Buitengebied
Oude IJsselstreek en Doetinchem

in beweging

Rust en bezinning
kenmerk landgoed Slangenburg
Een viertal studenten van de Hogeschool Larenstein
hebben op verzoek van de gemeente Doetinchem
een visie geschreven over de ontwikkelkansen voor
het gebied van de Slangenburg en omgeving. In het
afgelopen half jaar hebben zij daarvoor bestaande
documenten verzameld en gesprekken gevoerd met
sleutelpersonen in het gebied. Inmiddels is het conceptrapport klaar.
Opdracht
De opdracht die de studenten meekregen was, het
uitzoeken van mogelijkheden om het gebied rond de
Slangenburg in stand te houden en te ontwikkelen
als belangrijke groene long tussen Doetinchem en
Gaanderen. En dat samen met betrokken partijen en
bewoners.
De studenten hebben 14 partijen benoemd die een
belangrijke rol spelen in het gebied. Van het kasteel de
Slangenburg (nog eigendom van het Rijk), Staatsbosbeheer als eigenaar van het natuurgebied, abdij Sion, de
gemeente Doetinchem, tot de producentenvereniging
de Heerlijckheid Slangenburg en de Vrienden van de
Slangenburg, de dorpsraad Gaanderen en de landbouwers in het gebied.

Analyse
Uit de gesprekken met alle betrokken kwamen een
aantal sterke en zwakke punten naar voren. Sterke
punten zijn de kwaliteit van het landschap (kleinschalig, gevarieerd), het kasteel met haar kunstcollectie, de
aanwezigheid van de abdij in het gebied en de goede
bereikbaarheid voor auto’s. Als zwakke punten werden
genoemd, de beperkte samenwerking tussen partijen
(ieder doet zijn ding), niet optimale bereikbaarheid
voor fietsers/voetgangers en het maar beperkt aanwezig
zijn van recreatieve voorzieningen.
Visie
Door oplossingen te zoeken voor de zwakke punten en
het benutten van kansen die er ook zijn, zien de studenten kansen voor een succesvolle ontwikkeling van
het gebied. Alle partijen die zij gesproken hebben zien
het belang en de waarde van het gebied. En alle betrokkenen willen bijdragen aan de ontwikkeling ervan.
Een gebiedscommissie met de belangrijkste partijen
zou een oplossing zijn voor de onderlinge afstemming
en het samen optrekken, volgens de studenten. Als
centrale kwaliteit benoemen veel betrokken de rust
en de ruimte van het gebied met het aspect bezinning.

Akkerranden
helpen de patrijs
Patrijzen waren vroeger heel
gewoon in het Achterhoekse
landschap. In het kampenlandschap van onze streek kwamen
ze veel voor. Maar nu zie of
hoor je ze zelden meer. Uit tellingen is gebleken dat sinds de
jaren zeventig het aantal in ons
land met 95 % is afgenomen.

Dit voorjaar zijn in de gemeente Oude IJsselstreek akkerranden ingezaaid met mengsels
van verschillende plantensoorten, waar veel insecten
op af komen. Dat is voor de
patrijs een goed begin voor
herstel, want jonge patrijzen
leven de eerste weken vooral

van insecten en andere kleine
diertjes. Maar om de patrijs
verder vooruit te helpen is
meer nodig. Patrijzen vond je
eerder vooral in de buurt van
bouwland waar graan op stond
of had gestaan. De achtergebleven graankorrels op de akkers
en de zaden van akkeronkruiden helpen de vogels de winter
door.
Omdat er in onze streek tegenwoordig weinig graan meer
geteeld wordt, is het daarom
goed om bij het inzaaien van
akkerranden ook graan te
gebruiken. En dan zijn we er
nog niet, want de patrijs heeft
ook geschikte plekken nodig
om in te nestelen en broeden.
Deze vindt hij in ruige randen
langs sloten, zandwegen en
houtwallen. Dit soort ruigtes
en dichtere struikbegroeiingen heeft de patrijs ook nodig
om voldoende beschutting en
bescherming tegen roofvogels
te vinden.

Akkerranden helpen de patrijs
pas echt pas als ze voldoende
omvang hebben. Ze moeten
eigenlijk minimaal 10 meter
breed zijn (ook in verband met
bescherming tegen roofvogels
en vossen) en het is helemaal
mooi als ze aansluiten bij andere leefgebieden. In dit verband
zou het geweldig zijn als er
een netwerk van akkerranden
gemaakt zou kunnen worden
door de gehele Achterhoek.
In de Gemeente Aalten werkt
men er al enkel jaren aan en
daar schijnt de patrijs al van te
profiteren!
Anne Oosterbaan

Een akkerrand zoals dit jaar
door de VAL ingezaaid

Vandaar het voorstel om deze begrippen als speerpunt
te benoemen in de toekomstige ontwikkeling.
Nu de studenten hebben uitgevogeld wat het gebied
wil, is het aan de betrokken partijen om alles in het
werk te stellen de aangedragen ideeën uit te voeren en
de Slangenburg als belangrijk uitloopgebied vorm te
geven.
Wim Beijer

De prachtige natuur van het landgoed de Slangenburg

Informatiebord
Ziegenbeek geplaatst
De Ziegenbeek die door de
kern van Sinderen stroomt,
heeft een grote historische
waarde. Het was van oudsher
de grens van het landgoed
Sinderen.
De beek is ook bekend onder
de naam de Tweeherige beek,
stammend uit de tijd van de
Heren van Wisch (later de
gemeente Wisch) en de Heren
van Bergh (later gemeente
Gendringen).
De Ziegenbeek lag in het
verleden enigszins verscholen
onder de Metaalwarenfabriek
Kromkamp. Nu de fabriek
plaats heeft gemaakt voor een
nieuw woonwijkje pal naast
het Buurtschaphuis en door
een gedeeltelijke verlegging, is
de beek hier weer zichtbaar geworden. Vanuit Sinderen volgt

Het informatiebord op de rustplaats in Sinderen
het Ziegenbeekpad, één van de
nieuwe kerkepaden, een groot
deel van de beekloop. Het
informatiebord dat onlangs
geplaatst is op een fraaie locatie langs de beek toont hier de
onbekende geschiedenis van
de Ziegenbeek of Twee-Herigebeek. Hiermee wordt Sinderen een nog leukere halteplaats
voor een mooie wandel of
fietstocht, ’t angoan weert.
Naar een locatie voor eenzelfde bord aan de Silvoldse kant
wordt nog gezocht. De beek
loopt immers helemaal door
naar de A-strang.
Helma Tuenter
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