Buitengebied
Oude IJsselstreek en Doetinchem

Uitgave Plattelandsraad

in beweging

Buitengebied
en politiek
Het realiseren van een vitaal en leefbaar platteland is in de afgelopen jaren het uitgangspunt
geweest voor de colleges in onze gemeenten. Het gaat daarbij over veel onderwerpen. Zo vlak voor
de verkiezingen is het goed om terug te kijken wat er gerealiseerd is. Maar ook om aan te geven
wat er de komende jaren nog te doen valt en hoe de nieuwe raden dat kunnen faciliteren.

Oude IJsselstreek
Op het gebied van bedrijvigheid spelen landbouw en
recreatie een belangrijke rol.
In de landbouw is met de
afschaffing van de melkquotering, een soort schaalvergrotingsgolf opgetreden. Dit geeft
aan de ene kant de levensvatbare bedrijven meer kans om
te produceren voor de wereldmarkt. Aan de andere kant
zijn ook weer vele bedrijven
gestopt en moesten veel koeien
worden afgevoerd vanwege te
hoge mestproductie. Met lege
schuren als gevolg die vaak
asbest bevatten. Daardoor

komen een aantal boeren op
een kruispunt van stoppen of
doorgaan en sommigen komen
zelfs in nood.
Het gebiedsproces Engbergen
is afgerond waarbij zowel landbouwdoelen gerealiseerd zijn
(betere kavelverdeling)
als recreatie- en landschapsdoelen. Er is nieuwe natuur
ontwikkeld langs de Oude
IJssel en Aa-Strang. Uit de vele
particuliere initiatieven die
met de Plattelandsraad gerealiseerd zijn, blijkt dat burgers
het landschap en de historie

Het nieuwe fietspad bij de Keizersbeek.

van onze streek aan het hart
gaat: projecten van inrit naar
oprijlaan, aanleg van landschapselementen door een
buurtvereniging, bijenkasten
voor de jeugd, landschapsinfoborden, zichtbaar maken van
restanten van het voormalige
spoor tussen Varsseveld en
Dinxperlo, boerderijnamen,
bakhuisje Sinderen.
Zorgen zijn er over het landschap. Er is een start gemaakt
met een nieuwe methode om
dit beter in de hand te houden,
de zgn. CASCO-methode.
Hierbij worden de groenstructuren die op lange termijn in
stand gehouden moeten worden, op een kaart vastgelegd.
Zo kan bij elke gewenste verandering worden bekeken of
dit kan en waar moet worden
gecompenseerd op plekken
waar dit gewenst is. Het
bomenbeleid is belangrijk
onderdeel van het landschapsbeheer. Zowel een goed beheersplan als goede voorlichting naar de burgers
ontbreken nog.

De werkgroep rivierduinen 2015.

Doetinchem
Voor de landbouw, landschap
en cultuurhistorie is de realisering van het bestemmingsplan
buitengebied een belangrijke
mijlpaal geworden. Via een
voorafgaande inventarisatie
van cultuurhistorische gebouwen konden de kwaliteiten
daarvan vastgelegd worden en
met enkele maatregelen ook
beter in stand gehouden worden. Landschappelijke structuren zijn opnieuw aangepast
en vastgelegd in een groenstructuurplan. Helderheid
is geschapen waar en onder
welke voorwaarden ontwikkeling van de landbouw kan
plaatsvinden.

Het project in de Zumpe is
volop in uitvoering om 120
hectare recreatieve natuur
toe te voegen grenzend aan
de Slangenburg. Ook zijn er
samen met bewoners projectvoorstellen geformuleerd om
recreatieve ontwikkelingen
in en rond de Slangenburg te
stimuleren. Een nieuw uitloopgebied tussen Doetinchem
en Wehl heeft al grotendeels

vorm gekregen op basis van de
gebiedsvisie de Wehlse Broeklanden. Fiets- en wandelroutes, aanleg van natuur (Buur
maakt Natuur en terrein Steenbreker), landschapselementen
en het park de Greephorst zijn
daarvan enkele voorbeelden.
Ook veel initiatieven met bewoners zijn gerealiseerd in het
buitengebied. In het project
Trots Op Onze Streek (TOOS)
zijn wandelroutes gerealiseerd
in Gaanderen en Wehl. Is een
zondagsschooltje opgeknapt en
werd het rivierduin in Gaanderen als thema op de kaart gezet. Daarbij wordt samen met
Buur maakt Natuur een gebied
van 5 hectare van landbouw
omgezet in recreatieve natuur.
Aangrenzend aan de oostelijke
randweg aan de rand van de
stad, is het speelpark Doetebol
met bewoners gerealiseerd.
In het kader van de centrumprojecten is een werkgroep
actief met het vermarkten en
promoten van streekproducten uit de Achterhoek en de
Liemers in Doetinchem.

Voor de nieuwe gemeenteraden
Ontwikkelingen in de samenleving gaan door. Ook in het
buitengebied zal de komende
jaren van alles spelen, zoals:
Biodiversiteit en beheer
van het landschap.
Wetenschappers luiden inmiddels de noodklok over de
gevolgen van de achteruitgang
van biodiversiteit. Door landschapsmaatregelen en gedegen
beheersbeleid kunnen gemeen-

ten een belangrijk aandeel in de
oplossing hiervan leveren.
Opwekking duurzame energie.
Veel alternatieve energiebronnen komen in het buitengebied
te staan, zoals windmolens en
zonnevelden. Ontwikkelaars
duiken hier ook op en paaien
grondeigenaren nu al met
hectareopbrengsten die hoger
zijn dan van landbouwproducten. Gedegen beleid op Achter-

hoekniveau is nodig
om uitwassen te voorkomen
en een evenwichtige mix van
energiebronnen op acceptabele
wijze in te passen met voordelen voor omwonenden.
Zorg om boeren.
Sociale teams zijn actief in
de kernen, maar ook voor
boeren zijn zulke voorzieningen nodig. Om persoonlijk leed te verminderen, die-

renwelzijn te borgen en criminele activiteiten in leegstaande
gebouwen te voorkomen.
Betrek burgers in beleid.
De Plattelandsraad adviseert
de gemeenteraden om procesakkoorden te sluiten met
ruimte voor dialoog met
partners uit de samenleving.
In de Oude IJsselstreek is de
Plattelandsraad bereid om
rond de buitengebiedthema’s

haar expertise hiervoor in te
zetten.
Bevorder wonen en
werken op het platteland.
Glasvezel biedt grote kansen
om in het buitengebied te
blijven wonen en werken, en
leegloop tegen te gaan.
Anne Oosterbaan
Wim Beijer
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