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uitvoeringsagenda Vierakker
Bewoners van Vierakker gaan aan de slag.  

Doe je mee?!

Levend Landschap: hoe w
erkt dat?

Levend Landschap is een concept dat w
erd ontw

ikkeld door Stichting Landschapsbeheer G
elderland (SLG

). Zij 
ondersteunen bew

oners die zelf hun leefom
geving w

illen verbeteren om
 daar m

ee aan de slag te gaan, sam
en m

et 
gem

eente, w
aterschap en andere partijen die daar bij betrokken zijn.

Een Levend Landschap Project duurt in principe 2,5 jaar. Levend Landschap Vierakker w
ordt financieel ondersteund 

door de gem
eente Bronckhorst en de Provincie G

elderland. Inm
iddels zijn al in heel w

at G
elderse gem

eenten 
Levend Landschap projecten van de grond gekom

en. O
p de site van SLG

 w
w

w
.landschapsbeheergelderland.nl kun je 

m
eer achtergrondinform

atie vinden.
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In september 2018 zijn we begonnen met het initiatief Levend Landschap Vierakker. Met dit project werken 
we als inwoners van Vierakker samen om het landschap in Vierakker nog aantrekkelijker en gezonder te 
maken voor bewoners, bezoekers, planten en dieren. In deze folder vertellen we je graag meer.

Levend Landschap Vierakker had een prachtige start met twee bewonersavonden vorig najaar, waar beide 
keren ruim dertig inwoners aan deelnamen. Na een welkom namens de Gemeente Bronckhorst en korte 
introducties door medewerkers van Stichting Landschapsbeheer Gelderland en Waterschap Rijn en IJssel, 
ging iedereen aan de slag om ideeën te verzamelen waarmee we Vierakker groener, mooier en aantrekkelijker 
kunnen maken. Tijdens de tweede bewonersavond in oktober zijn deze ideeën nog een keer tegen het licht 
gehouden, en hebben de meeste deelnemers zich verbonden als contactpersoon aan één of meer van de 
plannen. Zij zijn de zogenaamde “trekkers”: eerste aanspreekpunt voor hun plan voor alle betrokkenen.
Op dit moment zijn er ongeveer twintig projecten met een trekker. Dit zijn dus de projecten waar we in eerste 
instantie mee aan de slag gaan. Daarnaast zijn er nog vele tientallen andere ideeën waar we wellicht in een 
later stadium mee verder gaan. 
Er is een eerste afstemming geweest met diverse betrokken partijen: gemeente Bronckhorst, Waterschap Rijn 
en IJssel, Natuurmonumenten en Agrarische Natuurvereniging ‘t Onderholt. Bij deze organisaties is er veel 
waardering voor de initiatieven en het enthousiasme vanuit Vierakker. Zij staan open voor het maken van 
afspraken, om samen te werken en om praktische of financiële ondersteuning te bieden. Daardoor hebben we 
nu ruim baan om in de komende weken en maanden onze plannen verder uit te werken en uit te gaan voeren!  
 
Wie zijn Levend Landschap Vierakker?
Dat zijn wij, alle inwoners van Vierakker, samen! Tot nu toe zijn ongeveer twintig inwoners actief betrokken als 
trekker van één of meer van de uitgewerkte projectideeën. Hun namen vind je in deze folder.
Voor de centrale organisatie zorgen:
Antoon Wuestman – voorzitter
Bart Hiddinga – coördinator
Erik van Eek – begeleiding en ondersteuning vanuit Stichting Landschapsbeheer Gelderland 

Vragen? Laat ze horen! Meedoen? Graag!
In Levend Landschap Vierakker is al een flinke groep inwoners actief. Met elkaar zetten we ons in voor één 
of meer projecten die Vierakker nog aantrekkelijker, groener en biodiverser maken. Als je mee wilt doen dan 
ben je natuurlijk van harte welkom. Bij elk van de projecten staat een telefoonnummer of emailadres waar je 
contact mee op kunt nemen als jij ook een bijdrage wilt leveren. Heb je een vraag over een project? Ook die is 
welkom. Voor vragen die meer algemeen zijn over Levend Landschap Vierakker kun je contact opnemen met 
Bart Hiddinga via b.hiddinga@hetnet.nl of 06 11250614.

