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De naam coulisselandschap is 
afgeleid van de coulissen op een 

toneel. De bomenrijen en hout-
wallen onttrekken het achterlig-
gende vlakke land aan het zicht. 

En wanneer je de bocht omslaat, 
zie je weer een heel nieuw decor. 

Boerenerven, houtsingels, goudgele roggeakkers en 
slingerende beekjes: het coulisselandschap van de Achterhoek 

biedt een afwisseling die je maar op heel weinig plekken in 
Nederland ziet. Het landschap vertelt over de rijke historie van 

de streek en herbergt bijzondere dier- en plantensoorten.

Fotografie: Lode Greven
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Dwalen  
over een 

lapjesdeken
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“H
et coulisselandschap is 
ontstaan door kleinschalig 
grondgebruik”, vertelt Erik 

de Bruijn, boswachter in de Achterhoek. 
“We zijn nu bijvoorbeeld in Beekvliet, 
een natuurgebied tussen Barchem en 
Borculo. Dit is een landgoed met 
weilanden, boerderijen, een slingerende 
beek, bos en singels. Rondom de beek is 
de zandgrond heel nat, dus daar weidden 
de boeren vroeger hun vee. Om het vee 
op de plek te houden, werden de weiden 
omzoomd met houtwallen en heggen. 
Hun hoeves bouwden de boeren op de 
hoger gelegen stuifzandkoppen die zijn 
ontstaan in de ijstijd. Zo is een heel 
afwisselend landschap ontstaan.” 

Plek om te schuilen
In dit landschap, met al die plekken die 
bescherming bieden, is ook een grote 
variëteit aan – zeldzame – flora en fauna 
te vinden. Reeën, konijnen en dassen 
gebruiken de houtwallen om te schuilen 
voor gevaar, regen of zon. Vogels rusten 
er uit, en vinden er hun voedsel. Ook 
boomkikkers, die bijna waren uitgestor-
ven, vinden hier beschutting. Ze zitten 
graag in de zon, maar willen zich ook 
schuil kunnen houden in braamstruiken. 
Daarnaast hebben ze poeltjes nodig om 

zich voort te planten. De populatie 
boomkikkers groeit gelukkig weer, vooral 
in de Achterhoek. Een ander zeldzaam 
diertje dat je hier veel ziet, is de kleine 
ijsvogelvlinder. Die zit vaak in de buurt 
van kamperfoelie, een plant die in 
houtwallen en singels groeit. Bijzondere 
plantensoorten zijn onder meer de 
aronskelk op natte gedeelten en rode 
ogentroost, spurrie en slofhak op de 
rogge- en tarweakkers.

Bedreigd
Het landschap heeft dus cultuurhistori-
sche én natuurwaarde. Helaas wordt het 
voortbestaan ervan bedreigd. Erik: “Dat 
komt vooral door de schaalvergroting in 
de landbouw. Boeren staan steeds meer 
onder druk en voelen zich gedwongen om 
met grote machines zo efficiënt mogelijk 
te werken. Het kost natuurlijk meer tijd 
om van postzegeltje naar postzegeltje te 
rijden, dan dat je in één keer door kunt. 
Dus worden die houtwallen en bosscha-
ges gekapt. Een deel van het probleem is 
denk ik ook dat veel mensen niet weten 
hoe groot de waarde van dit landschap is. 
Het is echt zó kenmerkend voor deze 
streek. Vooral fietsliefhebbers komen 
hier, juist vanwege die kleinschaligheid. 
Het zou dus ook economisch gezien een 
groot verlies zijn als dat karakteristieke 
landschap steeds verder verdwijnt.”  

600 kilometer houtsingels
Staatsbosbeheer zet alles op alles om het 
coulisselandschap in stand te houden. 
Dat kost veel tijd en inspanning. Niet 
alleen vanwege de specifieke elementen 
in het landschap, maar ook omdat er bij 
het beheer daarvan allerlei belangheb-
benden gemoeid zijn, zoals boeren die 
er werken en omwonenden. Erik: “We 
hebben bijvoorbeeld zo’n 600 kilometer 
aan houtsingels in beheer, verspreid over 
de hele Achterhoek. Die houtsingels 

Hier is fietsen ‘uutbloazen’; na 
elke bocht wacht je een nieuwe 
verrassing.

Boswachter  

LAURENS BONEKAMP
@laurensbonekamp
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‘‘Dit landschap heeft 
cultuurhistorische waarde 
én natuurwaarde” 

Boswachter Achterhoek 
ERIK DE BRUIJN 

 @Bosw8erErik

Het gekwaak van boomkikkers kun 
je in de nachtelijke stilte tot een 
kilometer afstand horen. Een mooi 
geluid, want de boomkikker is in 
Nederland een bedreigde soort.

