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Vooraankondiging Algemene Ledenvergadering 
 
Op maandagavond 19 november organiseren wij weer onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. 
 
U bent dan om 19.30 uur van harte welkom in de SerreZaal van Het Onland in Doetinchem. Na de 
ledenvergadering, om 20.30 uur 
vindt het openbare gedeelte 
plaatst. Daarvoor hebben we 
Maurits Steverink uitgenodigd en 
gaan we het hebben over de markt 
en het vermarkten van 
“duurzaamheid”. 
 
Een definitieve uitnodiging 
ontvangt u bij deze nieuwsbrief. 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

Project Huiszwaluwtil 
 
Vogelbescherming en SOVON kiezen ieder jaar een vogelsoort om meer aandacht aan te geven. 2018 is 
uitgeroepen tot Jaar van de Huiszwaluw. 
De huiszwaluw is een echte cultuurvolger. Hij ‘plakt’ zijn nesten in 
steden, dorpen of gehuchten aan allerlei typen gebouwen. Vanaf 
begin jaren zeventig verminderde hun aantal in ons land met ruim 
80%. Sinds de eeuwwisseling neemt de populatie weer licht toe. 
De oorzaken voor zowel de historische afname als de recente 
toename in ons land zijn niet geheel duidelijk, en hangen 
waarschijnlijk samen met de afname van vliegende insecten en 
(plaatselijk) met een gebrek aan geschikte nestlocaties. 
Op deze kaart met verspreiding van broedende huiszwaluwen in 
Nederland zien we dat de huiszwaluw het slecht doet in de 
Achterhoek. Het gebied rond Ulft en Gendringen steekt daar nog 
positief bij af. 
De VAL wil in het Jaar van de huiszwaluw iets voor deze soort 
doen en Rob Geerts heeft het idee opgepakt om een zwaluwtil te realiseren. 

 
Huiszwaluwtil  
 
In Nederland staan inmiddels meer dan 139 zwaluwtillen. In Gelderland staan er maar 5 en in de 
Achterhoek slechts 1 (bij NatuurlijkBUITEN van Aart Stans en Anna Kemp!). Van het totaal waren er 21 
bezet en er is duidelijk een stijgende trend te zien. De plek waar we de huiszwaluwtil willen plaatsen is 
aan de Oude IJssel nabij het bruggetje achter manege Diekshuus in Engbergen. Deze plek is een zeer 
goede locatie en de kans is groot dat huiszwaluwen ook 
daadwerkelijk de til gaan gebruiken omdat hier alle voorwaarden 
voor succes aanwezig zijn:  

➢ de aanwezigheid van een bestaande kolonie binnen een 
straal van 350m; 

➢ modder voor nestmateriaal binnen 200 m; 
➢ voldoende insecten: vee & mest trekt insecten, zo ook 

water waarboven huiszwaluwen graag foerageren;  
➢ goede, vrije aanvliegmogelijkheden rondom de til. 

Ook worden nabij de huiszwaluwtil authentieke telefoonpalen 
geplaatst waar de zwaluwen op de draden kunnen gaan zitten én 
er komt een infobord met informatie over het leven van de 
huiszwaluw. Momenteel is Rob bezig om de financiële middelen 
bij elkaar te krijgen, het hele project gaat circa € 5.000 á € 6.000 
kosten (donaties zijn welkom!). Met de gemeente Oude 
IJsselstreek is Rob in gesprek om de benodigde vergunningen te regelen voor plaatsing op deze plek. April 
volgend jaar moet de huiszwaluwtil er staan. We houden jullie op de hoogte. 



 

 
 
 
 
 
 
 

Contributie over 2018 
 
Onze administratief medewerkster gaat half november de jaarlijkse contributie weer innen. 
Van deze contributie houden we de vereniging draaiende en doen we een afdracht aan de VALA.  
Ook ondersteunen we projecten zoals het patrijzenproject in Montferland en Oude IJsselstreek. Verder 
hebben we o.a. waterbakken voor de patrijzen in Montferland gesponsord. En zijn we zoals u al heeft 
kunnen lezen in deze nieuwsbrief bezig met het realiseren van een Huiszwaluwtil. 
 