uitvoeringsagenda Levend Landschap Vierakker



Beschrijving projecten

Op de hoogte blijven?
Wil je de komende maanden en jaren af en toe informatie ontvangen over de ontwikkelingen van Levend 
Landschap Vierakker? Schrijf je dan in voor de digitale nieuwsbrief. Dat doe je door een mailtje te sturen 
aan b.hiddinga@hetnet.nl. Als je daarin meldt “aanmelden nieuwsbrief” komt het helemaal voor elkaar en 
hoef je niks te missen van alle activiteiten van Levend Landschap.
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Welkom

nieuwe wandelpaden
Wandelen in Vierakker.

erfbeplanting aanleggen

Landschapselementen op boerenland.

nestkasten ophangenNestkasten.

hoogstambrigade oprichten /
landschap onderhouden

bzzzz
bzzzz bzzzz

bloemrijke randen aanleggen
Bloemrijke bermen aanleggen. 
 

Behoud hoogstamfruitbomen. 
 

moderne metalen exemplaren. De gemeente heeft 
er € 100 subsidie per hek voor over om die fraaie 
houten hekken in Vierakker terug te laten keren. 
Timmerfabriek Besseling ondersteunt met raad en 
daad.
Werkgroepleden: Bart Hiddinga en Freddy Terink

b.hiddinga@hetnet.nl

Zwerfafval te lijf
Erger jij je ook wel eens aan al die rommel 
die op en langs de straat ligt? Dat gaan we 
aanpakken in Vierakker met het oprichten van een 
zwerfafvalbrigade.
Werkgroepleden: Freddy Terink en Herman 
Stapelbroek

0575 574575

Bankjes in het landschap
Als je wandelt of fietst om te genieten van al het 
moois dat Vierakker te bieden heeft dan is het fijn als 
je hier en daar even uit kunt rusten op een bankje. 
We gaan zorgen voor meer aantrekkelijke rustpunten 
in ons dorp.
Werkgroepleden: Bart Hiddinga

b.hiddinga@hetnet.nl
 

Lantaarnpalen
Iedereen is natuurlijk blij met het licht van de 
lantaarnpalen in het donker. Maar of ze nou zo mooi 
zijn? Wellicht zijn er aantrekkelijkere exemplaren te 
plaatsen in Vierakker. Het onderzoeken waard.
Werkgroepleden: Hans Rouwen

0575 442580 

 
Behoud hoogstamfruitbomen
De nog bestaande hoogstamfruitbomen in 
Vierakker willen we zoveel mogelijk behouden. 
Daarnaast willen we elkaar stimuleren om nieuwe 
hoogstamfruitbomen aan te planten, vooral op 
plekken waar dat uit historisch oogpunt passend is. 
Bijvoorbeeld bij oude boerderijen. Ook organiseren 
we een cursus over het snoeien van hoogstamfruit.
Werkgroepleden: Barbara Stapelbroek en Ingrid 
Busink

barbarastapelbroek@hotmail.com

Streekeigen beplanting op eigen grond
Hagen, bosjes, singels en andere beplanting om 
het huis spelen een enorm belangrijke rol  bij de 
uitstraling van ons dorp. Deze werkgroep stimuleert 
inwoners van Vierakker om waar mogelijk hun 
erfbeplanting nog verder te verbeteren. Hiervoor is 
subsidie van de gemeente Bronckhorst beschikbaar. 
Het project wordt praktisch uitgevoerd door 
agrarische natuurvereniging ’t Onderholt.

