
De Stentor 24/03/2014

Copyright (c)2014 De Stentor 24/03/2014 Maart 25, 2014 9:41 am / Powered by TECNAVIA

Copy Reduced to %d%% from original to fit letter page


12 REGIO

door Matthijs Oppenhuizen
matthijsoppenhuizen@destentor.nl

SALLAND – Wie zoet is, krijgt lek-
kers. Deze zin uit het aloude Sin-
terklaasliedje geldt de komende
weken voor alle hondenbezitters
die in Salland en Twente hun
hond uitlaten in natuurgebieden.
Boswachter Jeroen Buunen van
Staatsbosbeheer (SBB) tovert uit
zijn jaszak een hondenkoekje in
de vorm van een kluif met daar-
aan een klein briefje. Zo worden
hondenbezitters opgeroepen al-
tijd hun hond aangelijnd te hou-
den als ze door natuurgebieden
van SSB en Stichting IJsselland-
schap - in deze regio grootgrond-
bezitters - lopen.
„Hiermee willen we goed gedrag
belonen”, zegt Buunen met het
hondenkoekje in zijn hand. Als
controleurs de komende tijd in de
natuur mensen met een aangelijn-
de hond zien, krijgen die zo’n
koekje. „Daarmee benaderen we
het ook van de positieve kant.”
Buunen en Gerben Visser van IJs-
sellandschap staan op landgoed
’t Nijendal tussen Olst en Diepen-
veen. De omgeving rond voorma-
lige informatieboerderij De Zoo-
genbrink is een lusthof voor wan-
delaars. Bossen, weides en bos-
schages wisselen elkaar af. Door
het aan kracht winnende lente-
weer komen planten en dieren
tot leven. „De natuur staat op

springen”, zegt Buunen. Bomen
en bloemen in de knop en alle die-
ren treffen voorbereidingen voor
de grote geboortegolf. Jonge ree-
ën, hazen, weidevogels die op de
grond nestelen en kikkers bijvoor-
beeld komen binnen enkele we-
ken massaal tevoorschijn.
Buunen en Visser laten dat zien
aan de hand van een kleine water-
poel, direct naast een wandelpad.
Aangespoord door de lentezon
krioelt het in het watertje van de
kikkers die gehoor geven aan de
roep tot voortplanting. „Hier moe-
ten we een beetje ‘sneaky’ doen,
anders schrikken de kikkers.”
Waarna drie volwassen mannen
op hun tenen lopen om vervol-
gens, verdekt opgesteld achter bo-
men, naar vrijende amfibieën te
kijken. Het zijn vooral bruine en
heikikkers. Buunen: „De bruine is
wel redelijk algemeen, maar de
heikikker is zeldzaam. En beide
zijn inheemse, beschermde die-
ren. Poelen als deze zijn rond de-
ze tijd echte kraamkamers en als
hier nu een hond doorheen ban-
jert, wordt dat proces verstoord.”
Daarom willen Buunen en Visser
hondenbezitters op het hart druk-
ken in de natuur altijd hun hond
aangelijnd te houden. „Een wan-
delpad, daaraan wennen dieren
wel”, zegt Visser. „Dat is altijd de-
zelfde beweging.” Maar een hond
die spontaan van de gebaande pa-
den gaat en nieuwsgierig zijn
snuit tegen een gevonden reekalf
of weidevogelkuiken drukt, kan
veroorzaken dat de jonge dieren
door hun ouders worden verlaten.
En hoewel lang niet alle honden
jagen, kan een loslopende viervoe-
ter wel volwassen reeën de stui-
pen op het lijf jagen. „Dan krijg je
de situatie dat je op klaarlichte
dag een groep reeën de provincia-
le weg op ziet stuiven”, zegt Vis-
ser. Dat kan weer aanrijdingen
veroorzaken en dat is volgens Vis-
ser naar om mee te maken. „Na-

tuurlijk ook vanwege de schade
die aan de auto kan ontstaan,
maar een aangereden ree kan echt
gillen.” Volgens Buunen zijn er
per jaar in Nederland 10.000 aan-
rijdingen waarbij wilde dieren
zijn betrokken en kan het aanlij-
nen van alle honden en op de pa-
den blijven daarop een gunstig ef-
fect hebben. Daarnaast is het vol-
gens hem voor andere wandelaars
ook prettig als honden niet loslo-
pen. „Een hond wil snuffelen of