Voor diegenen die een machtiging afgegeven hebben, wordt het bedrag afgeschreven en de anderen 
krijgen een factuur. 
Wilt u toch liever een machtiging afgeven, dan kunt u dit doorgeven aan Ursela via: 0315 – 63 00 02 of via 
uditters@val-oudeijssel.nl. Zij zal u dan de machtigingspapieren opsturen.  
 
 
De contributie bedraagt € 30,00 
 
 
 
 
 
 

Foto: Jan Besselink 
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Project ‘Paradijs voor de patrijs’ bij Vroege Vogels 

 
Op 3 en 4 september is BNN VARA 2 hele dagen aan het filmen geweest in Montferland. Hier was 
ook aandacht voor het project ‘Paradijs voor de patrijs’. 

  
Het gaat slecht met de patrijs in Nederland. Ook rondom het Bergherbos wordt de patrijs steeds minder 
gezien, terwijl de vogel vroeger een vaste bewoner van het natuurgebied was. Om de patrijs er weer 
bovenop te helpen, is het project ‘Paradijs voor de Patrijs’ opgezet. 

 
André Hendriksen en Theo Kaal zijn de kartrekkers van dit project. De opa’s van de mannen stonden nog 
lijnrecht tegenover elkaar als jachtopziener en als uitbater van het café waar stropers en smokkelaars uit 
de buurt vaak kwamen. André en Theo zetten zich samen in voor de kwetsbare patrijs. De achterliggende 
gedachte is dat als het goed gaat met de patrijs, andere soorten ook in hun element zullen zijn. 
 
Overal rondom het Bergherbos hebben de mannen met behulp van boeren en andere grondeigenaren 
bloemrijke akkerranden aan laten leggen. Toen het afgelopen zomer zo ontzettend warm was, dat er voor 
de Patrijzen op het droge Montferland nergens meer water te vinden was, heeft de Patrijzenwerkgroep 
Montferland gezorgd voor drinkbakken voor de patrijzen. Hier is veel gebruik van gemaakt. Zoals ook te 
zien is in de uitzending. De Patrijzenwerkgroep heeft er de gehele zomer ook voor gezorgd dat de 
drinkbakken gevuld bleven met water. 

 
Voor wie de uitzending heeft gemist of deze nog een keer wilt bekijken, is dit de link: 
https://vroegevogels.bnnvara.nl/nieuws/red-de-patrijs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://vroegevogels.bnnvara.nl/nieuws/red-de-patrijs?fbclid=IwAR0ZSOztICYL6J2tQ42TbwdaqnExWx52FUQmLUrxDNfYJuZ697kLMu2qmDw


 

 
 
 
 
 
 
 

Praktijkcursus hoogstamfruit snoeien, basis -en vervolgcursus 

 
Op 12 januari en 9 februari 2019 gaan we weer een praktijkcursus hoogstamfruitbomen snoeien 

organiseren. Vorig jaar hebben we naar aanleiding van de cursus een enquete naar de cursisten 

gestuurd en daaruit is naar voren gekomen dat er interesse is in een vervolgcursus. 

 

We hebben pomoloog, Marcel Tross, weer bereid gevonden om beide curcussen voor ons te 

leiden. De cursusdata zijn zaterdag 12 januari in Sinderen en zaterdag 9 februari in Didam 

(exacte locatie volgt nog). De tijdstippen voor beide cursussen zal zijn van 10.00 tot uiterlijk 

16.00 uur. 

 

Voor het behoud van fruitbomen is het van belang dat ze regelmatig gesnoeid worden. Veel 

eigenaren van boomgaarden weten alleen niet goed hoe ze dit moeten doen. Voor die mensen 

organiseren we zaterdag 12 januari 2019 een praktische basiscursus in Sinderen. 

