Hofshuus in Varsseveld. De
Monumentenprijs 2017 zal daar
uitgereikt worden door het
Monumenten Platform Oude
IJsselstreek. In Gendringen
op de Wilbrinkshof vindt om
14.00 uur de start plaats van
een echte Boerenbruiloft.

Al met al is er dus genoeg te
zien en te doen op 9 september. Zet de datum alvast in de
agenda en graag tot ziens op
zaterdag 9 september. Meer
informatie over de verschillende locaties volgt in de speciale
Monumentenkrant die begin
september huis-aan-huis wordt
bezorgd.
Helma Tuenter

Doetinchem

In Doetinchem wordt de Open
Monumentendag op zaterdag
9 en zondag 10 september
gevierd. Het uitgebreide programma en de vele locaties zijn
allemaal terug te vinden in de
speciale brochure gemaakt voor
deze dag. De brochure is gratis
verkrijgbaar bij het Stadsmuseum en bij de gemeentewinkel.
Of via de landelijke website
(http://www.openmonumentendag.nl/gemeente/doetinchem) of de website van de
gemeente Doetinchem.

De opening vindt plaats op
9 september om 10 uur op
de boerderij de Negelaer in
Nieuw-Wehl met zang van de
groep WhatEverHappens en
een solovoorstelling van Pepijn
(14 jaar).
De theatermaker Jos Spijkers
speelt dit jaar een grote rol in
de vormgeving van de Open
Monumentendag. Voor hem
staan verhalen van mensen centraal en hij heeft gezocht naar
verhalen van mensen die raken
aan gebouwen en geschiedenis. Zoals de verhalen van de
bewoner van de Negelaer over
deze historische boerderij. Of
een ode aan de postbode in het
voormalige postkantoor (het
Stadsmuseum) en de theatrale

rondleiding door het Nieuwe
Dijkhuis, er schuin tegenover.
Het verhaal van “Leentje van
de zagerij’ wordt gespeeld in de
stoomtimmerfabriek in Wehl.
Naast al deze en andere voorstellingen op locatie zijn ook
veel gebouwen toegankelijk: de
P.I. de Kruisberg bijvoorbeeld
met presentaties van mogelijke
toekomstige functies, een expositie en theatervoorstelling in
’t Brewinc over de volkswijk
’t Fort, een aantal molens,
diverse kerken, de Kelder,
Ruimzicht en de schouwburg
Amphion. Teveel om op te noemen, maar bijzonder de moeite
van het bezoeken waard.
Wim Beijer
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