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De Plattelandsraad Wisch is in 1999 opgericht door voormalig burgemeester Aaltina Evenhuis –
Meppelink. Zij was op zoek naar een platform met als doel de boeren meer te verbinden met de buitenlui. De boeren zouden zo meer steun krijgen bij de burgers en buitenlui, met als motto elkaars activiteiten te versterken en met het inzicht dat je samen meer kunt bereiken dan in situaties waarbij je tegenover elkaar staat. In 2002 werd de Plattelandsraad een stichting. Na de gemeentelijke herindeling in 2005
is er aansluiting gezocht in het buitengebied van voormalig gemeente Gendringen. Er zijn toen meerdere
verenigingen lid geworden, zodat we nu kunnen spreken van Plattelandsraad Oude IJsselstreek.
In de eerste jaren van de Plattelandsraad werd overleg gepleegd
over tal van zaken zoals het Reconstructiebeleid, het Streekplan,
de notitie Vrijkomende Agrarische
Bebouwing en zo meer. Ook hebben
we een wezenlijke bijdrage mogen
leveren aan het tot stand komen
van het Landschaps Ontwikkelings
Plan (LOP), waarmee Doetinchem,
Montferland en Oude IJsselstreek
samen een plan voor de toekomst
van het landschap hebben gemaakt.

Dit heeft er toe geleid dat de inbreng
‘van onderaf ’ in Oude IJsselstreek
positief afstak ten opzichte van die
in beide andere gemeenten. Verder
werden in die tijd kleine projecten
zoals het bankjesproject gerealiseerd
en werden excursies georganiseerd
naar bijvoorbeeld Winterswijk,
de duinboeren in Brabant en naar
Borculo. De lichtroute langs verlichte
boerderijen in de hele gemeente was
ook een groot succes.

Al ruim 15 jaar verzorgt de Plattelandsraad de plattelandspagina
‘Buitengebied in Beweging’. Deze pagina, die één keer per twee maanden
uitkomt, wordt mogelijk gemaakt
door gemeente Oude IJsselstreek. Via
deze pagina willen we mensen op de
hoogte houden van de belangrijkste
ontwikkelingen op het platteland.
Het platteland is nog altijd een
belangrijke economische motor en
de Plattelandsraad wil er alles aan
doen om dat nog lang vol te houden.

Bijenvereniging Varsseveld e.o.
De bijenvereniging bestaat al dik
100 jaar! Vroeger was bijenhouderij een goede bijverdienste
vooral voor kleine boeren op de
arme zandgrond, maar vanaf de
jaren zestig van de vorige eeuw
was het houden van bijen echter
nauwelijks meer een verdienmodel. De laatste 20 jaar is er door
aandacht voor natuur, afnemende biodiversiteit en insectenpopulaties weer meer belangstelling voor het houden van bijen.
Bijen houden doe je vooral in een
landelijke omgeving waar je de
ruimte hebt om je kasten neer te
zetten. Bijen hebben voor voldoende
stuifmeel en nectar een gevarieerde
omgeving nodig met veel verschillende bloemen, struiken en bomen.
Een gevarieerde omgeving is ook van
belang voor recreatie en toerisme.
In dat opzicht hebben we hetzelfde
belang. Landbouw is wat dat betreft
niet altijd onze grootste medestan-

der geweest, maar ook in die sector
is gelukkig een kentering zichtbaar.
Kijk maar naar de prachtige linten
van bloemen die nu overal langs de
randen van akkers verschijnen.
Ons landschap wordt vrijwel volledig
beheerd door boeren, gemeenten,
waterschappen en milieu- en natuurorganisaties. En die hebben niet
allemaal dezelfde belangen. Als we
stappen willen zetten zullen we dus

met elkaar in gesprek moeten blijven
om te kijken op welke manier we ons
landschap verder kunnen verbeteren.
Een platform zoals de Plattelandsraad kan daarbij een stimulerende rol
vervullen.
Wij maken ons zorgen over de
dramatische afname van het aantal
soorten en de hoeveelheid insecten.
Is het erg dat er minder insecten
zijn? Ja! Een gezond insectenbestand

Daarnaast is de leefbaarheid op het
platteland ook belangrijk en staan we
op de bres voor het behoud van natuur en cultuur in het buitengebied.

In november 2009 is de Stichting
Plattelandsraad Oude IJsselstreek
door de Rabobank Graafschap-Zuid
uitgeroepen tot ‘Held om de Hoek’,
voor het idee een boek te maken
met oude gebruiken en tradities. Het
daaraan verbonden geldbedrag is gebruikt om het idee te verwezenlijken.
Op maandag 22 maart 2010 werd het
eerste exemplaar van “Bi’j ons op ‘t
platteland” aangeboden aan de toenmalige wethouder Wybe Rijnsaardt.
Alle dorpsverenigingen en wijkraden
kregen een aantal boekjes om aan te
bieden aan nieuwkomers in de buurt.
Met dit boekje in de hand konden
vertegenwoordigers van de Dorpsbe-

langenverenigingen bij de nieuwkomers op de koffie komen en vertellen
wat ze doen en zo de eerste contacten