Werkgroepleden: Diederike van Dorsten en Sabine 
Mulder

didovand@yahoo.com 

Streekeigen beplanting langs de openbare (water)
wegen
Op oude kaarten is goed te zien dat vroeger langs 
vrijwel alle wegen in Vierakker bomenrijen stonden. 
Samen met de gemeente en het waterschap bekijken 
we waar we zo’n situatie weer terug kunnen brengen. 
Bomen en struiken langs de weg zorgen niet alleen 
voor een mooier landschap, maar zijn ook enorm 
belangrijk voor de biodiversiteit.
Werkgroepleden: Diederike van Dorsten, Bart 
Hiddinga en Sabine Mulder

didovand@yahoo.com 

Landschapselementen op boerenland
Veel grond in Vierakker wordt agrarisch gebruikt. 
Logisch, want dit is een vanouds agrarisch landschap. 
Veel kleine landschapselementen zoals hagen, 
solitaire bomen en drinkpoelen zijn, onder druk van 
moderne bedrijfsvoering, inmiddels verdwenen. 
Samen met boeren die daar interesse in hebben 
willen we graag onderzoeken of we een aantal van 
die elementen weer terug kunnen brengen zonder 
dat een gezonde bedrijfsvoering daar onder lijdt.
Werkgroepleden: Antoon Wuestman en Sabine 
Mulder

antoon.wuestman@gmail.com 

Instandhouden knotbomen
Knotwilgen en andere knotbomen zijn gelukkig nog 
redelijk algemeen in Vierakker. Voor veel mensen is 
het onderhoud nog wel “een dingetje”. Maar wist 
je dat er een heel mooie subsidieregeling bestaat 
waardoor je het hele onderhoud uit kunt besteden 
zonder daar zelf kosten voor te hoeven maken? Op 
die manier wordt het wel heel aantrekkelijk om nog 
eens een knotwilg op je terrein te planten.
Werkgroepleden: Eric Jansen

ejansenv@gmail.com 

Cursus landschapsonderhoud op en rond het erf
Landschapselementen zoals hagen, boomgaarden, 
singels en poelen vragen natuurlijk om onderhoud. 
Vaak is hier subsidie voor mogelijk, maar veel van 
ons vinden het ook leuk om dit onderhoud zelf uit 
te voeren. Maar hoe precies is soms lastig. Daarom 
organiseren we, waarschijnlijk volgend jaar, een 
cursus over het onderhoud van landschap op en rond 
het erf.
Werkgroepleden: Diederike van Dorsten en Sabine 
Mulder

sabinemartienmulder@gmail.com  

Meer bloemrijke bermen en akkerranden
Iedereen wordt vrolijk van bermen vol met bloemen. 
En zulke bloemrijke bermen zijn ook nog eens heel 
belangrijk voor bijen en andere insecten. Reden 
genoeg om te kijken waar we in Vierakker zulke 
bermen kunnen aanleggen en beheren. Een goede 
samenwerking met bewoners en de gemeente is 
natuurlijk essentieel om dit voor elkaar te krijgen.
Werkgroepleden: Ids ten Dijk en Eric Jansen 

ids-ten-dijk@telfort.nl 

Cursus biodiversiteit in je eigen omgeving
Het woord biodiversiteit wordt allang niet meer 
alleen door biologen gebruikt. Inmiddels weet 
iedereen dat het instandhouden van een goede 
biodiversiteit in het belang is van ons allemaal. En 
ook in je eigen tuin en op je eigen terrein kun je 
heel veel doen om het planten en dieren zo veel 
mogelijk naar de zin te maken. We ontwikkelen een 
cursus voor alle inwoners van Vierakker die daar 
mee aan de slag willen.
Werkgroepleden: Ids ten Dijk, Jeannette van Erk en 
Veronica Bakhuizen