BROEKLAND – Op het sportpark
van Broekland wordt vandaag om
19.00 uur als afsluiting van een
trainingstraject een wedstrijd ge-
speeld tussen het D-team van FC
Twente en het regionale team
VOS D. VOS staat voor Voetbal
Ontwikkeling Salland en is een sa-
menwerking tussen Sallandse
clubs. Doel is met FC Twente en
PEC Zwolle door het uitwisselen
van informatie de clubs sterker te
maken. Ook worden selectiewed-

strijden gespeeld waarvoor clubs
D-, C- en B-spelers kunnen aan-
melden. Scouts van Twente, Zwol-
le en KNVB bepalen wie in het
VOS-team komt. Deze teams heb-
ben onder leiding van een trainer
van FC Twente, PEC Zwolle of de
KNVB drie keer getraind.
Toegang vanavond is gratis.
Overigens is de voorgevel van de
sporthal in de nacht van zaterdag
op zondag beklad. Wie tips heeft,
kan de politie bellen: 0900-8844.

door Ingrid Stijkel

ZWOLLE – De Marokkanen-uit-
spraak van Geert Wilders heeft
de politieke verhoudingen in de
Provinciale Staten van Overijssel
op scherp gezet. Terwijl de
PVV-fractievoorzitter zaterdag
meldde zijn partijleider trouw te
blijven, stelden de statenfracties
van PvdA, D66, 50Plus, Christen-
Unie en SP kort daarna een verkla-
ring op. Ze werken niet langer
met de PVV samen zolang deze
achter de uitspraken van Wilders
blijft staan. Het CDA kwam later
met een eigen verklaring. De frac-
tie hiervan houdt deze week be-
raad, maar sluit al wel samenwer-
ken in een coalitie of gedoog-
steun met de huidige PVV uit.

De vijf partijen beweren dat er
‘tenminste’ twee leden van de
Overijsselse PVV-statenfractie bij
de verkiezingsbijeenkomst met
Wilders zijn geweest. Eén ervan
is PVV-fractievoorzitter Edgar
Mulder. Hij stelt in een reactie dat
niemand daar op dat moment be-
vroedde dat Wilders’ uitspraken
zo’n commotie teweeg zouden
brengen. Pas na een bijeenkomst
op een ROC in Twente de volgen-
de dag, waar Mulder een lezing
gaf, kreeg hij die signalen. Sinds-
dien stond de telefoon rood-
gloeiend en voerde hij veel over-
leg met zijn fractiegenoten.
Alle PVV-statenleden van Overijs-
sel blijven achter Wilders staan,
meldt Mulder. Dat andere PVV’
ers in de landelijke en provinciale

politiek een andere beslissing ne-
men ‘is aan hen’. Mulder houdt
de ‘linkse media’ ervoor verant-
woordelijk dat Wilders’ woorden
uit zijn context zijn gehaald. „Na-
tuurlijk bedoelde hij alleen de cri-
minele groep immigranten. Niets
minder en niets meer. Het gaat
niet om de groep die wel mee-
doet in de samenleving.”
Volgens PvdA, D66, 50Plus, Chris-
tenUnie en SP steunen de vier
PVV’ers in Overijssel nu ‘onver-
sneden racisme’. „Racistisch ge-
drag is voor ons niet acceptabel.
Dat betekent dat we niet langer sa-
menwerken met PVV’ers die geen
afstand nemen van racisme.”
Mulder is niet onder de indruk.
„Ze doen maar. Dat hoort bij het
politieke spel.”

Dan zie je op
klaarlichte dag
een groep reeën de
provinciale weg op
stuiven
Gerben Visser, IJssellandschap

Uitslag (2)
door Matthijs Oppenhuizen

B eter goed gejat dan slecht
bedacht, dus ik borduur
voort op de column van col-

lega Raymond Korse van zater-
dag. Over de statistieken van de
gemeenteraadsverkiezingen.
Opvallend in Olst-Wijhe is dat de
verhouding man-vrouw in de
nieuwe gemeenteraad aardig ge-
lijk is. Tien tegen zeven, dus 41
procent is vrouw. Niet slecht, ze-
ker voor een gemeente met een
niet nader te noemen invloedrij-
ke herensociëteit. Ook opvallend
is dat twaalf van de zeventien uit
Olst komen. Waar is Wijhe?
In de cijfers duiken ook scheve
verhoudingen op. Ik maak mij
zelfs zorgen over Raalte-dorp.
Van de 25 nieuwe gemeenteraads-
leden die in de Raalter raad lijken
te komen, zijn er vier vrouw. Een
schamele zestien procent. Oei.
En wie kijkt naar de woonplaat-
sen van die 25 lokale politici, ziet
dat er slechts zeven uit Raal-
te-dorp komen. Dus van de 25
nieuwe ‘bazen’ komt 28 procent
uit Raalte-dorp.
Als daarnaast de inwonersaantal-
len van de dorpen worden gelegd,
blijkt dat Raalte-dorp goed is
voor vijftig procent van de inwo-
ners van de totale gemeente. Dus
als de gemeenteraad een precieze
afspiegeling wil zijn van de sa-
menleving, moeten er nog eens

