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Voorwoord
De omgeving van Doetinchem kenmerkt zich door veel verschillende
soorten landschappen. Van rivier
uiterwaarden en bossen ten noordwesten van de stad tot het kleinschalige cultuurlandschap met graslanden,
akkers en weiden in het zuidoosten.

Oude en nieuwe naobers

Elzensingels, meidoornheggen,
poelen en bosjes, de Oude IJssel en
diverse beken bepalen het landschapsbeeld rondom Doetinchem,
Wehl en Gaanderen. Zowel inwoners
als toeristen komen graag in het
buitengebied om er te wandelen, te
fietsen en te recreëren. Dat maakt
ons buitengebied met al zijn waarden
erg belangrijk. Als gemeente willen
wij deze landschappelijke waarden
behouden en verder ontwikkelen.

In het najaar van 2011 heeft Stichting
Landschapsbeheer Gelderland het
initiatief genomen om een tweetal
maatschappelijk actieve partijen
in onze gemeente te benaderen
om ideeën uit te werken voor een
mooier en (be)leefbaarder buitengebied. Aanleiding daarvoor was het
Landschapsontwikkelingsplan (LOP)
dat de gemeente Doetinchem samen
met de twee aangrenzende gemeenten heeft opgesteld.
De Vrienden van de Slangenburg en
de Dorpsraad Gaanderen zijn samen
aan de slag gegaan om deze brochure
en een klompenpad in het buitengebied van Gaanderen te realiseren.
Elk deel van het landschap heeft zijn
eigen unieke verhaal en ontstaansgeschiedenis. In deze brochure kunt
Landgoed Slangenburg

u meer lezen over het ontstaan en
de kenmerken van het landschap
rondom Gaanderen en het landgoed
Slangenburg. Ook bevat de brochure
veel informatie over de typische
streekeigen gewoonten en gebruiken
in dit gebied. Dit kan nieuwe inwoners helpen zich sneller in het buitengebied thuis te voelen. Verder staan
er in deze brochure ook praktische
tips om het landschap in uw omgeving nog aantrekkelijker te maken.
Bijvoorbeeld door de aanplant van
streekeigen beplanting op uw erf.
Het LOP kunnen wij als gemeente
niet alleen uitvoeren. U als bewoner, grondeigenaar, ondernemer en
vooral ook gebruiker van ons buitengebied zien wij als onze belangrijkste
partner. Het is ook in uw belang, dat
de unieke en waardevolle kenmerken
van ons buitengebied behouden en
versterkt worden. Niet alleen voor
uzelf, maar ook voor volgende generaties. Als gemeente staan wij ervoor
om de waardevolle kenmerken van
ons landschap te beschermen, waar
nodig te verbeteren en vooral ook
leefbaar te houden.
Doet u mee? Wij adviseren u graag.
Wethouder Loes van der Meijs
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Inleiding
De gemeente Doetinchem heeft
samen met de gemeenten Oude
IJsselstreek en Montferland in 2008
een landschapsontwikkelingsplan
(LOP) opgesteld. In de werkboeken
die erbij horen zijn de ideeën uit dit
landschapsontwikkelingsplan verder
uitgewerkt voor de verschillende
deelgebieden.
De informatie uit deze brochure
levert voor het gebied rondom
Slangenburg en Gaanderen aanbevelingen en hopelijk inspiratie op voor
uw bijdrage aan een mooi landschappelijk buitengebied. Maar we streven
vooral naar een buitengebied waar
het prettig wonen is. De woorden
‘naober’ en ‘buurt’ hebben voor veel
mensen nog steeds veel betekenis.
Deze brochure besteedt aandacht
aan kasteel Slangenburg. Dit was
eeuwenlang een belangrijke samenbindende factor voor de b
 ewoners
rond de Slangenburg. Ook de
geschiedenis van Gaanderen, met zijn
bijzondere ligging in het landschap en
de historie waarin ijzer een belangrijke rol speelt, komt aan bod. Ook
wordt er in deze brochure aandacht
besteed aan de saamhorigheid van
de bewoners. Niet alleen in het
verleden, maar ook nu en hopelijk

in de toekomst zijn buurtschappen,
naoberschappen en gebruiken in de
Achterhoek nog steeds vitaal.
In de volgende hoofdstukken vindt u
een beschrijving van de verschillende
landschapstypen die voorkomen
in het plangebied. Dit plangebied
beslaat globaal gezien het gebied in
een straal van vijf kilometer rondom
Slangenburg. Hier leest u wat u als
bewoner kunt doen om het land-

schap waarin u woont te versterken.
Dit kunt u doen door de keuze van
het streekeigen plantmateriaal, de
inrichting van het erf en door aansluiting te zoeken op de omgeving waar
u woont. Maar ook door na te denken over verlichting, verharding, de
aantrekkelijkheid van het landschap
voor vogels, vlinders, mens, enz.
Samenwerken aan een mooier
b uitengebied!
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Korte geschiedenis van Slangenburg, de burcht aan de Slinge
Kasteel Slangenburg vormde eeuwenlang een samenbindende factor
voor de bewoners van het gebied.
In 1354 wordt kasteel Slangenburg
voor het eerst genoemd als bezit
van de familie Maes van Baer. Deze
familie woonde tot 1713 op het
kasteel. Het kasteel was destijds
waarschijnlijk veel kleiner, maar wel
met een gracht. In het begin van de
zestiende eeuw werden de bewoners
belangrijker. De Slangenburg kreeg
toen ‘riddermatigheid’, wat voor
bewoner Frederik van Baer inhield
dat hij de vergaderingen van het
gewest mocht bijwonen en mocht
meepraten in de regering.

Bij de opstand tegen het katholieke
Spanje (Tachtigjarige Oorlog 15681648) bleef de familie Van Baer

rooms-katholiek, met als gevolg dat
het kasteel in 1585 werd belegerd en
verwoest vanuit Doetinchem door
de Staatse troepen. Later, tijdens
het Twaalfjarig Bestand (1609-1621),
werd het kasteel weer opgebouwd.
Er staat dan een L-vormig huis met
traptoren, zoals op een oude Van
Geelkerckenkaart uit 1641 is te zien.
Een wapensteen in de achtergevel uit
1612, Van Baer-Ripperda, herinnert
aan dit feit.
Rond 1655 kreeg Frederik Johan
Van Baer (1645-1713) Slangenburg in
leen. Hij is de belangrijkste bewoner

Kaart uit 1641 van het landschap met
kampen zoals het er uitzag voor de
aanleg van het landgoed.
Vergelijk afbeelding volgende pagina.

en bouwer van het huidige k asteel.
Hij diende in het Staatse leger
onder koning-stadhouder Willem III
en werd uiteindelijk generaal der
infanterie. Hij verdiende veel geld
en kocht daarvan veel land rond zijn
kasteel Hij liet een prachtig lanen
stelsel, vijvers en grachten aanleggen.
Ook liet hij boerderijen bouwen en
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het kasteel werd uitgebreid en verbouwd zoals men dat in het tweede
deel van de zeventiende eeuw deed:
symmetrisch met een open erehof.
Het huis werd verfraaid met stuc- en
houtsnijwerk. Hoewel succesvol in
zijn legerloopbaan, was hij minder
gelukkig in de liefde. In 1665 trouwde
hij met Dorothea Petronella van
Steenbergen tot Duistervoorde.
Zijn jonge vrouw stierf al eind 1666.
Door niet te hertrouwen bleef hij
haar trouw. In zijn kasteel liet hij rond
1685 door de kunstschilder Gerard
Hoet de Oudere (1648-1733) veel
schilderingen aanbrengen, ter herinnering aan haar. Hij stierf in 1713.
Via de vrouwelijke lijn bleef het kasteel familiebezit tot Johanna Elisabeth
van Doornick het kasteel in 1772
verkocht aan de familie Steengracht.
Het kasteel, het landgoed en de
boerderijen worden opgeknapt. Ook
hieraan herinnert een wapensteen in
de achtergevel.
In 1895 wordt het opnieuw verkocht
en wordt Herr Kommerzienrat
Arnold Passmann, een Duitse fabrikant en houthandelaar, de nieuwe
eigenaar. Gecharmeerd door het
prachtige landgoed ziet hij af van
Het landgoed kreeg zijn huidige vorm
in 1679. Kaart uit 1752 van Merner.
Beide kaarten, deze en die op de vorige
pagina, werden in 2008 gevonden op
de zolder van een kasteel in Duitsland
(Haus Vornholz).

grootscheepse bomenkap, wat hij
aanvankelijk als houthandelaar van
plan was. De familiebegraafplaats
van deze familie die werd aangelegd
in de jaren tussen 1901 en 1904,
bestaat nog steeds. Na de Tweede
Wereldoorlog (1940-1945) wordt
het bezit in beslaggenomen als Duits
vijandelijk vermogen.
In 1945, na de bevrijding, huurden de
paters benedictijnen het kasteel, om
ook een Gelders klooster te stichten. Het liefst hadden de paters het
kasteel gekocht, maar dat voorstel
werd afgewezen. Wel kochten de
paters ruim 60 ha van het landgoed
en hier werd in 1948-1952 de Sint
Willibrordsabdij gebouwd. Nadat de
benedictijnen vertrokken, werd het

Bewaard gebleven origineel interieur
van het kasteel.