 

Voor diegene die graag een vervolgcursus willen volgen hebben we zaterdag 9 februari 

gereserveerd. Deze cursus wordt in Didam gegeven. Heeft u al een basiscursus gevolgd en wilt u 

nog wat meer kennis op doen, dan is deze cursus misschien wat voor u.  

 

In de cursus doet u eerst theoretische kennis op. Daarna kan iedereen buiten in de 

hoogstamboomgaard oefenen. Onder leiding van Marcel Tross kunt u ervaren hoe het snoeien in 

de praktijk gaat. 

Deelnemers kunnen hun eigen gereedschap meenemen, daarnaast zijn een aantal stokzagen 

beschikbaar. 

 

De kosten voor de 1-daagse cursus bedragen € 

35,00 voor leden en € 40,00 voor niet leden 

 

Aanmelden? Wilt u meedoen met de cursus? 

Dan kunt u zich nu alvast aanmelden via 

uditters@val-oudeijssel.nl, u kunt ons natuurlijk 

ook bellen op nummer 0315 - 63 00 02. 
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Samen maken we het landschap mooier! 

 

Onder dit motto draagt VAL Oude IJssel al jaren bij aan de verfraaiing van het landschap. We willen 

hieraan graag ook buiten de gebaande subsidiewegen een bijdrage aan leveren. Een voorbeeld hiervan is 

het planten van solitaire (vrijstaande) bomen. Weet u een mooi plekje in een weiland of op een akker? Is 

de eigenaar van de locatie het er ook mee eens? Dan zorgt de VAL ervoor dat het dat deze er komt! Zo 

maken we samen het landschap  nog een beetje mooier. 

 

Geef deze locaties door via  info@val-oudeijssel.nl of 0315 - 63 00 02. Ook andere betaalbare en haalbare 
ideeën zijn vanzelfsprekend welkom! 

 
 
 

Foto: Evie Koolenbrander 

mailto:info@val-oudeijssel.nl


 

 
 
 
 
 
 
 

In gesprek met ………… 
 
Dit keer hebben we een interview met Ria 
Ankersmit, sinds mei dit jaar wethouder (Lokaal 
Belang) in de gemeente Oude IJsselstreek. 
 
Wie is Ria Ankersmit? 
Wethouder Ria Ankersmit is 48 jaar en woont met 
haar man en twee dochters in het mooie 
buitengebied van Westendorp op boerderij ‘De 
Keizer’ die zij in 2009 hebben gekocht van haar 
ouders. Ze was 18 jaar lang senior consultant bij 
Atir, een adviesbureau in de schoonmaakbranche in Almere. 
Bestuurlijke ervaring heeft zij opgedaan in diverse commissies en als voorzitter van Westendorps 
Belang en vicevoorzitter Stichting Westendorpshuus.  
Als wethouder in de gemeente Oude IJsselstreek heeft zij de portefeuille: 

• Natuur, groen en plattelandsontwikkeling; 

• Wegen en riolering; 

• Verkeer, vervoer en mobiliteit; 

• Project N18/A18 2e fase. 
Zij is tevens gebiedswethouder voor de kleine kernen: Sinderen, Breedenbroek-Voorst, Netterden, 
Etten, Megchelen, Varsselder en Bontebrug. 
 
Welk beeld heeft Ria Ankersmit bij het landschap in Oude IJsselstreek? 
Dat is groen en herbergt een grote verscheidenheid aan landschapstypen. Het coulisselandschap 
rond Sinderen en het rivierenlandschap bij Netterden zijn daar mooie voorbeelden van. Kortom 
een groene gemeente met veel variatie. In dat opzicht een groot contrast met het uitgestrekte en 
rationeel ingerichte en monotone landschap van Flevoland waar zij lange tijd heeft gewerkt. Een 
opvallende verandering in het landschap vindt zij het verdwijnen van landschapselementen die 
vroegere perceelsranden accentueerden en de weiderasters, hetgeen te maken heeft met 
schaalvergroting en minder beweiding op enige afstand van de boerderij. 
 
