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St. Kerk- en Fietspaden Sinderen en omstreken
Corona, een woord dat je eigenlijk niet meer zou willen gebruiken, maar we hebben er de laatste zeven
maanden intens mee te maken. Heel ons doen en laten moet er op worden afgestemd. Met name dingen
die niet meer mogen zijn erg belangrijk geworden.
Eén van de weinige dingen waar
nog geen beperkingen voor gelden
is fietsen. En wat is er dan mooier
om van huis uit gebruik te kunnen
maken van semi verharde, vrij
liggende fietspaden door het
mooie Achterhoekse landschap,
genietend van de rust en de natuur.
Deze paden zijn de laatste jaren
in ruime mate in- en door onze
gemeente aangelegd. Maar ook op
en om Sinderen en Breedenbroek
is de laatste jaren op dit gebied
veel gerealiseerd. Hier is n.l. ruim

Ziegenbeekpad aanleg

vijftien jaar geleden de Stichting
Kerk- en Fietspaden Sinderen e.o.
opgericht.

werkzaamheden voor Gemeente
en Waterschap, van donateurs en
door giften.

De stichting koopt grond aan van
grondeigenaren, legt paden aan,
dit wel met overheidssubsidie en
onderhoud de paden vervolgens
met vrijwilligers.

Het aanleggen en vooral het verwerven van de benodigde grond
vraagt veel geduld, tact en bereidwilligheid van de grondeigenaar
om zijn grond af te staan. Vooral
het verlies van een stuk productiegrond speelt een grote rol. Maar
ook loslopende honden worden
vaak als een bezwaar gezien,
vooral bij veehouders. Aanlijnen
van de hond kan dit bezwaar
behoorlijk verminderen. Honden
kunnen n.l. via hun ontlasting de
Neospora-bacterie over brengen
op koeien. Bij een besmetting
kunnen ze vervolgens het ongeboren kalf verwerpen.

De kosten van het onderhoud
worden door de stichting betaald. Het geld hiervoor wordt
verkregen door vergoedingen van
overheidsinstanties zoals maai-

Maar gelukkig zijn we er vaak in
geslaagd om de plannen die er
waren te realiseren. Inmiddels
hebben we ongeveer elf kilometer
nieuwe paden aangelegd. Een
gedeelte hiervan was bestaand,
maar in zeer slechte staat en deze
zijn opgeknapt. Het onderhoud
van deze paden gebeurt met
vrijwilligers.

Wildbeheereenheid (WBE) Wisch is een lokaal samenwerkingsverband van jagers met een werkgebied van
± 6500 hectare. Onze vereniging is in 1987 opgericht als een van de eerste WBE’s in Nederland. Wildbeheereenheid Wisch is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging (KNJV). Wij hebben rond de
85 leden in de leeftijd van 25 tot 90 jaar.

Schothorstpad
Elke vier a vijf weken wordt
geschoffeld, gesnoeid, geharkt,
kanten gesneden en het stof
weggespoeld met koffie of
met iets anders dat de zelfde
eigenschap heeft.
Wij prijzen ons heel gelukkig
dat we ongeveer veertig actieve
vrijwilligers hebben. Deze veertig
zijn verdeeld in vier groepen die
elk op een andere voormiddag
actief zijn. Zo kunnen we dus

intensief van onze machines, die
we tot onze beschikking hebben,
gebruik maken zonder elkaar in
het vaarwater te zitten.
Vermeld mag ook nog wel worden
dat we dit voorjaar toe waren aan
een nieuwe zitmaaier en die ook
aangeschaft hebben. Deze aanschaf
is mede mogelijk gemaakt door
een behoorlijke donatie van het
RABO coöperatiefonds, waar
we heel blij mee zijn.

De kwetsbaarheid van ons landschap
De Stichting Achterhoek Weer Mooi is opgericht om het Achterhoekse cultuurlandschap te beschermen.
De typische kenmerken van de streek zijn uniek maar dreigen door functieverandering in de landbouw,
oprukkende bebouwing en veronachtzaming verloren te gaan. Ook de verdroging van de laatste jaren
geeft bomensterfte een extra zetje. Achterhoek Weer Mooi wil mensen bewust maken van deze
problemen, zodat meer mensen in beweging komen om zich sterk te maken voor de mooie elementen
van de streek.
Iedereen roemt het prachtige
landschap van de Achterhoek.
Het is een van de eerste dingen
die mensen van elders noemen
als ze onze streek typeren. Het
zijn vooral de prachtige doorkijkjes die het coulisselandschap
biedt. De afwisseling van boomgroepen, singels, bolle akkers,
beekdalen, bosgebieden met hier
en daar een mooi kasteel.
Het landschap is cultuur en
gemaakt door mensenhanden, niet
vanwege de schoonheid,
maar vanwege de functie.

Het gras dat wordt gemaaid
wordt altijd afgevoerd. Dit
om de onderliggende grond te
verschralen zodat de grasgroei
wat vermindert en bloemen
en kruiden meer kansen
krijgen.
Dit past dan weer helemaal
in het actuele thema van deze
tijd:
De biodiversiteit vergroten.

Daar willen wij graag aan
meewerken, voor zover dat
in ons vermogen ligt. Dit en
het onderhoud van onze
paden, levert ons veel
opgestoken duimen op en
daar doen we het voor.
Namens Stichting Kerk- en
Fietspaden Sinderen e.o.
Joop Lammers.

