
In Rijnstrangen is de afgelopen jaren veel gebeurd. Er is gewerkt aan 
plannen voor natuur, water, wegen, landbouw, leefbaarheid en een 
overnachtingshaven. In deze nieuwsbrief: Verkoop provinciale 
eigendommen en afronding doelen Rijnstrangen, In de Grote Gelderse 
Waard hebben we eer van ons werk en Meer balans tussen hoofd en 
handen door vrijwilligerswerk op de boerderij.

Samen werken 
aan ons gebied
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Het kavelruilgebied
in Rijnstrangen



Verkoop provinciale eigen
dommen en afronding doelen 
Rijnstrangen
In het projectgebied Rijnstrangen, gelegen tussen 
de A12 en de Rijn, de Duitse grens en het Panner
densch Kanaal, verwierf de provincie in het 
verleden ruim 130 hectare grond ter verbetering 
van de landbouwstructuur, aanleg van recreatieve 
verbindingen en voor natuurontwikkeling.  
Na diverse kavelruilen, waarin een groot deel van 
die doelen is gerealiseerd, heeft de provincie nu nog 
41 hectare grond in bezit. De provincie wil deze 
resterende gronden verkopen, waarbij ze nog graag 
een aantal doelen gerealiseerd wil zien.

Het betreft ongeveer negen locaties verspreid 
gelegen in het Rijnstrangengebied met een totale 
oppervlakte van 41 hectare. Het gaat globaal om de 
volgende locaties:

Locatie Oppervlakte
Loostraat Aerdt/Aerdtseweg 
Babberich 8,2 ha 

Heuvelakkerstraat Aerdt 4,5 ha 

Aerdtse brug noord Herwen 4,5 ha

Aerdtse brug zuid Herwen 13,7 ha

Rijnstrangenweg Duiven 4,2 ha

Deukerdijk Pannerden 0,6 ha 

Berghoofseveerweg Pannerden 1,1 ha

Zuiderlaan Zevenaar 3,3 ha

Oud-Zevenaarsedijk Oud-Zevenaar 0,9 ha

Totale oppervlakte 41 ha

Bij de verkoop speelt mee of kopers met andere 
gronden nog een bijdrage kunnen leveren aan de 
doelen in het Rijnstrangengebied. Bijvoorbeeld door 
het inrichten van bestaand eigendom als natuur. 
Deze doelen zijn natuur- en bosontwikkeling en de 
aanleg van landschapselementen.

Verkoopproces
Het verkoopproces bestaat uit twee fases. In de eerste 
fase maken partijen hun interesse kenbaar om door 
ruilingen of aan- of verkopen tot versterking van de 
doelen te komen. In deze fase ligt de focus op het 
realiseren van deze doelen. Wanneer partijen op 
eigen grond provinciale doelen willen realiseren dan 
behoort dit tot de mogelijkheden. Na afronding van 
de eerste fase brengt de provincie de dan nog 
resterende gronden via een openbaar verkoopproces 
op de markt (tweede fase).

Provincie Gelderland biedt de percelen naar 
verwachting begin 2023 aan via www.gelderland.nl/
pacht-en-koop en met een advertentie in lokale 
krant. Ook verschijnt een brochure met nadere 
informatie. Met de verkoop van deze gronden rondt 
de provincie in 2023 het project Rijnstrangen af.

Meer informatie
rijnstrangen@gelderland.nl 

In de Grote Gelderse waard 
hebben we eer van ons werk
Wilke Schoemaker, beheerder bij Stichting Twickel 
is enthousiast over de ontwikkelingen in de Grote 
Gelderse waard. De geplante hagen en landschaps
elementen doen het goed en in de vogelstand zijn 
mooie resultaten te zien.

‘Afgelopen maand hebben we alle geplante hagen en 
landschapselementen gecontroleerd. Alles is goed 
aangeslagen; er waren nagenoeg geen dode planten 
ondanks de droge zomer. Dit is mede te wijten aan 
dat de gekozen soorten van nature in het gebied 
thuishoren en we de grond alleen hebben beroerd 
waar het plantgoed de grond in moest’, vertelt Wilke.
 
Vogels trekken het gebied in
Wilke: ‘Het is mooi om te zien hoe de natuur reageert. 
Verschillende vogels trokken snel het landbouw-
gebied in. Bijvoorbeeld de grasmus en veldleeuwerik 
werden wel in de omgeving gesignaleerd, maar niet 
in de Grote Gelderse waard. Deze vogels zitten hier 
nu ook. Ook typische akkervogels, zoals patrijzen, 
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zijn na veertien jaar weer terug; twee broedparen 
hebben zich hier gevestigd. Dit is het resultaat van 
het samen optrekken met de provincie in het 
Rijnstrangengebied. Samen hebben we het leefgebied 
door middel van lijnvormige en vlaktegewijze 
elementen uitgebreid, waar het goed toeven is voor 
verschillende diersoorten. 