is essentieel voor een goed ecologisch
evenwicht. Maar ook in economisch
opzicht zijn insecten belangrijk.
Vooral als bestuiver zijn bijen en
andere insecten van levensbelang.
Zonder de bestuiving door bijen,
hommels en andere insecten zou de
opbrengst van fruit en groente een
stuk lager zijn. Niet voor niets zijn
fruit- en groentetelers bereid om te
betalen voor een kast bijen in hun
boomgaard en kas.
Naar ons idee zijn er nog te weinig
stappen gezet om het insectenbestand te verbeteren. Nu is dat ook
niet gemakkelijk want insecten
kunnen ook enorme schade toebrengen aan land- en tuinbouwgewassen.
En dus hebben boeren en tuinders
er alle belang bij om schadelijke
insecten snel en effectief uit te
roeien. Maar de huidige methoden
leiden er wel toe dat ook nuttige
insecten ongewild het loodje leggen.
En daarover moeten we met elkaar
in gesprek.

en om uit te leggen waarom bijen
en andere insecten van onschatbare
waarde zijn voor natuur en landschap, maar ook voor de land- en
tuinbouw. Daarmee gaan we onvermoeibaar door.

De Bijenvereniging is al jarenlang
actief op scholen, markten en braderieën om het imkeren te promoten

Ben Radstake

In de bijeenkomsten van de Plattelandsraad zie je heel vaak een
uitwisseling van standpunten. Nog te
weinig komt de vraag aan bod welke
stappen we samen moeten zetten om
de situatie te bereiken waarin iedereen zich prettig voelt. Waar boeren
een goed bestaan hebben en gerespecteerd worden, waar toeristen en
inwoners kunnen genieten van een
mooie omgeving en waar het goed
wonen en werken is. Misschien moeten we daarvoor met de leden van
de Plattelandsraad in kleine groepen
ideeën ontwikkelen over verbetering
van het platteland. En laten we dat in
kleine stapjes doen, want het zal ons
waarschijnlijk niet lukken om de hele
wereld te verbeteren.

leggen. Het boekje was hiervoor erg
geschikt omdat de meest gangbare
gebruiken op een luchtige manier

IVN

Het IVN bestaat al sinds 1960.
Interesse Voor Natuur betekent
dat zullen we maar zeggen. De
echte naam is ingewikkelder. Het
wil jong en oud laten beleven
hoe leuk, gezond én belangrijk
natuur is. Dat doen we heel
intensief door het organiseren
van excursies, natuuractiviteiten
en cursussen.
Werkgroepen

IVN heeft in Nederland 26.000 leden
verdeeld over 168 afdelingen! In onze
omgeving is dat IVN De Oude IJsselstreek met vier regiowerkgroepen .
‘Strang & Iessel’ is de regiowerkgroep
hier in onze buurt. Het werkgebied
ligt tussen Montferland, Dinxperlo
en Doetinchem. Hij bestaat uit allemaal natuurliefhebbers- en vrijwilligers uit alle lagen van de bevolking.
De afdeling kent ook werkgroepen
met een eigen speciale, praktische
taak. Bijvoorbeeld Landschaps-

beschreven zijn.
Vanaf 2012 is Kijkjebijdeburen een
jaarlijks terugkerend uitstapje. Dan
beheer, een Vogelwerkgroep, een
Zoogdierenwerkgroep en een
Milieuwerkgroep. Informatie en aanmeldmogelijkheden vind je op onze
website: https://www.ivn.nl/afdeling/
de-oude-ijsselstreek.nl

Plattelandsraad

We willen de natuur graag een
handje helpen. Dat is hard nodig,
vanwege de achteruitgang van vogels,
insecten en biodiversiteit. Het IVN
is voorstander van kringlooplandbouw, voedselbossen (tiny forests) en
natuureducatie. Daarom ook zijn we
onderdeel van de plattelandsraad, die
de burgers vertegenwoordigt in onze
gemeente. Daarbij moet de natuur de
volle aandacht krijgen!

Excursies

Het organiseren en leiden van excursies is een belangrijke activiteit van
het IVN. We hadden er meer dan 60
gepland! Van paddenstoelenexcursies
en patrijzenfietstochten tot vogelexcursies. Door de omstandigheden
kunnen ze tijdelijk niet doorgaan.
Ook het geven van cursussen zoals
de natuurcursus, vogelcursus of

trekken leden en vertegenwoordigers
van dorpsverenigingen per bus of
auto van project naar project. Een
initiatief van de Plattelandsraad om
bij elkaar in de keuken te kijken. Het
is altijd een echte ontdekkingsreis.
De meeste dorpsverenigingen zijn lid
van de Plattelandsraad, maar door
de blik op het buitengebied lijken ze
niet altijd de aandacht te krijgen die
ze verdienen. Dus is er elke keer aandacht voor succesvolle projecten om
aan elkaar te laten zien en van elkaar
te leren. Deze ritjes kunnen vooral
een stimulans zijn voor de kernen
om aan de slag te gaan met mooie
ideeën. Het is bewezen dat er samen
heel veel mogelijk is!
De laatste jaren heeft de Plattelandsraad allerlei initiatieven ondersteund.
Deze hebben betrekking op landbouw (bijvoorbeeld project kruidenrijke graslandranden, film en discussie over bodemboeren), op natuur en
landschap (bijvoorbeeld landschapsinformatieborden, natuurvriendelijk
berm- en slootbeheer), op cultuurhistorie (bijvoorbeeld informatieborden over cultuurhistorische plekken
zoals huize Lichtenberg) en recreatie/
toerisme (bijvoorbeeld herstel par-