Jagers voelen zich verbonden met
de natuur. Je zou ons beter Natuurbeheerders kunnen noemen in de
moderne tijd. Al tijdens de jachtcursus wordt veel geleerd over de dieren
die in Nederland nog in het wild
voorkomen met al hun eigenschappen, zoals leefomgeving en voedsel;
natuurlijke vijanden; baltstijd, draagtijd en geboorte/opvoeding jongen;
ziektes. Ook allerlei soorten gewassen
die in de landbouw geteeld worden
komen aan bod, want dat is wel de
leefomgeving en in belangrijke mate
voedselbron van de dieren. Hiermee
samenhangend de schadebestrijding
en beheer, want mens en dier zullen
samen moeten kunnen leven in dit
toch wel erg dichtbevolkte land. Wij
merken ook dat tegenwoordig de
(negatieve) emotie die buitenstaanders
bij jagers hebben meer en meer wordt
bijgesteld. Er is nu de nieuwe Wet
Natuurbescherming, waarin de
belangen van het behoud van onze
(weliswaar gemaakte) natuur voorop
staan, maar waarin wel plaats is voor
het beheer ervan.

Onze jagersvereniging, de KNJV
speelt daarin een belangrijke rol: ze
informeert hun leden en zorgt er mede
voor dat er ook gegevens (tellingen/
afschot) op tafel komen, zodat we met
z’n allen “weten wat er speelt in het
veld”.

Wat doen wij?

De taken van de wildbeheereenheid
( WBE ) liggen op het gebied van
instandhouding, bescherming en
verzorging van fauna en verantwoorde
bejaging zoals;
Aanleg en instandhouding van wildweiden en wildakkers en bemiddelen
bij aankoop van poot- en zaaigoed
t.a.v. wildakkers. Onderhoud van landschapselementen zoals houtwallen en
knotwilgen. Dit is de leefgemeenschap
van onze inheemse diersoorten.
Bestrijden van wildschade en toezicht
houden in het (jacht)veld, daartoe ook
inventarisatie (telling/afschot) van fauna en registratie hiervan. Ook plaatsen
wij reewildspiegels of wildreflectoren.
Wij wonen de jaarlijkse natuur-

Voor onze leden bemiddelen wij
inzake het verlenen van de vereiste
vergunningen en aktes, verzorgen
de verhuurcontracten van collectief
gehuurde jachtrechten en organiseren
wij schietoefeningen en/of -wedstrijden en houden wij eenmaal per jaar
onze Algemene ledenvergadering.
Ruud Huls

informatieborden te plaatsen of
door streekbewoners geïnitieerde
projecten te ondersteunen. Een
voorbeeld hiervan is het knotelzengebied in de Meuhoek bij Halle.

Bedreiging

kans, monoculturen hebben de
overhand. Kruidenrijk grasland en
insectenrijkdom zijn verdwenen.

Verder hebben wij op regelmatige
basis contact en overleg met relevante
organisaties en hebben periodiek overleg met het Provinciaal bestuur van de
KNJV.

Achterhoek Weer Mooi zet zich in voor het Achterhoekse landschap

Door de eeuwen heen is de vorm
zo ontstaan, enerzijds door de
geologie en anderzijds door de
typische bewerkingsmethoden
vanaf de vroege middeleeuwen.
Ook de biodiversiteit is hiermee
onlosmakelijk verbonden. Het is
de afwisseling van boerderijen,
weiden, sloten, bossen, hagen
en kampen die een grote verscheidenheid aan dieren en
planten liet ontstaan.

De bewerkingsmethoden zijn
de laatste decennia veranderd
en daarmee onlosmakelijk ook
het aanzicht van het landschap.
Daar ligt de bedreiging op de loer
van dit kwetsbare erfgoed en de
biodiversiteit. Het aantal soorten
is drastisch afgenomen, intensief
maaibeleid geeft weidevogels geen

schoonmaakdag van Gemeente Oude
IJsselstreek bij en geven voorlichting
over jacht, beheer en schadebestrijding. In onze “jachthut” op Landgoed Tandem hebben wij de zolder
ingericht met lesmateriaal, waaronder
opgezette dieren, zodat de kinderen
kennis kunnen nemen van dieren die
in ons gebied leven, maar zich soms
lastig laten zien.

De handen ineen

De Stichting Achterhoek Weer
Mooi zet zich in voor het behoud

van het cultuurlandschap in onze
streek zoals wij dat van oorsprong
kennen. Waar mogelijk zoekt zij

samen met streekbewoners en
gemeente naar oplossingen om de
typische kenmerken te beschermen

en te herstellen, bijvoorbeeld door
waardevolle plaatsen als landschapsmonument aan te wijzen,

Op de website
www.achterhoekweermooi.nl
staan vele landschapsmonumenten
beschreven.
Ook in uw woonplaats zijn er
vast wel van deze unieke plekken.
Misschien tot nu toe niet bekend,
maar wellicht de moeite waard
om te gaan bekijken op een mooie
fietstocht. Misschien gaat u zich
wel sterk maken om deze plaatsen
te helpen beschermen. Wij komen
graag met u in contact. U vindt de
contactgegevens op de website.
Andre Kaminski
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