Wie is verantwoordelijk voor het landschap? 
Als boerendochter heeft Ria Ankersmit al meegekregen dat een bijdrage leveren aan je eigen 
leefomgeving belangrijk is. De wethouder ziet het landschap dan ook als een grote tuin, waar 
ieder zijn eigen verantwoordelijkheid heeft voor het behoud en beheer van zijn deel. De boer voor 
de cultuurgrond en de landschapselementen, de inwoner met een mooi buiten voor zijn erf en als 
gemeente hebben we een overstijgende rol voor behoud van het landschap. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

Hoe ziet het beleid voor de komende jaren eruit als het gaat om natuur en landschap in onze 
gemeente? 
Wat hadden we, wat hebben we nog en waar willen we naar toe? Dit beeld bepaalt het beleid 
voor de nabije toekomst. Recentelijk is een nieuw Bestemmingsplan Buitengebied vastgesteld, 
waarin al veel zaken zijn vastgelegd. De gemeente werkt momenteel aan een Groenbeleidsplan, 
dat deels het oude Landschap Ontwikkelingsplan (LOP) vervangt. In dit beleidsplan zullen alle 
facetten van het groenbeleid worden opgenomen, zoals het bomen- en bermenbeleid evenals de 
naleving van de Wet Natuurbescherming. Het Groenbeleidsplan geeft straks duidelijkheid welke 
keuzes er gemaakt worden en deze worden ook onderbouwd. Dit moet meer structuur en 
duidelijkheid geven aan het gemeentebestuur, de inwoners en ook aan de ambtenaren, als het 
over natuur en landschap gaat. 
Dat ‘groen’ de afgelopen jaren wat minder in het vizier van onze gemeente stond, beaamt Ria 
Ankersmit. Zo zijn er links en rechts wel landschapselementen verdwenen waarvan je je kunt 
afvragen, hadden we dit wel gewild, had dit wel gemogen? Belangrijk daarin vindt de wethouder 
dat we als gemeente het beter moeten uitgedragen waarom we bepaalde dingen doen zoals we 
ze doen. Voorlichting en het delen van kennis is zeer belangrijk. Ook de VAL (en VALA) kan daarbij 
een rol vervullen als het gaat om beheer van landschapselementen.  
 
Waar zien wij en de wethouder kansen? 
Bermbeheer: in het Groenbeleidsplan zal hier aandacht aan besteed worden. Minder klepelbeheer 
waarbij het maaisel blijft liggen maar meer ecologisch bermbeheer waarbij het maaisel wordt 
afgevoerd. Zo krijg je een schralere vegetatie met meer bloeiende kruiden. Dat is weer belangrijk 
voor insecten. De uitdaging is waar we samen daarin iets voor elkaar kunnen betekenen. 
Tijdelijke natuur: de gemeente heeft vele gronden die braak liggen, bestemd voor industrie en 
woningbouw. Deze percelen zouden ingezaaid kunnen worden als kruidenrijk grasland en 
vervolgens tijdelijk in beheer gegeven worden bij boeren. Ook zou extensieve graanteelt met 
akkerflora hier een optie kunnen zijn. Ria Ankersmit vindt dit een interessant idee en wil de 
mogelijkheden binnen de gemeente bespreken. 
Pachtgronden gemeente: De gemeente verpacht ook landbouwgronden aan boeren waar meestal 
gras en snijmais op wordt geteeld. In hoeverre kan aan de pachter gevraagd worden iets extra’s te 
doen zoals de aanleg van kruidenrijke randen of de teelt van granen i.p.v. snijmais? Dit levert  een 
meerwaarde op voor flora en fauna. Opbrengstderving zou gecompenseerd kunnen worden 
vanuit de subsidieregeling Agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Ook dit neemt de wethouder 
mee. 
 