kasteel het Gastenhuis Slangenburg.
Er logeren nu mensen uit binnen- en
buitenland.
De Slangenburg is momenteel in
het bezit van de Nederlandse staat
en staat in de top honderd van
Nederlandse monumenten. Het
is een fraai landgoed met een in
Nederland uniek barok lanenstelsel, een deftig, omgracht huis en als
meest bijzondere: het complete 17de
eeuwse interieur met stuc-, houtsnij- en schilderwerk. Dat alles maakt
Slangenburg zo bijzonder!
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Gaanderen in historisch perspectief
Gaanderen ligt op de grens van het dekzandgebied van Oost-Nederland en
het stroomgebied van de Oude IJssel. Aan het einde van de voorlaatste ijstijd,
stroomde de Rijn door de huidige IJsselbedding. De hoofdloop van de Rijn
verplaatste zich ongeveer 35.000 jaar geleden naar het gebied ten zuiden van
Montferland.
De huidige Oude IJssel ontstond in
een periode rond 15.000 jaar geleden. Daarbij maakte het water deels
gebruik van de oude Rijnbedding.
Aan het einde van de laatste ijstijd
werd het koud en droog en ontstond
er een vlechtend riviersysteem met
een brede overstromingsvlakte.
Deze was een groot deel van het jaar

droog en onbegroeid. Zand werd
door de wind weggeblazen en zette
zich vast op de hogere delen langs de
rivier. Zo ontstonden de rivierduinen, dekzanden en dekzandkopjes.
Dekzandkopjes zijn kleine heuvels tot
een meter of vijf hoog. In de daarop
volgende periode werd het klimaat
warmer en vochtiger, er kwam meer

begroeiing en er ontstonden meerdere beeklopen.
In de 12e eeuw wordt gesproken
over Gernere, later Garner, Gander
en Gaander. De naam Gernere is
afgeleid van ‘ger’ en ‘laar’, wat spitse
heuvelrij betekent. Het gebied van
het huidige Gaanderen werd eeuwenlang gedomineerd door twee
heuvelrijen met toppen tot wel 25
meter. In het westen liggen deze rijen
evenwijdig op ongeveer 500 meter
afstand tot elkaar. In het oosten
buigen ze naar elkaar toe en komen
vlakbij de (Akkermans)beek samen.
De zuidelijke rij is in de loop van de
20e eeuw grotendeels afgegraven en
gladgestreken.
Gaanderen is als nederzetting vanaf
de 14e eeuw ontstaan uit een verzameling verspreide kampontginningen
zonder dorpskern.
Het buurschap werd begrensd door
de Oude IJssel, de Bielheimerbeek en
de Akkermansbeek. Hierdoor kende
het voor die tijd gunstige agrarische
productievoorwaarden. Langs deze
waterlopen lagen de weilanden.
De nederzetting Gander lag in de
omgeving van de huidige Kerkstraat
Zicht op Gaanderen.
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en telde rond 1650 een twintigtal
boerderijen en 120 inwoners.
In de vroegste bewoningsgeschiedenis van Gaanderen komt ook een
andere naam naar voren. In 1427
wordt in de archieven van klooster
Bethlehem de naam Aldinchem vermeld. Etymologisch kan Aldinchem

als ‘huis van Aldo’ worden verklaard.
Omdat namen op -heem of -heim uit
de periode van de 5e-10e eeuw dateren, moet Aldinchem als nederzetting
dus in die periode al bewoond zijn
geweest. In de beschrijving van 1427
wordt vermeld dat Aldinchem grenst
aan de Smaldurinck, een perceel dat
hoort tot het goed Elshof dat eigen-

Kaart uit Hottinger Atlas omstreeks
1783 waarop de heuvelrijen zijn te zien.
In deze atlas zijn door militaire ingenieurs tussen 1773 en 1794 gemaakte
kaarten van grote delen van noord en
oost Nederland verzameld.

dom is van Bethlehem. Smaldurinck
en Breeddurinck maken deel uit van
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een groter gebied Durinck. Durinck
heet later Doerink of Doornink
en betekent doorgang of land bij
de doorgang. Deze is op de eerste
kadasterkaarten van 1832 al terug
te vinden. Het perceel Durinck,
waaraan de vroegmiddeleeuwse
nederzetting Aldinchem grenst, ligt
aan de voet van de zuidelijke heuvel
rug bij de doorgang tussen beide
heuvelrijen. Aldinchem is daarmee te
plaatsen aan de zuidkant van de huidige Leuverinkstraat ten oosten van
de Vulcaanstraat, nu een helemaal
bebouwd woongebied.
Van belang voor de ontwikkeling
van Gaanderen was het in 1179 door
de priester Franco gestichte klooster Bethlehem. Het lag vlak bij het
huidige Onland. In 1579 wordt het

Van oude en nieuwe naobers rond Slangenburg

klooster tijdens de gevechten om
Doetinchem door Staatse troepen
verwoest. Het enorme archief kon
worden gered en bevindt zich in
Zutphen. Ook de graven van Bergh
hebben bezittingen in de directe
omgeving van Gaanderen. Hun goed
Ter Gun wordt al in 1348 genoemd.
Ook al is de katholieke eredienst
sinds 1582 formeel verboden,
Gaanderen blijft een overwegend
katholieke gemeenschap. Vanaf
omstreeks 1720 worden er in een
schuur van Ter Gun erediensten
gehouden. In 1748 wordt er op een
hoge kamp bij Ter Gun een kapel
gebouwd die tot 1868 dienst blijft
doen. In 1868 wordt Gaanderen als
Sint Martinusparochie zelfstandig. Pas
sinds 1850 kunnen de Gaanderense
katholieken op eigen grondgebied

worden begraven op het kerkhof van
Tergun. Vanaf 1855 gebeurt dit op de
begraafplaats bij de waterstaatskerk.
Gaanderen was eeuwenlang een volledig agrarische gemeenschap. Ver
spreide oude boerderijen, bepaalden
het beeld.
Na 1750 vestigen zich hier meer
mensen, voornamelijk dagloners
met een klein huisje en een stukje
grond. Zij werkten bij de grotere
boeren, maar ook voor de eerste
hoogoven of ijzerhut van Nederland.
De Amsterdammer Josias Olmius
stichtte deze Rekhemse IJzermolen
in 1689 aan de Bielheimerbeek.
Monument met gietmallen voor kanonskogels. Deze mallen werden in 1988
bij de aanleg van het fietspad langs de
Kerkstraat gevonden.

Een gravure van een houtskoolmeiler waarin van hout, houtskool werd
gemaakt. Houtskool geeft extreem hoge
temperaturen, noodzakelijk voor de
ijzerproductie.
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voor weg- en erfverharding. Berken
en elzen, die veel in de omgeving
groeiden, zijn perfect voor de
houtskoolproductie. In zogenoemde
houtskoolmeilers werd van het hout
houtskool gemaakt. De Keppelse
ijzergieterij kan als voortzetting van
de Rekhemse IJzermolen worden
beschouwd. Voor de beroepsbevolking van Gaanderen wordt de in 1821
opgerichte ‘IJzermolen te Terborg’,
later Vulcaansoord heel belangrijk.
De hoogoven wordt in 1890 gedoofd
en het ruwe ijzer wordt dan van
elders aangevoerd.

Brok ijzeroer waaruit ijzer werd gewonnen (boven). IJzeroer werd heel vroeger
ook gebruikt als bouwmateriaal. In de
muren van de kerk in Silvolde, maar
bijvoorbeeld ook in Zelhem zijn deze
nog terug te vinden (onder).

Alles was hier aanwezig: waterkracht voor het aandrijven van
de blaasbalgen en bossen om de
hoogoven van houtskool te voorzien en heel belangrijk: ijzeroer. In
het begin werden vooral kogels en
‘bomben’ gemaakt. Dagloners en
boeren dolven het oer uit de velden
en vervoerden het met karren naar
de ‘hut’. Hoogovenslakken, het
afvalmateriaal, ging mee naar huis

Na de Franse tijd maakte Gaanderen,
samen met Dichteren, Oosseld,
Langerak en IJzervoorde deel uit van
de gemeente Ambt Doetinchem.
Voordien behoorde het met
Doetinchem tot het Graafschap
Zutphen en het hertogdom (later
provincie) Gelre. In 1530 moeten de
inwoners van Garner in opdracht van
de hertog van Gelre arbeidsdiensten
leveren bij de versterking van de
Schuilenburg ( Silvolde); graaf- en
grondwerk, opperen en steenbakken.
In 1937 zijn er nog elf klompenmakers
in Gaanderen.
De aanleg van de ‘Steenweg’ (de
huidige Rijksweg) in 1847 zorgde
ervoor dat Gaanderen aansloot op
het landelijke hoofdwegennet. Een
doorgaande verharde verbinding
via Doesburg en Doetinchem naar
Duitsland. De oude verbindingsweg
Terborg-Doetinchem, via Oud-