De broedvogelmonitoring in het rietgebied laat ook 
verbeterde resultaten zien. Zeldzame soorten als de 
karekiet en roerdomp zijn de laatste twee jaar flink 
in aantal toegenomen. De uitbreiding met 
extensiever beheerd grasland aan de randen van de 
strangen en het creëren van meer rust nabij geschikt 
broed-, rust-, en foerageergebied bleken daarbij van 
groot belang.’

Snelweg van hagen en akkerranden
Er zijn door de overhoekjes om te vormen naar 
winter voedselakkers en akkerranden met kruiden 
meer boerenlandvogels, die jaarrond een plek kunnen 
vinden. De grauwe gors was met een groepje van 
circa acht op bezoek in de winter van 2021. Deze 
soort komt eigenlijk vooral nog in Oost-Groningen 
voor op wintervoedselakkertjes in akkerbouw-
gebieden. Ook de geelgors zit weer in het gebied. 
Door de kleine landschapselementen en jaarrond 

voedsel voldoet het nu volledig aan het wensen-
pakket van de geelgors. Verder laat de fazant zich 
regelmatig zien en horen. ‘Er was een kleine rest-
populatie, maar onvoldoende dekking in de 
verschil lende jaargetijden. Fazanten kunnen nu hun 
jongen groot krijgen. Via een soort snelweg van 
hagen en randen kunnen ze het hele gebied 
doorkruisen net als andere soorten. De boeren 
hebben er ook lol in, want het gebied verandert. Eerst 
was de kaart van de Grote Gelderse waard nagenoeg 
blanco bij de vogeltelling, nu is het een kaart vol met 
stipjes. De vereniging van vogeltellers Sovon is 
lyrisch. Dat werkt enorm enthousiasmerend voor ons 
allemaal’, vertelt Wilke.

Pallet aan maatregelen
‘Alles bij elkaar hebben we een enorme natuur-
inclusieve winst geboekt. Het is een samenspel; de 
resultaten komen door een pallet aan maatregelen. 
Vroeger boerden we in dit gebied intensief en vooral 
gangbaar. Nu is dat veel extensiever en voor een 
aanzienlijk deel biologisch zonder chemische 
bestrijdingsmiddelen. We hebben in dit gebied goed 
gekeken welke grond geschikt is voor natuur, welke 
voor landbouw, maar bovenal waar kunnen we elkaar 
versterken. De boeren en de natuur hebben weer een 
gezamenlijke toekomst gekregen. Een manier van 
boeren die we op grotere schaal zouden toejuichen, 
maar de boeren maken zich wel zorgen. Het zal toch 
niet zo zijn, dat omdat ze in een Natura 2000-gebied 
boeren, zij de eersten zijn die weg moeten. Juist deze 
twee die hun nek hebben uitgestoken en waar 
iedereen over zegt: zo zou het in meer gebieden 
moeten worden. Als je natuurbeheer betaalbaar wilt 
maken dan moet je daar boeren bij betrekken, want 
boeren kunnen beheer meenemen in hun bedrijfs-
voering. In de Grote Gelderse waard hebben we de 
mazzel gehad dat er boeren zitten die het gesprek 
wilden aangaan om te kijken of we elkaar konden 
vinden en versterken. We konden allemaal onze 
wensen op tafel leggen. Ook de provincie hielp mee 
door niet alleen de aanleg voor de natuur te vergoeden, 
maar ook de waardevermindering van de grond. 
Hierdoor kon landbouwgrond worden bijgekocht, 
waardoor de boeren extensiever konden gaan boeren. 
Deze nieuwe gronden zijn ook meegenomen in de 
planvorming met landschapselementen, randen en 
wintervoedselakkers’, constateert Wilke tevreden. 

Informatiebord blijft in het gebied
‘Stichting Twickel, maar ook de natuurverenigingen 
in het gebied, krijgen veel complimenten en 
aanvragen van clubjes die in het gebied willen 
komen kijken, bijvoorbeeld onderwijs, rentmeesters 
of agrariërs. Daarom is het mooi om straks het 
infobord, dat twee jaar elders in het gebied stond,  
bij een van onze pachters of bij de werkschuur te 
hebben. Zodat we als we hier een excursie starten, 
uitleg kunnen geven over de natuurinclusieve 
landbouw in het gebied’, besluit Wilke. 

Patrijs, foto Mark Zekhuis, Saxifraga

Informatiebord Rijnstrangen nabij Oud-Zevenaar



Meer balans tussen hoofd en 
handen door vrijwilligerswerk 
op de boerderij
Leon Claassen (52) is bodemdeskundige en project
leider bij provincie Gelderland. Sinds 2021 werkt hij 
in zijn vrije tijd bij een biologische melkveehouder 
in de Gelderse Waard. Hoe is dat zo gekomen en  
hoe bevalt dat?