06-20122149
 

Onze eigen dorpsboer
Wist je dat Vierakker zijn eigen “dorpsboer” heeft? 
Eric Jansen heeft een kleine trekker waarmee hij, 
tegen een plezierig tarief, dorpsgenoten helpt met 
klussen in de tuin die net te groot zijn om zelf aan 
te pakken. Dus als je een stuk van je gazon wilt 
ploegen om daar bloemen in te zaaien of een haag 
te poten: neem gerust even contact op!
Werkgroepleden: Eric Jansen

ejansenv@gmail.com 

Bijenhotels en nestkasten
We kunnen vogels en insecten enorm helpen door 
het plaatsen van nestkasten en insectenhotels 
in onze tuinen en op onze erven. De werkgroep 
maakt het je makkelijk door deze met elkaar te 
maken en beschikbaar te stellen voor alle inwoners 
van Vierakker. De groep werkt samen met de 
Vogelwerkgroep Zutphen, en Timmerfabriek 
Besseling ondersteunt ons met hout en zaagwerk.
Werkgroepleden: Veronica Bakhuizen en Rikjan 
Omvlee

06-20122149

Poelen in Vierakker
Poelen zijn essentieel voor amfibieën; zonder 
poelen geen kikkers, padden en salamanders 
in Vierakker! Maar ook voor veel bijzondere 
plantensoorten zijn poelen in het landschap 
onmisbaar. De werkgroep gaat inventariseren op 
welke plekken we wellicht zulke poelen kunnen 
realiseren. Voor de aanleg en het onderhoud van 
poelen is via de gemeente Bronckhorst subsidie 
beschikbaar.

Werkgroepleden: Veronica Bakhuizen
06-20122149
 

Wandelen in Vierakker
We wonen natuurlijk op een fantastisch mooie 
plek. En dat beleef je misschien wel het beste als je 
lekker gaat wandelen door Vierakker. De werkgroep 
bekijkt waar we wellicht nieuwe wandelroutes 
kunnen ontwikkelen waardoor je niet alleen kleine 
en grotere “rondjes Vierakker” kunt doen, maar 
ook kan aansluiten op bestaande wandelroutes bij 
Zutphen, Vorden en Hackfort.
Werkgroepleden: Bart Schoenaker, Antoon 
Wuestman, Wim Regelink en Tanja Kits

antoon.wuestman@gmail.com
 

Vierakker door de eeuwen heen
Ons dorp kent vele eeuwen geschiedenis. Soms 
is daar iets van terug te zien in het landschap 
en de gebouwen, andere stukjes (recente) 
geschiedenis zitten in de hoofden van mensen. 
Met dit project willen we zoveel mogelijk van onze 
eigen geschiedenis verzamelen en voor iedereen 
beschikbaar maken. Bijvoorbeeld via een film, een 
interactieve app of een wandelroute met informatie.
Werkgroepleden: Dinie Wagenvoort, Rikjan Omvlee 
en Dinie Rouwen

0575 470811 
 

Luiken op de pastorie
De prachtige pastorie in Vierakker had tot nog niet 
zo heel lang geleden luiken voor de ramen. Lukt het 
ons om die weer terug te brengen en het gebouw 
zo nog fraaier te maken?
Werkgroepleden: Hans Rouwen

0575 442580

Gedicht De IJssel
Oud-inwoonster Liselore Gerritsen schreef het 
prachtige gedicht De IJssel. Daar willen we alle 
inwoners en bezoekers van Vierakker graag kennis 
mee laten maken.
Werkgroepleden: Dinie Rouwen

0575 442580

Aanpassen kruising IJselweg-Vierakkersestraatweg
Kunnen we deze kruising omvormen tot een 
aantrekkelijk centraal punt van Vierakker met een 
bankje, misschien een informatie-paneel en wat 
groen, en tegelijk de automobilisten stimuleren om 
hun snelheid te minderen? Als ons dat lukt heet dat 
een win-win-situatie!
Werkgroepleden: Freddy Terink, Antoon Wuestman 
en Bart Hiddinga

06 4788521

Landhekken Vierakker
De ouderwetse houten hekken bij weides en 
terreinen zien er heel wat plezieriger uit dan de 