Met een beetje geluk zie je de roze-
rode en soms witte bloemen van de 
rode ogentroost nog tot in oktober 
bloeien. 

Volg de werkzaamheden 
van Erik en zijn collega’s 
op boswachtersblog.nl/
achterhoek



4140 Staatsbosbeheer Staatsbosbeheer

XX    XX

Actief tussen de coulissen
Op Landgoed Beekvliet is de 
wandelroute Kampenlandschap 
(4 kilometer) een aanrader. Al 
wandelend kom je langs boerderij-
en, een schaapskooi, landerijen, 
houtwallen, bos, heide en akkers. 
Kijk voor deze en meer (fiets-)
routes op achterhoekseroutes.nl 
Nog langer tussen de coulissen: 
staatsbosbeheer.nl/achterhoek

!

liggen vaak als losse objecten in agrarisch 
land. Dan moeten we overleggen met 
omwonenden en boeren. Dat is ook het 
geval met het kappen van essen. De 
laatste tijd moesten we er veel weghalen 
vanwege de essentaksterfte. Omwonen-
den hebben vaak een duidelijke mening 
over welke bomen we ervoor in de plaats 
zetten. Logisch, het gaat om hun leefom-
geving.” 

Kwetsbare natuur 
Staatsbosbeheer beheert in de Achter-
hoek ruim 3.000 hectare natuurgebied, 
verdeeld over 1.000 verschillende 
objecten. Van een boswachterij of een 
landgoed van 600 hectare, tot een 
grenspaal. Erik: “Veel stukken grond zijn 
via ruilverkaveling in ons bezit gekomen. 
Veelal zijn dat stukken die te nat zijn om 
landbouw op te verrichten. Op die natte 
bodem groeien vaak wél bijzondere 
plantensoorten. Die kwetsbare natuur 
willen we terughalen. En omdat de 
bodemsamenstelling en waterhuishou-
ding nog hetzelfde zijn, kan dat vaak met 
relatief kleine ingrepen. Zoals het 
afgraven van wat grond om de blauw-
graslanden weer een kans te geven.”

Draagvlak
Vanwege de versnippering van het 
landschap is samenwerking dus essenti-
eel, vertelt Erik. “We werken zoveel 
mogelijk samen met lokale boeren en 
ondernemers. Zij zijn echt verknocht aan 
dit landschap en willen hun steentje 
bijdragen aan het behoud ervan. Ook 
maatschappelijke initiatieven dragen we 
een warm hart toe. Deze komen vanuit de 
gemeenschap en zorgen voor meer 
betrokkenheid en draagvlak dan wij ooit 
kunnen realiseren. Zo zijn er in verschil-
lende dorpen vrijwilligers bezig om oude 
kerkenpaden in ere te herstellen. Zo’n 
rustig pad zonder gemotoriseerd verkeer 
is ideaal om te genieten van het land-
schap. En je komt op plekken die niet op 
een andere manier bereikbaar zijn.” 

Deze eenroedige hooiberg 
is karakteristiek voor de 
Achterhoek. 

Dwalen over de kerkenpaden 
uit vroeger tijden. Langs 
zo’n solitaire boom, ook al 
zo karakterstiek. Zo zie je de 
coulissen ‘van binnenuit’.

Een te natte bodem is niet 
geschikt voor landbouw, 
maar wél de ideale plek voor 
bijzondere plantensoorten.  
 
Het vellen van bomen en 
het terugplaatsen van 
nieuwe vereist intensieve 
samenwerking met de vele 
belanghebbenden in dit 
veelzijdige landschap.

Oude kerken-
paden terug
Van oudsher vormen kerkenpa-
den een kenmerkend element 
in het Achterhoekse landschap. 
Joop Lammers van de Stichting 
kerk- en fietspaden Sinderen & 
omstreken: “Boeren gebruikten 
deze onverharde paden naast 
akkers en tussen boerderijen om 
te draaien met hun ploeg, maar 
ze werden ook gebruikt als sluip
route om naar de kerk te gaan. 
Onze stichting zet zich ervoor in 
om de kerkenpaden weer in ere 
te herstellen. In totaal zijn er tien 
van dergelijke stichtingen in de 
Achterhoek. In Sinderen en omge-
ving hebben we al meer dan tien 
kilometer kerkenpad opnieuw 
aangelegd of opgeknapt. Op deze 
paden geniet je ongestoord en 
veilig van het coulisselandschap. 
Als onze vrijwilligers bezig zijn 
met onderhoud, krijgen ze dan 
ook regelmatig een duim omhoog 
van voorbijkomende fietsers of 
wandelaars.”

Stiching kerk- en 
fiets paden Sinderen  
& omstreken 
JOOP LAMMERS
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