keerplaatsen, banken, overzichtsborden, fietspaden en bruggen Idink- en
Nibbelinkbos). In 2018 heeft de Plattelandsraad een “Toekomstvisie voor
het buitengebied van de Gemeente
Oude IJsselstreek” opgesteld en als
advies aan de Gemeente gepresenteerd. In 2019 is een informatieavond
over kringlooplandbouw georganiseerd, met de presentatie van een
boek over Kringlooplandbouw in
Oude IJsselstreek.
De doelstelling van de Stichting Plattelandsraad Oude IJsselstreek, het
met elkaar in contact brengen van
alle belanghebbenden in het buitengebied, is ook in 2020 nog steeds actueel. Het blijft van belang om samen
te werken en zo het platteland vitaal
en leefbaar te houden. Bij de activiteiten op het vlak van landbouw,
landschap, natuur, cultuurhistorie
en recreatie en toerisme zijn veel belangengroepen uit de hele gemeente
Oude IJsselstreek betrokken, zoals St.
Kerk- en Fietspaden Sinderen, LTO,
Stad- en Dorpsbelangenverenigingen, Wild Beheer Eenheden Wisch
en Gendringen, Vrouwen van Nu,
Bijenvereniging Varsseveld, IVN,

Monumentenplatform, Vereniging
Agrarisch Landschapsbeheer (VAL),
Stichting Kemnade/Waalsewater,
Stichting Achterhoek weer Mooi,
Achterhoeks Bureau voor Toerisme
(eerder VVV). Deze zijn alle in de
Plattelandsraad vertegenwoordigd.
Even afgezien van de Corona-crisis
hebben we momenteel te maken met
een aantal grote landelijke problemen, zoals de energietransitie, de
stikstofproblematiek en de klimaatverandering. Belangrijke vragen
voor de komende tijd zijn: op welke
manier gaan we in onze gemeente
voldoende duurzame energie produceren, hoe kan kringlooplandbouw
beter worden vormgegeven, op welke
wijze kunnen we water efficiënter
beheren en benutten en hoe kunnen
we ons het beste wapenen tegen de
gevolgen van klimaatverandering. Bij
deze vragen speelt ons buitengebied
een belangrijke rol. Het is dus van
groot belang dat we ook de komende
jaren met alle belanghebbende partijen hierover aan de praat blijven!
Helma Tuenter
Anne Oosterbaan

natuurgidsenopleiding ligt even
stil. We hebben veel kennis in huis,
waardoor de deelnemers altijd goed
geïnformeerd worden over de natuur,
cultuur en het landschap. Hierover
vind je ook meer informatie op onze
website. Bovendien staat daar ons
jaarprogramma met alle excursies op.

Jeugdactiviteiten

Kinderen hebben de toekomst!
De enthousiaste jeugdwerkgroep,
‘Scharrelkids!’, organiseert 4x per
jaar een doe-activiteit - zoals slootje
vissen of uilenballen uitpluizen voor maximaal 20 kinderen van ca.
6 tot 12 jaar en hun ouders. In de
gratis jeugdnieuwsbrief ‘Klimop’ lees
je van alles over die activiteiten. Hij
staat vol met doe-tips voor de jeugd,
nieuwtjes en wetenswaardigheden en
is groen, leerzaam, duurzaam en kort
en krachtig!
Op de scholen is het natuuronderwijs wegbezuinigd. Daarom is het nu
van belang dat het IVN de kinderen
interesse en liefde voor onze natuur
bijbrengt!
‘Klimop’ verschijnt 4x per jaar.

Via een e-mail naar webmaster@
ivn-doij.nl kun je je aanmelden!

gezondheid van ouderen. Het zien
van natuur brengt ze tot rust.

De natuurkoffer

Tenslotte:

De ‘Natuurkoffer’ wil ouderen de
natuur laten beleven zonder dat
zij daarvoor de deur uit hoeven.
Bij deze activiteit komen er onder
meer prachtige foto’s op tafel met
herkenbare beelden uit de natuur in
eigen omgeving en uit vroeger tijd.
Dit nodigt de deelnemers uit vragen
te stellen en hun eigen verhaal te
vertellen. Natuuractiviteiten hebben
een bewezen positieve invloed op de

Onze nieuwsbrief ‘Digitalis’ is gratis
voor iedereen die geïnteresseerd is
in natuur. Hierin lees je alle nieuwtjes en wetenswaardigheden van de
natuur en onze IVN-afdeling.
Hij verschijnt 10 x per jaar. Stuur
rustig een mailtje naar webmaster@
ivn-doij.nl om je aan te melden!
Frank ter Berg
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