Gaanderen en Het Onland werd pas
in 1920 van een klinkerbestrating
voorzien. In 1881 werd de stoomtramverbinding Dieren-Terborg
(vanaf 1890 tot Gendringen en vanaf
1903 tot Anholt-Isselburg) in gebruik
genomen. In 1885 vond de opening
plaats van de GOLS-spoorverbinding
Zevenaar-Winterswijk met een
halte te Gaanderen-Oosseld. Deze
halte wordt in 1922 gesloten, maar
sinds 2006 stoppen de treinen weer
in Gaanderen. Door de spin-off
van Vulcaansoord en relatief goede
verbindingen ontwikkelde zich in
Gaanderen veel economische activiteit. In 1920 wordt Neerlandia opgericht, gevolgd door Pelgrim en Ferro.
Deze bedrijven en Jaartsveld met
Colprovia en later de Hendré maken
van Gaanderen een bruisende industrieplaats. De Gaanderense bevolking
neemt snel toe en er is sprake van
een florerende middenstand. In 1977
gaat Vulcaansoord failliet. Van de 300
werknemers kunnen slechts 70 mensen terecht bij Lovink in Terborg.
Er wonen op dit moment ruim 6.000
mensen in het dorp. Op Ferro na is
de metaalindustrie verdwenen uit
Gaanderen. Ook vrijwel alle historische sporen zijn uitgewist. Wat is
gebleven is een hechte gemeenschap
met een bloeiend verenigingsleven.
Wat ook is gebleven is een gevarieerde prachtige omgeving, met een
uitnodigende natuur en opmerkelijke
landschappelijke kwaliteiten.
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Naoberschap en gebruiken in de buurte, vroeger en nu
‘Naoberschap’ of ‘buurte’, vindt haar oorsprong in de middeleeuwen. Het land
was dun bevolkt en de bewoners waren op elkaar aangewezen. Onontgonnen
gronden werden door zelfstandige, eigenerfde, boeren beheerd in de marke.
Deze vrije boeren die niet afhankelijk waren van een leenheer, konden voor veel
gezamenlijke taken rondom huis en kerk vaak op onderlinge steun rekenen.
Sociale, culturele en economische belangen zorgden ervoor dat er een grote
samenhang in de buurt was. Saamhorigheid was vaak de enige manier om in
deze tijden te (over)leven.
De verschillende buurten bestonden uit minimaal zes gezinnen, maar
meestal was deze buurte of naoberschap groter. Er werd wel gezegd dat
er toch in ieder geval acht naobers
moesten zijn, omdat er acht buren
nodig waren om de kist naar het graf
te dragen. Het belangrijkste in de
buurt was de ‘doonboer’, de dodenboer. Hij beschikte over voldoende
paarden om bruidsparen naar
gemeentehuis en kerk en de gestorvenen naar het kerkhof te rijden. Verder
koos men twee tot vier ‘noastnaober,
noodnaober’, naaste buren, waarmee
men meer contact had dan met de
anderen. Deze naaste buren kwamen
indien nodig onmiddellijk in touw. Zij
waren vaak zo druk met het werk
voor en achter de schermen tijdens
huwelijksfeest of begrafenis, dat ze
daarna opnieuw werden uitgenodigd
Ereboog voor het bruidspaar. De hele
buurt is er druk mee, groen halen,
versieren.

om het in wat rustiger sfeer nog eens
dunnetjes over te doen.
Bij welke taken was de buurt van
belang? De hele buurtschap was
natuurlijk betrokken bij algemene
taken zoals het onderhoud van
wegen, steun aan de kerk, het onderhoud van het kerkhof, beheer van
gemeenschappelijke markegronden,
enzovoort, vergelijkbaar met het huidige vrijwilligerswerk. Maar nog van
meer belang was de meer persoonlijke hulp in de naoberschap bij voor
en tegenspoed. Bij ziekte en dood, bij
geboorte en huwelijk, bij het bouwen
van een huis en het verhuizen naar
een andere plaats, bij het zaaien en
oogsten. Veel ongeschreven regels en
ongeschreven wederzijdse verplichtingen bepaalden het hoe of wat in de
buurte of naoberschap. Verschillende
van de bovengenoemde zaken zullen
we op de volgende bladzijden volgen,
waarbij we tegelijkertijd willen kijken
of en hoe, gebruiken tot in onze

tijd en buurt, levend zijn gebleven.
Diverse hoogwaardigheidsbekleders,
roemen tegenwoordig in toespraken
de waarde van eigentijds naoberschap. Denk hierbij aan termen als
mantelzorg, maar ook in bredere zin
aan aandacht voor elkaar.
Buurt vragen
In het verleden ging de nieuwe buur
al voordat hij er kwam wonen langs
bij zijn toekomstige buren met het
verzoek om buur te mogen worden.
Dat was toen ook noodzakelijk,
want bij de verhuizing, meestal op
22 februari op Sint Petersdag, de
dag waarop de pachten afliepen,
waren de oude buren behulpzaam bij
het vertrek. Ook de nieuwe buren
waren druk met de opvang, o.a. met
het schoonmaken van het huis en
het verzorgen van de nieuwkomers
met koffie en brood. Voor buitenstaanders en nieuwe bewoners is
de indeling van de buurt soms niet
erg duidelijk. Dit komt doordat de
‘naaste’ buur wel drie boerderijen
verderop kan wonen. Dit komt,
omdat in vroeger tijden de buurt veel
dunner bevolkt was en er in de loop
van de jaren nieuwe huizen tussen
zijn gebouwd. Maar buur blijft buur.
Naast de buurten op het platteland
kende men in de dorpen en steden
ook wel vergelijkbare indelingen.
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Nu hoeven mensen die in het buitengebied gaan wonen van tevoren
de toekomstige buren niet meer te
vragen of ze buur mogen worden.
Iedereen regelt zelf wel een verhuiswagen enz. Maar toch ‘buurt vragen
en buurt maken’ dat wil zeggen de
buren uitnodigen voor een uitgebreide kennismaking en daarnaast
belangstelling tonen en deel hebben
aan wat er zoal in de buurt speelt,
blijft nodig. Doen nieuwe bewoners
dat niet dan blijven ze relatieve buitenstaander in een verder met elkaar
meelevende buurtgemeenschap. Op
de volgende bladzijden nemen we de
jaarlijkse activiteiten onder de loep.
We schetsen bij welke gelegenh eden
men elkaar ontmoette en mede
daardoor de saamhorigheid in stand
hield en we kijken wat daarvan in de
huidige tijd toch nog is overgebleven.
Nieuwjaar
Als de vermoeienissen van de
oudejaarsavond achter de rug waren,
ging men de buurt in om een goed
Nieuwjaar te wensen. Kinderen verzamelden vooral snoep en de ouderen kwamen om een glas vruchten,
boerenjongens of -meisjes, of liever
nog een borrel te drinken. Bij voorkeur vergezeld van een overgebleven
oliebol, nieuwjaarkoek, een opgerolde wafel of een stuk droge worst
uit de wieme, de haardplaats waar de
worsten te drogen werden gehangen.
Ons Nieuwjaar wensen grijpt terug
op vroegere gebruiken.
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Dorsen
Bij het dorsen, waarbij de graankorrels uit de aren werden geslagen,
kon men de hulp van elkaar goed
gebruiken. Dat was bij de opkomst
van de dorsmachines ook nog steeds
het geval. Soms waren deze machines
gemeenschappelijk bezit en men trok
dan van erf naar erf. Met de komst
van de loonwerkers met de grote
landbouwmachines is dat gebruik volledig verdwenen.
Spinavond
In de winteravonden kwamen de
meisjes veelvuldig bij elkaar om
vooral vlas te spinnen tot linnen.
Vooral wanneer de jongens zich daar
dan wat later bijvoegden, steeg de
stemming. Er werden spelletjes, soms
wel wat ondeugend, gespeeld. Maar
vooral bij het naar huis brengen,
werd het pas echt gezellig. In onze
tijd is het vaak nogal eens indrinken
en dan stappen.
Geboorte
Bij de geboorte was het een drukte
van belang. De buurvrouwen verleenden de vroedvrouw steun met
het verwarmen van water en het
wassen van de luiers. Ze deden het
huishouden, want een kraamverzorgster kende men niet. Het werk werd
door de buurvrouwen gedaan zo lang
dat nodig was. Soms wel eens wat
zuur, als je zelf één kind hebt gekregen en je buurvrouw als de legendarische Afke, een tiental. Aan de familie

en in de buurt werd de heugelijke
gebeurtenis aangezegd en meestal de
dag daarop werd het stevig gevierd
met ‘kraomschudden’, waarbij door
de buurt een krentenwegge werd
aangeboden, waarbij ook het glas
zoals gebruikelijk in de Achterhoek,
niet werd vergeten. Nu zorgen
verloskundigen en kraamverzorgsters
voor de kraamvrouw, die tegenwoordig vaak ook veel vroeger uit bed is.
Het krentenbrood wordt nog vaak
gebracht en verder spelen ooievaars
en lijnen vol babykleertjes, soms
voorzien van wat scabreuze teksten,
meer de boventoon. Maar het hoort
wel echt bij buurt.

Abraham en Sara
Geen ooievaars, maar Abrahammen
en Sara’s, gezet door de buurt en
vrienden, sieren vaak bij de vijftigste
verjaardag de tuinen in de buurt, een
gebruik, dat ook in de stad is overgenomen.
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Hoofdstuk

Pasen
Als herinnering aan de intocht
van Christus in Jeruzalem wordt
Palmpasen gevierd. Een houten stok
in kruisvorm met een doorboorde
sinaasappel met daarop de broodhaan, die herinnerde aan de driemaal
kraaiende haan van Petrus. Snoeren
met eitjes en palmtakjes versieren
verder de paasstok. Ook wordt
deze wel eens gezien als een kleine
meiboom, een teken van nieuw leven
in de lente, waarin het licht en de
vruchtbaarheid terugkeert na de winter. Dit teken van nieuw leven wordt
ook vaak gezien in andere gebruiken
van Pasen.
Het eten van eieren was vroeger een
luxe voor de boeren, maar hoorde bij
deze dagen. En natuurlijk de paasvuren. Veel hout wordt bij elkaar
gesleept in de Stille Week. Daarna
wordt op paaszondag en in sommige
andere streken vanuit het christelijk
geloof op paasmaandag de paasbult
aangestoken. Veel mensen komen
bij elkaar om te genieten van de
laaiende vlammen, om wat te drinken
en te praten over het komende jaar.
In vroeger tijd sprongen de jongens
later over het smeulende vuur als een
soort reinigingsritueel.
Palmpasen komt toch nog wel hier en
daar voor bij speeltuin- of buurtverenigingen en paasvuren zijn niet
weg te denken uit onze streek. Het
kleuren en zoeken van eieren en het
tikspelletje daarna, is meer iets van
onze tijd.