We hebben als VAL alle vertrouwen in een prettige en constructieve samenwerking met deze 
nieuwe wethouder. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

Geslaagd: thema-avond NatuurInclusief Boeren, 

VAL heeft op 15 oktober een themavond over NatuurInclusief Boeren(NIB) georganiseerd voor haar leden 

en overige boeren uit het werkgebied. Het onderwerp heeft momenteel de aandacht zo bleek. Meer dan 

70 geïnteresseerden zijn op de informatieavond afgekomen. Ook de vakpers van Vee & Gewas en Nieuwe 

Oogst was aanwezig. Een goede manier om het mooie werk van de VAL nog maar eens goed onder de 

aandacht te brengen. 

De heren Nillesen, Van Stralen en Hettelaar hebben, ieder vanuit een eigen benadering, hun visie op het 

onderwerp gepresenteerd. De heer Van Stralen (Friesland Campina) presenteerde een helder verhaal over 

de ontwikkeling van de landbouw door de jaren heen en de noodzaak tot verduurzaming die daaruit volgt. 

De heer Nillesen schetste een beeld van NIB op zijn bedrijf in Groesbeek. Hettelaar had, zoals gevraagd, 

een kritische noot bij de nut en noodzaak van NIB. De heren vulden elkaars informatie goed aan waardoor 

een behoorlijk compleet beeld is geschetst van wat NIB kan inhouden. Vervolgens was er ruimte voor 

discussie onder leiding van Dick Looman van de VALA. Dit bood de gelegenheid om de mogelijkheden en 

beperkingen van NIB te bespreken.  

NIB blijkt een heel breed begrip. Zo beperkt NIB zich niet tot aanleg en onderhoud van singels, hagen of 

andere landschapselementen. Ook het betrekken van de omgeving, introductie van kruidenrijk grasland, 

minder intensieve grondbewerkingen en bodemverbetering wordt onder NIB geschaard.  

Boeren lijken het belang van NIB in te zien. Het blijkt maatwerk en is sterk afhankelijke van de 

mogelijkheden of beperkingen van het bedrijf. Geen twee ondernemers of bedrijven zijn immers gelijk. 

Een ieder zal zelf moeten bepalen  óf en zo ja hóe dit toe te passen op het bedrijf Aantoonbare baten, een 

lange termijn en weinig regeldruk blijken drie breed gedragen voorwaarden. 

Tijdens de avond werd VAL Oude IJssel meerdere malen gevraagd het voortouw te nemen bij NIB. Goed 

om te weten dat deze wens leeft, daar kunnen we mee verder. 

Wilt u samen met de VAL Oude IJssel 

verder borduren op deze avond. Onze 

coördinator Robert Boevink kan nu al u 

persoonlijk en vrijblijvend vertellen welke 

mogelijkheden er zijn voor aanleg van 

bijvoorbeeld landschapselementen. Bel 

gerust voor een afspraak!   

 Samen maken we het landschap mooier. 

   

Foto: Evie Koolenbrander 



 

 
 
 
 
 
 
 

Contact 
VAL Oude IJssel 
Berkenlaan 128  
7071 HT  SILVOLDE 
Telefoon: 0315 – 63 00 02 
 
 
Robert Boevink (coördinator) 
Telefoon: 06 – 27 25 03 09 
        Foto: Evie Koolenbrander 

E-mail: info@val-oudeijssel.nl 
Website: www.val-oudeijssel.nl 
Facebook: https://www.facebook.com/valoudeijssel 
 

Lid worden? 
 

Via onze website kunt u zich 
aanmelden als lid van de VAL. 

Ook kunt u direct contact 
opnemen met onze secretaris 

Vincent Heuthorst. 
E-mail: secretaris@val-

oudeijssel.nl 
 

Tips en trucks? 
 

Verbeterpunten, vragen of 
leuke ideeën voor de 

nieuwsbrief? Wij horen  
Foto: Gerwil Natuurlijk              graag! 
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