Tijdens de 
coronatijd zat 
Leon een groot 
deel van zijn tijd 
achter het 
beeldscherm van 
zijn computer in 
Westervoort en 
werkte veel met 

zijn hoofd. ‘Toen ik de livestream en de nieuwsbrief 
over kavelruil in Rijnstrangen zag, dacht ik dat ik het 
wel een leuke afleiding zou vinden om als vrijwilliger 
aan de slag te gaan bij melkveehouderij Tiecken/
Lucassen, een van de pachters van Twickel. Ik wilde 
graag meer naar buiten en meer met mijn handen 
werken’, blikt Leon terug.

Altijd blij naar huis
Zo gezegd zo gedaan. Leon nam contact op met de 
familie en na een kennismakingsbezoek werkt hij 
daar een dag per week op vrijdag of zaterdag naast 
zijn werkweek bij de provincie van vier dagen. 
‘Ik geniet van het boerenbedrijf met alle voor-
komende werkzaamheden en vooral van het buiten 
zijn. Ik vind het fijn met mijn handen te werken in 
de natuur. Als ik kom, bespreken we wat ik ga doen, 
zoals uitmesten of instrooien van de stallen, koeien 
omweiden, handmatig verwijderen van Jacobs-
kruis kruid of werken met de trekker. Op een 
biologische boerderij zijn de werkzaamheden wel 
wat arbeidsintensiever dan op een gangbaar bedrijf, 
maar ik ga altijd blij naar huis. Ik doe het werk met 
veel passie. Op termijn wil ik graag buitenaf wonen 
om nog meer binding met het platteland te krijgen.’

Wortels in de landbouw en de streek
De roots van Leon liggen niet ver van de melkvee-

houderij op de Waardmansplaats. ‘Mijn moeder is 
geboren in Aerdt aan de Aerdtsedijk. Als jongen 
kwam ik veel bij mijn oom die daar toen een klein 
boerenbedrijf had. Daar startte mijn interesse in het 
boerenleven. Van mijn 13e tot mijn 23e werkte ik 
geregeld op een boerderij, toevallig een neef van 
Herman Lucassen uit deze maatschap. Ook mijn 
studiekeuze baseerde ik daar later op. En uiteindelijk 
ben ik sinds 2015 projectleider bij de provincie en 
werk aan projecten als LIFE CO2SAND, Energie uit 
water en het meerjarenprogramma Bodem en 
Ondergrond. Daarvoor werkte ik bij Dienst Landelijk 
Gebied als specialist milieu en ruimte’, vertelt Leon.

Feeling met de praktijk
Leon: ‘Voor mijn baan heeft het zeker voordelen. 
Ik blijf op deze manier vitaal door meer balans tussen 
werken met het hoofd en handen, maar ik begrijp 
ook beter wat maatregelen betekenen voor de 
boerenpraktijk, zoals de stikstofproblematiek. Ik heb 
begrip voor beide kanten. Landbouw en natuur gaan 
goed samen op dit bedrijf; het is een mooi voorbeeld 
hoe je extensief kunt boeren. Verder vind ik het ook 
mooi mee te denken met de ondernemer bij het 
nemen van bepaalde beslissingen, bijvoorbeeld over 
een nieuw stalsysteem. Ik zou het alle collega’s 
aanraden, want je krijgt zo meer feeling met de 
praktijk. Boer Tiecken is ook tevreden. Hij is blij dat 
hij hulp krijgt, en het klikt. We zijn open naar elkaar. 
De afstand tussen overheid en agrarisch bedrijf 
wordt zo misschien iets kleiner. Een mooi voorbeeld 
is dat Tiecken en ik samen meedoen aan een van de 
landelijke pilots om bokashi (gefermenteerd groen-
materiaal) te maken als nieuwe bodemverbeteraar in 
de meststoffenwet.’ De cirkel is voor Leon rond. 
‘Ik vind het mooi dat ik in de streek waar mijn roots 
liggen en binding mee heb dit werk mag doen. 
Helaas, mijn moeder leeft al lang niet meer, maar 
mijn oom vindt het prachtig wat ik doe.’

Afscheid Sylvia PeetersSom
Medio november nam Sylvia Peeters-Som afscheid 
als projectleider/omgevingsmanager van 
Rijnstrangen bij provincie Gelderland. Ze werkte 
sinds 2015 bij de provincie. Daarvoor was Sylvia 
werkzaam bij Dienst Landelijk Gebied. Ze geniet nu 
van haar pensioen.

Leon Claassen op de boerderij
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Provincie Gelderland
Postbus 9090, 6800 GX Arnhem
Provincieloket, 026 359 99 99
provincieloket@gelderland.nl
www.gelderland.nl/Rijnstrangen
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