Hemelvaart en meiboom
Het vroege opstaan op Hemel
vaartsdag, het dauwtrappen, oorspronkelijk het lopen op blote voeten
in het bedauwde gras, zou een zuiverende en genezende werking hebben.
Het is terug te voeren op een soort
meifeest, waarbij de nieuwe bloei
werd gevierd. Het vroege opstaan op
Hemelvaartsdag en het wandelen en
fietsen in groepen dat heel gebruikelijk was, is veelal verdwenen.
De meiboom, die de buurt plaatst
bij het bereiken van het hoogste
punt van de bouw van huis of schuur,
of dat nou is in mei of december,

wijst ook op een nieuwe bloei. Het
plaatsen van de meiboom is nog heel
levend. De buren worden bij elkaar

getrommeld, de mannen halen een
forse spar uit het bos, de vrouwen
maken papieren roosjes en er wordt
een toepasselijk vers gedicht. Na het
opzetten van de meiboom wordt
het paar uitgenodigd de boom met
ring met aanhangende flessen te
bewonderen en het gedicht voor te
lezen. Waarschijnlijk is dit gebruik
nog steeds populair mede door het
programma na het plaatsen, wanneer
de glazen worden geheven.
Huwelijk
Een van de mooiste feesten in de
buurt was het trouwen. Om het in de

Gezellig bij elkaar roosjes maken om te
versieren.
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buurt en aan verre familie aan te kondigen, gingen zogenoemde ‘neugers’
op pad om mensen uit te nodigen het
feest bij te wonen. De avond tevoren
werd ‘groen gemaakt’ en werden
‘roosjes gedraaid’ door de vrouwen
uit de buurt. Vroeger werd het groen
van de jeneverbes gebruikt, maar nu
spar. Het feest werd ingezet met het
wettelijk huwelijk, gevolgd door de
inzegening in de kerk, waarbij vooral
familie, vrienden en buren aanwezig
waren. De naaste buren waren de
gehele dag in touw met het bereiden
van het middagmaal van soep, vlees
en groenten en pudding toe en verzorgden de koffie en het brood. In de
middag werd rond en in de boerderij
rondgekeken, waarbij de bruidskoe
werd beoordeeld en het linnen in
het kabinet werd gekeurd door de
aanwezige vrouwen. In de avond
werd het feest met nog meer gasten
gevierd op de deel van de boerderij.
De ‘speulman’ zorgde voor een vrolijke noot. De voetjes gingen van de
vloer en er werd stevig gedronken.
Meestal werd rond middernacht het
einde van de feestelijkheden aangekondigd met brood en koffie, hoewel
het daarna soms nog lang onrustig
bleef. De jongelui waren er nieuwsgierig naar, hoe de uitgezette vallen
die de eerste huwelijksnacht van het
bruidspaar moesten verstoren, zouden uitpakken. Hoewel de boerenMensen tijdens het buurtfeest. Ze
komen soms van ver, om banden weer
aan te halen.

deel is ingeruild voor een feestzaal, is
het stramien voor de Achterhoekse
bruiloft nog heel goed herkenbaar.
Het groen maken met poort met het
bordje ‘Hulde aan het Bruidspaar’
geldt ook voor bruidsparen die
andere kroonjaren vieren.
Buurtfeest en kermis
Een bijzonder samenbindend
element voor de hele buurtschap,
is het buurtfeest of kermis. Hier
is in de loop van de jaren niet veel
veranderd. Het vogelschieten is als
belangrijkste gebeuren gebleven.
In vroeger tijden populaire spelen
bijvoorbeeld Katknuppelen komen
als dierenkwellerij gelukkig niet
meer voor. Hoogtepunt is altijd het
uitroepen van de schutterskoning en
de keuze van zijn koningin. In kleine
buurten als Slangenburg is het feest
een vooral in kleine kring te vieren
evenement, echt voor de buurt.
Een toevallig passant, die even komt
kijken, wordt als een vreemde eend
in de bijt beschouwd en heeft het dan
heel snel gezien. Op de opeen volgende kermissen in het seizoen in de
dorpen, zoals de Gaanderense kermis, is ‘vreemd’ bezoek wel mogelijk.
Buurtfeesten en kermissen worden
veelal afgesloten met dansavonden.
Voor deze buurtfeesten komen de
in de buurt opgegroeide kinderen,
die vaak weggetrokken zijn naar alle
delen van het land of zelfs daarbuiten,
terug voor hun buurtfeest om het
mee te vieren en de banden weer aan
te halen. Soms met hun hele gezin.

Dood
Vooral ook bij het sterven kwam de
buurt in beweging. De noodnaobers
werden gewaarschuwd. Ze kwamen
naar het sterfhuis. Daar was de klok
stilgezet, de spiegels waren afgedekt
en de vensters gesloten. De dode
werd door de naasten afgelegd en
gekleed in het zogenoemde ‘verhennekleed’, het doodshemd, dat vanaf
het huwelijk al in het kabinet klaar
lag. Zo lagen ook, op de hilde boven

De naobers dragen de kist van de
overledene.

de koeien, de eiken planken voor de
lijkkist al te wachten op de timmerman. De buren zorgden voor het
aanzeggen in de buurt en informeerden verder weg wonende familieleden. Ze namen de verschillende
werkzaamheden op de boerderij
over. Voor de dag van de begrafenis
zelf, brachten de buren alles mee wat
nodig was om de gasten te ontvangen
en te verzorgen; stoelen, tafels, borden, kopjes, bestek enz. Om tien uur
kwamen de mensen bij elkaar en om
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De ‘doonboer’ rijdt de lijkwagen.

elf uur sprak de dominee of de pastoor een stichtelijk woord. Daarna
begon de tocht naar de begraafplaats.
De ‘doonboer’ reed de lijkwagen; de
dragers stelden zich daarnaast op.
De mensen volgden in afgeroepen
volgorde. De mannen direct achter
de lijkwagen en altijd te voet, de
vrouwen meestal in wagens, die ook
gereden werden door de buren.
Direct na vertrek openden de achtergebleven buurvrouwen de vensters,
dekten de tafels, zetten koffie en
smeerden broodjes; vaak wittebrood
met kaas. Ze bereiden alles voor,
voor de gasten die na de begrafenis terugkwamen. De eerste gasten
vertrokken al na een uur. De naaste

familieleden gingen als laatsten.
Daarna werd het huis opgeruimd.
Twee dagen later werd de nabegrafenis gehouden. De buren haalden dan
hun spullen weer op. Het uitzoeken
van het ‘scheurdegrei’ (de uitgeleende kommetjes, borden, enz.)
leverde, als het niet goed gemerkt
was, nogal eens problemen op.
Dit ‘ophalen’ gebeurde ook na het
huwelijk in de ‘noabrulfte’. Hierbij
genoot men, net als bij de ‘noagrove’,
van koffie en brood en dronk men
een afsluitende borrel. In onze tijd is
er van deze gebruiken niet veel meer
over. Een ondernemer regelt in overleg met de familie de uitvaart, alleen
het dragen van de kist en het verzorgen van koffie en broodjes wordt nog
wel door de buren gedaan.

Slachtfeest
Aan het einde van het jaar kwam de
huisslachter in beeld en was hulp heel
welkom. Er moest water worden
gekookt en tijdens en na de slacht
werd er hard gewerkt om de diverse
snel bederfelijke zaken te verwerken. Er werd bloed-, leverworst en
balkenbrij gemaakt. Voordat het
vlees verder werd verwerkt, was er
het ‘vetpriezen’. De buren kwamen
het op de ladder opgehangen varken
bekijken en keuren. Daarbij werd een
stevige borrel gedronken onder het
motto: ’Zonder alcoholische adem,
die over het varken strijkt, zal het
vlees te snel bederven’. De fles ging
rond en een loyale medewerking van
de buurt was verzekerd. Het huisslachten is door Europese regelgeving
geheel verdwenen. In en bij museum
Smedekinck en op een enkel boerenerf wordt er in folkloristische sfeer
nog wel eens aandacht aan besteed.
Advent, Sinterklaas, Kerst en
Oudjaar
De feesten, die in onze tijd juist het
meest uitbundig worden gevierd,
kregen in vroeger tijd veel minder
aandacht. Het was veel meer een
tijd van reflectie. Sinterklaas werd
gevierd, maar op heel eenvoudige
wijze. Er werd een klompje gezet met
iets voor het paard er in. De volgende ochtend bleek er een, meestal
nuttig, geschenk door de heilige te
zijn achtergelaten. Snoep was een
grote luxe, zodat de figuurtjes van
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chocolade en marsepein op de sinterklaastafel bij de plaatselijke bakker,
vaak met een diep verlangen werden
bestudeerd, voor er iets mocht worden uitgezocht. De midwinterhoorn
die in onze streek vanaf de eerste
advent zo hier en daar klinkt, blijkt
vooral een Twents gebruik dat in
onze streek niet voorkwam. Men kan
hier spreken over een nieuw, overgenomen gebruik dat op tweede kerstdag rond kasteel Slangenburg is te
beleven. Met Kerst was de intimiteit
van de kerstavond van belang. Een
kerstboom kende men niet. Eerste
kerstdag werd besteed aan het kerkbezoek. De tweede kerstdag stond
vooral in het teken van feesten en
lekker eten. De jeugd kwam bij elkaar
om spelletjes te doen en vooral
’s avonds was het ‘teeravond’ (verteeravond). De vrijers zaten met hun
meisjes in de herberg en hoe later
het werd, hoe gezelliger! Het einde
van het jaar kwam. Tegen Oudejaar
werd het huis goed schoongemaakt.
Langliggende stobben (boomstronken) vlamden in het haardvuur. Er
werden oliebollen gebakken en het
‘kniepertiesiezer’ deed goed dienst.
De platte, harde wafels, die in grote
Gaanderen, Oudejaarsdag 2011.
‘Professioneel’ carbidschieten bij het
Onland. Maar liefst veertig bussen met
een elektronische ontsteking op een rij.

De deksels van de melkbussen zijn
vervangen door ballen die een flink
eind weg geblazen worden.

aantallen in dit wafelijzer werden
gebakken vonden veel aftrek. Ook
werden de rolletjes gemaakt. De
hete uit het ijzer komende wafels,
met een iets ander recept, werden om een breischede gewikkeld
voordat ze te hard werden. Een
werkje voor vuurvaste vingers. De
rolletjes zijn brosser dan de harde
knijpertjes. Het volksgeloof zegt,
dat het knijpertje het afgelopen jaar
symboliseert. Alles is al bekend. Het
rolletje staat voor de nog verborgen
gebeurtenissen van het komende
jaar. Tegenwoordig steekt men in de
oudejaarsnacht vuurwerk af. In het

recente verleden schoot men met
melkbussen, waarin carbid het ontplofbare gas produceerde. Na enige
vergetelheid wordt het hier en daar
toch weer beoefend en dan trekt
het flink wat mensen, bijvoorbeeld in
Gaanderen. Een grote schare trok in
vroeger tijd ook op oudejaarsavond
naar de kerk om de overweging van
de dominee of pastoor over het afgelopen jaar te beluisteren en samen
te zingen: ‘Uren, dagen, maanden,
jaren vlieden als een schaduw heen’.
Tussen de knallen door zal het ook
nu nog klinken!
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De drie deellandschappen
Vanaf dit punt in de brochure wandelen we met u virtueel door het landschap
van het zuidoostelijk buitengebied van de gemeente Doetinchem (Gaanderen en
Slangenburg). In 1980 heeft de A18 het gebied in tweeën gesplitst.
Bewoners die hun bijdrage willen
leveren aan een afwisselend streekeigen landschap, kunnen hiervoor de
adviezen uit deze brochure ter harte
nemen. Een mooier buitengebied
maken we samen. Het gaat daarbij
om erfbeplantingen en landschappelijke beplantingen zoals houtwallen,
houtsingels, hoogstamfruitboomgaarden, vogelbosjes, enz. Om uw landschap en de variatie daarin te leren
kennen en te waarderen, nemen we
u mee op een virtuele wandeling
door het gebied.

We beginnen de wandeling in het
dal van de Oude IJssel. Dit gebied is
in agrarisch gebruik. Dit, maar nog
meer het gebied aan de westelijke
oever van de IJssel, is een weide
vogelgebied. We lopen verder via
het rivierduinengebied, waaraan ook
Gaanderen haar oorspronkelijke
naam Gernere te danken heeft. Als
u hier wandelt of fietst, dan kan het
u niet ontgaan dat er een duidelijk
hoogteverschil is. Hogere en lagere
delen zijn ontstaan in de loop van de
geschiedenis door verschillende

stroomgeulen die weer droogvielen
en het opstuiven van zand. Nu anno
2012 is het een verstedelijkt gebied
met versnipperd agrarisch gebruik
en stadsrandfuncties en bossen die
van belang zijn voor recreatie. Een
gedeelte van de stuifduinen die tot
ongeveer vijfentwintig meter hoog
waren, is in het verleden afgegraven
en het zand is gebruikt voor onder
andere de (wegen)bouw. Aan de
oostkant van de rivierduinen komt u
door een gebied dat ook wel ‘goor’
genoemd wordt.
De rivierduinen werden schep voor
schep afgegraven en het zand werd per
wagon afgevoerd.
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Goor betekent laaggelegen moerassig
land. Het agrarisch gebied ten oosten van Gaanderen wordt met het
kampenlandschap als landschappelijk
waardevol aangemerkt.
Lopen we nog verder naar het
noordoosten, dan komen we terecht
in het kleinschalige landbouwgebied
ten oosten van Doetinchem, waar
o.a. Slangenburg is te vinden. Dit
gebied is onderdeel van het dekzandgebied met jonge heideontginningen.
Op de kaart van 1850 waarop de
verschillende landschapstypen zijn
weergegeven, is iets ten zuidoosten
van Doetinchem ook nog een stukje
broekontginningslandschap te zien.
De mens zet graag alles naar zijn
hand en heeft dat ook met het
‘natuurlijke’ landschap gedaan. Is het
te nat, dan wordt het ontwaterd. Is
het te schraal, dan wordt het bemest,
is het te droog, dan zorgen we dat
het grondwaterpeil wordt verhoogd,
enz. Dit had natuurlijk veel voordelen. De mens kon zo het landschap
optimaal benutten. Zoals altijd heeft
elk voordeel ook zijn nadeel. Door
de verschillende basiskwaliteiten van
het landschap, had in het verleden elk
landschapstype zijn bijzondere karakteristiek. Deze bijzondere karakteristiek gaat gedeeltelijk verloren als we
De kleine ijsvogelvlinder houdt van vochtige halfopen loofbossen (Slangenburg).

de basiskwaliteiten naar onze hand
zetten. Als alles bijna overal kan, dan
ontstaat er vanzelf minder afwisseling. Terwijl de mens deze afwisseling
in landschap als aantrekkelijk ervaart
en het een ecologische en landschappelijke rijkdom geeft. Het gebied
langs de beken was bijvoorbeeld van
nature heel geschikt als hooiland.
Een ander deel was wat droger en
daardoor weer veel geschikter voor
akkerbouw. Ook de flora en fauna
hebben een duidelijke voorkeur
voor de ene of de andere omgeving.
De ene plant, struik of boom voelt
zich uitstekend thuis in een natte,
voedselrijke omgeving. Een andere
kwijnt onder dezelfde omstandigheden weg en houdt meer van schraal
en droog. Als u dan weet dat veel
dieren, o.a. vlinders heel kieskeurig
zijn en dat bijvoorbeeld de kleine
ijsvogelvlinder van vochtige halfopen
loofbossen houdt, zoals op landgoed
Slangenburg, en uitsluitend leeft op
kamperfoelie, dan weet u hoe belangrijk variatie kan zijn. Maar dat geldt
bijvoorbeeld ook voor verschillende
weidevogels. Hier vertelt de lengte
en de vorm van de snavel al iets over
waar ze welk voedsel zoeken en hoe
dit samenhangt met o.a. de vochtigheid en gesteldheid van de bodem.
U begrijpt dat variatie van de bodem
leidt tot variatie in begroeiing en dat
dat natuurlijk nog meer variatie met
zich meebrengt.
Met de beplantingsadviezen willen we

graag aansluiten bij de oude historische landschapstypen. Hierbij gaan
we niet voorbij aan het feit dat de tijd
niet stil is blijven staan sinds 1850.
Het landschapsontwikkelingsplan
van de gemeente Doetinchem gaat
vergezeld van werkboeken die aandacht besteden aan de verschillende
deelgebieden.
In het werkboek ‘Randen van allure
langs de oerrijke Oude IJsselstroom’
wordt naast de landschappelijke
kwaliteit van de rivierloop, aandacht
besteed aan de dorpen en de rivierduinen. ‘Oerrijk’ betekent ijzerrijk.
Het werkboek ‘Een groen web vanuit
de stad’, besteedt aandacht aan het
landschap rondom de stad. De deelgebieden ten oosten van de stad met
de landgoederen, het kampenlandschap, de rivierduinen en het natte
elzenbroekbos en het gebied ten
zuiden van de stad ‘De stroomvlakte
van de oude IJssel’ zijn van toepassing
voor deze brochure. Per zone van het
landschapsensemble kan een aantal
landschapselementen gestimuleerd
worden waarmee de eigen identiteit
van het landschap wordt versterkt. In
de beschrijving van wat er aangeplant
kan worden, bouwen we voort op
de landschapselementen die vanouds voorkomen in de verschillende
landschapstypen, maar daaraan is een
vertaling gegeven die aansluit bij het
huidige gebruik van het landschap.
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Rivierenlandschap van de Oude IJssel
Het zuidwestelijk deel van de gemeente Doetinchem is ontstaan onder invloed
van de rivieren. Het maakte onderdeel uit van de Rijndelta. Lage delen in het
landschap overstroomden regelmatig of waren zeer nat. Deze natte gebieden
worden wel broeklanden genoemd. Ze waren niet geschikt voor bewoning maar
wel als hooiland of weiland. Kavelgrenzen werden hier aangegeven met knotwilgen en meidoorn struweelhagen.
De mens wilde graag droge voeten
en ging al vroeg in de geschiedenis op
de hogere delen wonen. Dit waren
de onder invloed van de rivier ontstane oeverwallen en stroomruggen.
Deze gronden waren daarnaast

vooral in gebruik als bouwland en
geschikt voor boomgaarden. De
oude rivierduinen onder andere
Doorninksbult en Wrange, gaven de
mensen ook een goede woonplaats
en waren minder geschikt voor land-

bouw en werden bebost om overstuiving van de landbouwgronden te
voorkomen.
Landschap nu
De lagere delen zijn nog steeds voor
een belangrijk deel zonder bebouwing, vooral de delen die bij hoog
water nog onderlopen.
Gebiedskenmerken rivierenlandschap
Algemeen
Het Rivierenlandschap bestaat
voornamelijk uit natte, laag gelegen weilanden met een tamelijk
open karakter. De zuidzijde van het
gebied grenst aan de Oude-IJssel. De
noordzijde wordt begrensd door de
hoger gelegen, en veelal bebouwde
rivierduinen. Het gebied heeft van
oorsprong onder invloed gestaan van
de vlechtende rivier die in dit gebied
geulen heeft uitgesleten en stroomruggen heeft achtergelaten. Dit reliëf
is ook nu nog in het landschap te
zien. Door het natte karakter bleef
de bebouwing voornamelijk beperkt
tot de droge delen van het landschap;
de stroomruggen. De beplanting in
het gebied bestaat voornamelijk uit
beplanting van perceelranden in de
vorm van knotwilgen en meidoorn
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IJssel werden vooral gebruikt als
hooi- en weiland. Akkers beperkten
zich tot de meest hoge delen van
het landschap die droog genoeg
waren voor akkerbouw. We
komen de akkers tegen langs de
Gaanderenseweg, grenzend aan de
rivierduinen.
De sneeuw laat prachtig het hoogte
verschil in dit stukje uiterwaarden
(grasland) van de Oude IJssel zien.

struweelhagen. Daarnaast komen
we ook kleine bosjes en elzensingels
tegen. Doordat het gebied weinig
bewoning kent, zijn er ook weinig
wegen, wel veel sloten. Deze liggen
in de laagste delen van het landschap
en volgen daardoor de oude riviergeulen.
Bebouwing
Men woonde van oudsher op de
drogere delen in het landschap.
Men zocht daarom vooral de hoger
gelegen rivierduinen en stroomruggen op.

Een mooi voorbeeld daarvan zijn de
erven gelegen aan de Toekomstweg
in Gaanderen. Ook langs de
hoger gelegen noord-oostzijde
van het gebied zien we bewoning
(Gaanderenseweg).
Grondgebruik
De natte gronden langs de Oude-

Beplanting van het gebied/
landschapselementen
De beplanting bestaat uit perceelrandbeplanting in de vorm van
knotwilgen en meidoornstruweelhagen. Daarnaast komen we ook
kleine bosjes (es en els), elzensingels,
populieren en rietkragen tegen. Op
de hogere delen van het landschap
kunnen we hier en daar een eik
tegenkomen.
De boeren bongerd
De boeren bongerd, met hoogstamfruitbomen is, net als de hoogstamboomgaard, een bijzonder landschapselement met een rijke geschiedenis
en al eeuwenlang verbonden aan het
Nederlandse cultuurlandschap. Ze
biedt fraaie bloesems in het voorjaar,
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schaduw in de zomer en fruit in het
najaar. En dieren kunnen er onder
grazen. Hoogstamboomgaarden
hebben een grote landschappelijke
en ecologische waarde. Ze bieden
nestgelegenheid aan allerlei vogels.
De steenuil nestelt graag in een oude
fruitboom en jaagt er op muizen. Van
de bloesems profiteren weer bijen.
Een meidoornhaag om de boomgaard, takkenrillen (mooie oplossing een heg die is samengesteld uit
gesnoeide takken die gestapeld zijn
tussen palen) en houtstapels bieden
bovendien schuilplaatsen aan vogels,
amfibieën en kleine zoogdieren zoals
egels.

Beplanting
De meest voorkomende streekeigen
boom- en struiksoorten voor het
rivierenlandschap en de plek waar u
ze het beste aan kunt planten.
Knotbomen
Schietwilg, zwarte populier en els
langs sloten en perceel randen.
Zomereik en gewone es op de
hogere, minder natte delen.
Hoogstamboomgaard
Hoogstamfruitbomen met appel
(Reinette: Rode van Boskoop),
Notarisappel, Zoete Bloemée), peer
(Clapps favourite, Oranjepeer),

pruim (Reine Claude D’Anthan, Reine
Victoria), walnoot of kers (meikers).
Struweelhaag
Gecombineerde haag van meidoorn,
sleedoorn, egelantier, Gelderse roos
en hondsroos als perceelrand.
Heg
Meidoorn knip- en scheerheggen
dicht bij de boerderij en op het erf,
o.a. om de hoogstamboomgaard,
moestuin of kruidentuin.
Elzensingel
Zwarte els langs greppel of sloot.
Boerenboomgaard
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Bos- en kampenlandschap
Omdat de grond vaak arm was (opgestoven duinzand en dekzand dat uit de
rivierbedding afkomstig was), brachten de boeren eeuwenlang mest en heideplaggen als bemesting op het land.
Ontstaan
Honderden jaren bemesting zorgden
ervoor dat de akkers, die vaak al op
een natuurlijke hoogte lagen, steeds
hoger werden, met een vrij steile
rand. Een kamp, ook wel ‘eenmanses’ genoemd, is een kleine individuele akker. Ieder gezin bewerkte
zijn eigen bouwland. Om de akkers
af te schermen tegen vee en wild
werden er houtwallen en houtsingels
om heen geplant. Prikkeldraad,

den ook gebruikt als hooiweiden.
Wegen volgden de hogere delen in
het landschap en hadden hierdoor
vaak een bochtig verloop.

ook wel puntdraad genoemd werd
uitgevonden in 1873. De boerderijen
behorend bij Slangenburg hebben
ook een kleinschalige structuur met
oorspronkelijk verbouw van graan,
en hooilanden langs de beken. De
boerderijen lagen vaak verspreid aan
de rand van de akkers. De landbouw
bestond uit gemengde bedrijven, met
graanteelt op de akkers en het vee
werd geweid op de nattere g ronden
langs de beken. Deze gronden werNu
De eenmans-essen en steilranden
zijn op sommige plekken nog steeds
herkenbaar in het landschap, bijvoorbeeld bij de Bartelstraat in
Slangenburg en de Hertelerweg
in Gaanderen. Een steilrand is de
afscheiding van een hoger gelegen
akkercomplex met het lager gelegen land. De steilranden waren
dikwijls begroeid met hagen, struwelen en bomen als knoteiken.
Maar we komen ook kampen, een
ander woord voor eenmans-essen,
tegen op de flanken van de rivierduinen. Men vestigde zich meestal
op de hogere en droge delen in het
landschap. Op die manier is ook
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gelmatige blokvormige patronen van
verkaveling ontstaan. Op de randen
van de kleine kavels bevonden zich
veel houtwallen en heggen, waardoor
het kampenlandschap van oudsher
erg kleinschalig is.
Bebouwing
De bebouwing vinden we op de
hoge delen, die geschikt waren voor
akkerbouw (kamp). De bebouwing
staat niet altijd haaks ten opzichte
van de weg en de afstand tot de weg
varieert. Bebouwing staat verspreid
in het gebied. Dit is kenmerkend en
karakteristiek voor het kampenlandschap. Er staan diverse boerderijen
met een voorhuis.
Bartelstraat Slangenburg, wegen volgen
het hoogteverschil.

de dorpskern van Gaanderen net
als o.a. Ulft en Silvolde op de hoge
rivierduinen ontstaan. Later werden
in aansluiting op de hogere delen ook
de natte heidegebieden ontgonnen.
Er komen nog wel oorspronkelijke
beplantingselementen voor, maar
in vergelijking met een eeuw geleden veel minder. De kenmerkende
beplanting rondom de percelen verdween grotendeels en werd vervangen door prikkeldraad. Het landschap
is daarmee opener en minder kleinschalig geworden. De nog aanwezige
beplanting bestaat naast de wegbeplanting vooral uit kleine bosjes,

bomenrijen en solitaire bomen (vaak
eiken) in het veld. De graanakkers
maakten plaats voor maïs (veevoer)
of worden nu als grasland gebruikt.
De wegen en kavels vormen nog
altijd een grillig patroon in dit gebied,
de beken zijn in het verleden meestal
gekanaliseerd. Dat geldt ook voor
bijvoorbeeld de Bielheimerbeek en
de Beneden Slinge.
Gebiedskenmerken kampenlandschap
Algemeen
Het kampenlandschap kent veel
reliëf in een verder overwegend vlak
gebied. De wegen volgen het hoogte
verschil en hebben daardoor een
bochtig verloop. Hierdoor zijn onre-

Grondgebruik
In het kampenlandschap wisselen
bouwland en grasland elkaar af.
Bouwland ligt over het algemeen op
hogere gronden en grasland op de
lager gelegen delen.
Beplanting van het gebied /
landschapselementen
Beplanting in het gebied bestaat
vooral uit houtwallen en houtsingels.
Knotbomen komen vooral in de nattere delen voor.
Houtwal en houtsingel
Een houtsingel is een erfafscheiding,
vaak ook tussen weilanden, die
bestaat uit bomen zoals eik, ruwe
berk, lijsterbes en/of struiken zoals
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meidoorn en hazelaar. Een houtsingel is een lijnvormig element van
4 tot maximaal 20 meter breed.
Houtsingels lijken veel op houtwallen.
Bij een houtwal is er sprake van een
opgeworpen wal, waar de beplanting
op staat. De oorspronkelijke functie
van houtwal en houtsingel was om
vee en wild te keren en als eigendomsgrens. Ook leverde het brandhout en vruchten op. De omgeving
van Gaanderen kende in verband met
de ijzerproductie een tijd lang heel
brede houtwallen. De meeste houtsingels en -wallen worden als hakhout
beheerd en na 10-12 jaar afgezaagd.
Deze elementen zijn van bijzondere
ecologische waarde voor vogels,
insecten en kleine zoogdieren die zich
er langs verplaatsen, er nestgelegen-

heid vinden en voedsel zoeken. Ook
groeien er allerlei varens, mossen en
paddenstoelen.
Tip
Als u het gebied wilt versterken kunt
u het beste eiken en kleine bosjes,
houtwallen of houtsingels aanleggen.
Langs stallen en schuren kunt u ook
bomen en struiken in houtwallen of
houtsingels aanplanten.
Beplanting
De meest voorkomende streekeigen
boom- en struiksoorten voor het
kampenlandschap en de plek waar u
ze het beste aan kunt planten.
Houtwal en houtsingel
Zomereik, aangevuld met ruwe

berk en lijsterbes, en struiken zoals
meidoorn, hazelaar, veldesdoorn,
hondsroos, vuilboom, Gelderse
roos en inheemse hulst.
In de omgeving van beken: Grauwe
wilg, zwarte els, authentieke zwarte
populier en inlandse vogelkers.
Struweelhaag
Gecombineerde haag van meidoorn,
sleedoorn, egelantier, Gelderse roos
en hondsroos als perceelsrand.
Geriefhoutbosjes
Schietwilg, gewone es, inheemse
zwarte populier, zwarte els en berk.
Solitaire bomen
Zomereik en linde.
Hoogstamboomgaard
Hoogstamfruitbomen met appel
(Reinette: Rode van Boskoop),
Notarisappel, Zoete Bloemée), peer
(Clapps favourite, Oranjepeer),
pruim (Reine Claude D’Anthan, Reine
Victoria), walnoot of kers (meikers).
Heg
Meidoorn om hoogstamboomgaard,
om moestuin of kruidentuin en
b eukenhaag elders bij het huis.
Knotbomen
Wilgen en elzen in natte gebieden,
eiken en essen in droge gebieden.

Houtwal met ree op achtergrond.
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Heide- en broekontginningslandschap
Er is sprake van droge en natte heideontginningen en zogenoemde broekontginningen. De natte heide en broekgronden zijn ontstaan in de lage, natte delen
van het landschap. Het waren de gronden die min of meer waren ingeklemd
tussen de hoger gelegen rivierduinen waarop ook Gaanderen is ontstaan en de
dekzandruggen en dekzandkoppen.

Ontstaan
In het hoofdstukje ‘Gaanderen in
historisch perspectief’ kunt u meer
lezen over het ontstaan van landschappelijke verschijnselen onder
invloed van water en wind. Door
deze lage geïsoleerde ligging, had
het terrein een zeer nat k arakter.

Er ontstond meer behoefte aan
landbouwgrond. Pas rond 1900
maakte onder andere de ontdekking
van de kunstmest het rendabel en
zinvol deze heidegebieden te ontgin-

Namen als ‘Het Onland’, ‘Het
Broek’ (Germaanse woord broka
dat moeras betekent) herinneren
aan deze barre omstandigheden. De
droge heide vinden we op de hogere
delen. Namen als de Wrange duiden
op hoog en droog omdat het ook de
benaming is voor een dassenburcht.
Knotwilgen aan de Ellegoorsestraat

nen. Ook de ontwatering van de
natte heidevelden droeg hier aan bij.
Bovendien verviel door de komst van
goedkope wol uit Australië het nut
van de heidevelden voor de schapenhouderij. Schapen werden in die tijd
namelijk gehoed op de heidevelden.
Heideplaggen werden in de stallen
gelegd in plaats van stro. De plaggen werden inclusief de kostbare
mest weer gebruikt om de akkers te
bemesten.
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Heide- en broekontginningslandschap

Algemeen
Het heideontginningslandschap heeft
een rationele, vaak rechthoekige
verkaveling in een vlak landschap.

Landschap nu
In het heide- en broekontginningslandschap zijn de voormalige natte
heidevelden en elzenbroekbossen
vrijwel geheel ontgonnen tot grasland
en akker.
Deze ontginningslandschappen
zijn te herkennen aan de recht
lijnige verkavelingen en de rechte
wegen. Straatnamen als Heidedijk,
Ellegoorsestraat en Broekstraat
wijzen nog op het historisch grondgebruik en de natte omstandigheden.
In de wegbermen zijn soms nog
resten van deze heidevelden te zien

Bomen op rabatten

in de vorm van plukken heide. De
Heidehoeksevloed, niet ver van de
Slangenburg, is een natuurontwikkelingsgebied waar opnieuw ruimte is
voor heide.
De bebouwing bevindt zich veelal
direct langs de rechte wegen. De
beplanting bestaat voornamelijk uit
Weg door de Gaanderense hei

Oude elzensingel

weg en erfbeplanting in een onregelmatige blokverkaveling en elzenhakhoutsingels langs de perceelsranden.
Een bijzondere omgeving is die rond
de Pinnedijk, waar nog relatief veel
van de elzensingels te vinden zijn
die vroeger de vele kavels omzoomden. Ook zijn hier nog relatief veel
zandwegen aanwezig. In het gebied
rondom kasteel de Slangenburg zijn
blokvormige (rabatten)bosjes te vinden. In de natte rabattenbossen zijn
de stroken waar de bomen werden
geplant (rabatten) opgehoogd met de
grond die vrijkwam met het graven
van water afvoerende greppels. De
bomen staan daardoor hoger en
droger, waardoor ze beter konden
groeien.
Nu zijn de bosjes vaak verdroogd
door een lagere grondwaterstand,
waardoor de bomen op de rabatten
te droog staan.

Kavelgrenzen
Kavelgrenzen worden vaak bepaald
door beken en sloten. Het landschap was in het verleden besloten
door houtwallen en houtsingels op
de hogere delen en knotbomen en
elzensingels in de lagere gebieden.
Tegenwoordig is het heideontginningslandschap meer open, doordat
veel beplanting is verdwenen. Er
zijn in het heideontginningslandschap vaak nog onverharde wegen te
vinden.
Bebouwing
De voorgevels zijn op de weg gericht.
De bijgebouwen staan achter het
woongedeelte van de boerderij of
de woning. Boerderijen, voormalige
boerderijen, woningen en overige
bebouwing staan verspreid in het
landschap.
Grondgebruik
Grasland en bouwland komen beide
veel voor.
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Knotelzen

Knotbomen
Zwarte els, schietwilg en gewone es
langs sloten en in lager gelegen delen
van het gebied.

Beplanting van het gebied /landschapselementen
Erfbeplanting bestaat uit hoogstamfruitbomen. Weinig beplanting op
het achtererf, maar wel streekeigen
beplanting langs de kavelgrens, zoals
elzensingels.
Elzensingel
Een elzensingel is een rij met zwarte
elzen langs slootkanten, ontstaan
door spontaan ontkiemende elzenzaadjes. De vroegere boeren waren
blij met de op hun perceelranden
kiemende boompjes en zaagden
ze periodiek af voor brandhout en
gebruikshout. ’s Winters maakt de
boom door zijn donkere schors en

elzenproppen een zwarte indruk,
vandaar zijn naam. Sijsjes zijn dol op
de zaadjes in de elzenproppen.
Beplanting
De meest voorkomende streekeigen
boom- en struiksoorten voor het
heide- en broekontginningslandschap
en de plek waar u ze het beste aan
kunt planten:
Elzensingel
Zwarte els langs greppel of sloot.
Houtwal en houtsingel
Zomereik aangevuld met ruwe berk,
zwarte els, lijsterbes, hazelaar en
struiken zoals meidoorn, veldesdoorn en hondsroos.

Knotwilgen

Hoogstamboomgaard
Hoogstamfruitbomen met appel
(Reinette: Rode van Boskoop),
Notarisappel, Zoete Bloemée), peer
(Clapps favourite, Oranjepeer),
pruim (Reine Claude D’Anthan, Reine
Victoria), walnoot of kers (meikers).
Heg
Meidoorn rond hoogstamboomgaard, moestuin of kruidentuin.
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Het boerenerf onder de loep
Het buitengebied van Gaanderen en Slangenburg kent veel boerenbedrijven.
Ieder functionerend agrarisch bedrijf kende vroeger een scheiding in een voor en
achterkant. Deze verdeling kwam voort uit de arbeidsverdeling op de boerderij.
Op de boerderij is ‘achter’ de kant waar de man zijn dagelijkse werk uitvoerde
en ‘voor’ was het werkterrein van de boerin; arbeidsintensief en op productie van
groente en fruit gericht.
Voor bevonden zich de moestuin
en boomgaard. Hier kon de boerin
jongvee en bijvoorbeeld een zieke
koe in de gaten houden. Eromheen
stond meestal een meidoornhaag.
De doornen hielden de dieren tegen

en boden broedgelegenheid aan
allerlei vogels, die in de moestuin de
voor de bestuiving nuttige insecten
in toom hielden, waardoor ze geen
plaag konden vormen. In de moestuin
stonden struiken als aalbes, framboos

en kruisbes. Deze struiken staan
echter ook geregeld ergens anders
op het erf (achter). Vaak werd de
moestuin in tweeën gedeeld door
een middenpad. Momenteel vinden
we ‘voor’ vaak de siertuin met hagen
en parkbomen.
Als zonwering werden voor het
woonhuis knotlinden, leilinden of (lei)
peren aangeplant. In het buitengebied van Gaanderen en Slangenburg
plaatsten de boeren aan de zijkant
of meer naar achteren één of enkele

kastanjes, of een walnoot en bij
rijkere boeren vaker een rode beuk.
Vooral de kastanje of rode beuk geeft
heel wat erven nu nog allure. ‘Achter’
de boerderij was het werkveld van
de boer.
Naast de reguliere werkzaamheden
onderhield hij ook het erf, maar hier
was dat minder arbeidsintensief dan
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Gerestaureerd boederijtje Loordijk

aan de voorkant. Het ‘achter’ is meer
onderdeel van het omringende landschap. Er staan bomen en struiken
die ook in de omgeving groeien. De
denkbeeldige scheidslijn over het erf
is te zien aan de bebouwing en de
wijze van inrichting van de ruimte
rond de gebouwen.

Boerederijtype hallehuis
De boerderijen in de Achterhoek zijn
vaak van het type hallehuis. Onder
één dak werden wonen, werken,
veestal en hooiopslag gecombineerd.
Ook het los hoes, de eenvoudigste vorm van het hallehuis was in
gebruik. Hierin waren de woon- en
werkruimten niet gescheiden en leefden mens en dier in één ruimte. Tot

aan het begin van de twintigste eeuw
heeft dit type hallehuis stand gehouden in Twente en de Achterhoek.
De rook van het open vuur conserveerde het koren boven de deel.
Naast de boerderij stonden altijd
bijgebouwen, zoals een bakhuisje
en zaadbergen waarin graanschoven (bundels graanhalmen) werden
opgestapeld tot ze werden gedorst.
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Deze bijgebouwen staan aan de ‘achterkant’ van het erf en daar wordt
het erf en het land ontsloten. Het is
afhankelijk van het landschap waar
de ‘achterzijde’ zich bevindt. In het
Kampenlandschap is de achterzijde
in principe gericht op de ontsluiting.
Daar staan dan ook boerderijen met
de voor-, zij- of achterkant naar de
weg gericht. De boerderijen in de
veen- en heideontginningslandschappen zijn vaak al met de voorzijde naar
de weg gericht.
In het westen van de Achterhoek
hebben de hallehuisboerderijen zogenoemde wolfsdaken en riet als dakbedekking. Op de wat rijkere gronden met een wat hogere opbrengst
komen T-boerderijen voor. Hierbij
is het woonhuis voor het hallehuis
geplaatst, in een T-vorm.

In het oosten van de Achterhoek
richting Winterwijk kregen de boerderijen betimmerde houten topgevels
en een zadeldak, een invloed vanuit
het naburige Duitsland.
Boerenerven betekenen veel voor
het landelijk gebied. Tegenwoordig
is er bij de grote en lange stallen een
harde grens ontstaan tussen bebouwing en landschap.

De gebouwen lijken kaal te staan.
Dit komt door het verdwijnen van
beplanting op kavelgrenzen, door
de vorm en maat van de gebouwen
en door de toename van erfverharding. De visuele verandering op
het achtererf is daardoor groot. De
passant en u misschien ook, vindt het
over het algemeen niet mooi. Deze
brochure geeft suggesties hoe u door
het aanbrengen van beplanting deze
veranderingen kunt verkleinen.
Een erfopbouw van vier lagen geeft
een echt compleet beeld:
Laag 1 knip- en scheerheg;
Laag 2 Struweelhaag/sierstruiken;
Laag 3 fruitbomen/knotbomen,
geriefhoutbosje;
Laag 4 hogere bomen, zoals eik, beuk
enz.
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Algemene aanbevelingen
Streekeigen beplanting in het
buitengebied
De gemeente Doetinchem streeft
naar het behoud van een aantrekkelijk
landschap in al haar verscheidenheid. Belangrijk is dat de beplanting
streekeigen is en past in het landschap
er omheen. Doet u mee met versterking van uw landschap? Meldt u dan
aan voor het streekbeplantingsproject
Landschapsversterking Slangenburg
en omgeving, waar u vrijblijvend
advies en een bijdrage in de kosten
van het plantmateriaal kunt ontvangen. Met een financiële bijdrage
en professionele begeleiding wil de
gemeente Doetinchem u verder op
weg helpen. Het maakt uw omgeving
nog mooier en waardevoller. Niet
alleen voor uzelf maar ook voor volgende generaties.
Boerderijen in agrarisch gebruik
Een goede landschappelijke inpassing van agrarische bedrijven is altijd
wenselijk. Door te kiezen voor een
houtwal of houtsingel zorgt u voor
luwte en schaduw op uw bedrijf. Het
bedrijf zal hierdoor bovendien beter
opgaan in de omgeving. ‘Voor’ op het
erf kunt u enkele opgaande bomen
aanplanten. Als u ervoor zorgt dat
stallen en gebouwen een goede kwaliteit en verschijningsvorm hebben,
die past in het landschap, is aanleg van

uit het zicht halen door aanleg van
streekeigen beplanting.

aanvullende beplanting minder noodzakelijk. Wij bevelen u aan om daarbij
voor donkere kleuren en zo weinig
mogelijk opvallende erfverharding en
rasters te kiezen. Tip: Bij de bouw van
nieuwe stallen wordt geadviseerd het
hemelwater van het dak te laten infiltreren in een zogenaamde zaksloot
(zie afbeelding hierboven). Door langs
deze zaksloot beplanting (bijvoorbeeld elzenhakhout) aan te brengen
functioneert hij beter en draagt u ook
bij aan een landschappelijke inpassing
van het bedrijf.
Woningen met een tuin
Als u uw tuin gaat inrichten, kunt u
het beste aansluiten bij de tuinen
van de boerderijen en de inrichting
van het oorspronkelijke landschap in
de omgeving. Probeer de aanleg van
schuttingen, coniferen en andere nietinheemse beplanting zoveel mogelijk
te beperken. Schuttingen kunt u

Nieuwe woningen in het
buitengebied
De gemeente raadt u aan om
gecombineerd met het bouwplan
voor een nieuwe woning een erf- en
landschapsplan te maken. De omgeving en de toekomstige inrichting
kunnen belangrijke invloed uitoefenen
op dat bouwplan en uiteindelijk op
het aanzicht en de waarde van uw
woning. U kunt de kenmerken die in
het gebied voorkomen, versterken
door aan de randen van uw perceel
streekeigen beplanting aan te brengen.
Overige bebouwing
Sommige boerderijen hebben
een andere bedrijfsmatige functie
gekregen, bijvoorbeeld een horeca
functie. Het beeld van de omgeving
kan belangrijk zijn voor uw klanten.
Daarom raadt de gemeente een landelijke en streekeigen inrichting rond
uw bedrijf aan. Voor bijvoorbeeld het
stallen van caravans is het landschap
bijzaak. Het is dan wel zaak dat het
bedrijf het landschap juist niet negatief
beïnvloedt. Hoe u uw bedrijf kunt
aankleden met streekeigen beplanting
kunt u lezen in deze brochure onder
het landschapstype waarin uw bedrijf
zich bevindt.
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Tips
Hieronder treft u kort enkele tips
aan om het landschap zo natuurlijk
mogelijk te houden:
Verlichting
Vermijd overvloedige verlichting.
Plaats de verlichting zo laag mogelijk
bij de grond.
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holten in bomen profiteren ook veel
dieren. Laat tussen takkenrillen en
onder schuttingen ruimte open als
doorgang voor egels en andere kleine
zoogdieren. Maak het erf niet te
netjes, houd het gevarieerd.
Schotels
Plaats satellietschotels op de grond,
met een enkele struik eromheen.

Verharding
Verhard niet meer dan strikt noodzakelijk is.
Waterschap
Waterschappen stellen als voorwaarde dat naast sommige watergangen een strook vrij blijft van beplanting en obstakels. Neem zo nodig
contact op met Waterschap Rijn en
IJssel, telefoon (0314) 369 369.
Coniferen
Plant coniferen en andere niet
inheemse struiken (o.a. laurierkers)
niet als erfscheiding. Wanneer u ze
toch wilt aanplanten, plant ze dan in
de tuin zelf.
Bomen met afwijkende bladkleur
Plant ze in de tuin en niet bij de
kavelgrens.

Aantrekkelijk voor dieren
Gebruik voor vogels en zoogdieren
aantrekkelijke struiken, boomsoorten
die nectar, bessen of noten leveren.
Van nestkasten, takkenhopen en

Exoten
Vermijd zoveel mogelijk het gebruik
van struiken, bomen die van nature
hier niet thuishoren (exoten). Ze
zijn meestal van weinig waarde voor
dieren.

Hekwerk en afrastering
Sluit het erf en omliggende percelen
niet onnodig af. Als het toch moet,
gebruik dan liever hagen dan hekken.
Door gebiedsvreemde afrasteringen in het buitengebied te weren, is
een grote visuele winst te behalen.
Laat noodzakelijke afrastering door
beplanting wegvallen.
Kies voor een houten hek en
gekloofde eikenpalen of palen van
kastanjehout.
Maak een paardenbak niet opzichtig.
Kies voor bruin of groen schriklint.
Alle bomen in een weide verdienen
het om te worden uitgerasterd.
Dat wil zeggen ze verdienen het
beschermd te worden tegen vraat.
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