zeven raadsleden bij uit Raal-
te-dorp. Niet verwonderlijk
dus dat wij laatst al op de redac-
tie een bezorgde ‘Raalte-dor-
penaar’ hadden. „Heb je gezien
hoe weinig er uit Raalte ko-
men?”, zei hij tegen ons, een
vleugje angstzweet met zich
meetorsend.
In Heino kan de vlag uit, want
dat wordt ook met zeven raads-
leden vertegenwoordigd.
Mariënheem, Broekland en
Heeten leveren elk drie raadsle-
den en zijn zo per dorp goed
voor twaalf procent van de poli-
tici. Nieuw Heeten en Lutten-
berg leveren elk één raadslid
en dan komt de teller op 25.
Hoe kan dat? Dat er te weinig
inwoners van Raalte-dorp in
de raad zitten? De belangen
van alleen deze plaats zijn het
immers ook waard om te verde-
digen. Denk aan het bedrijfsle-
ven dat goed is voor duizenden
banen. Je zou toch denken dat
ondernemers proberen een
echte Raaltenaar die hun belan-
gen een warm hart toedraagt
in de raad te krijgen. Nu behar-
tigen raadsleden natuurlijk de
belangen van alle inwoners,
maar je komt sneller op voor
jouw eigen dorp. Zie Heino.
Ik denk dat het door de om-
vang van Raalte komt, is een so-
ciologisch dingetje. In alle an-
dere dorpen is door het be-
scheiden aantal inwoners een
collectief gevoel aanwezig van
‘we houden met elkaar ons
dorp overeind’. En als dat bete-
kent dat we daarvoor in de ge-
meenteraad moeten zitten,
doen we dat. Maar in het grote-
re Raalte-dorp is volgens mij
bij meer mensen de reflex dat
‘ze het maar goed moeten rege-
len’. De betrokkenheid bij het
dorpsbelang is minder sterk.
Wie een andere theorie heeft,
mag zich uiteraard melden.

Help de natuur,
Laat honden niet los in de Sallandse
natuur, is de oproep. Het kan zelfs
verkeersongelukken voorkomen.
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FC Twente D speelt in Broekland

Provincie op scherp door PVV-rel
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springt tegen mensen op. En een
grote herdershond kijkt een klein
kind recht in de ogen aan. Dat is
toch een beetje eng.”
Buunen en Visser lopen iets ver-
der ’t Nijendal op en het bos
opent zich. Een ecologisch beheer-
de akker laat zich zien, met bloe-
men erop en eromheen bosjes.
Visser: „Dit vinden dieren echt
prachtig. Ze kunnen hier snel vei-
ligheid zoeken.” Maar er is weinig
fantasie voor nodig om te besef-

fen dat een hond hier ook de tijd
van zijn of haar leven heeft. Wie
over de akker kijkt, ziet al gauw
een denkbeeldige hond met kwis-
pelende staart en tong uit de bek
de bosjes instuiven waar juist een
vogel of haas veiligheid zoekt. „Ik
denk dat veel mensen wel weten
dat de hond aangelijnd moet,
maar het blijft ook mooi om jouw
eigen hond te zien draven”, aldus
Visser. Daarvoor verwijzen SBB
en IJssellandschap naar het We-

chelerveld, een natuurgebied ten
noorden van Schalkhaar aan de
Wechelerweg. Daar mogen hon-
den wél los in de natuur.
Om te zorgen dat zoveel mogelijk
honden aangelijnd zijn in de ove-
rige natuurgebieden, voeren SBB

en IJssellandschap de komende
tijd extra controles uit. Ook zijn
recent op veel plekken informatie-
borden geplaatst die hondenbezit-
ters op de regels wijzen.
Maar om terug te komen op het
Sinterklaasliedje: wie stout is,
krijgt de roe. Ook dat geldt voor
hondenbezitters. Niet dat ze let-
terlijk een pak voor hun broek
krijgen als hun hond frank en vrij
door de bossen struint, maar de fi-
guurlijke roe in de vorm van ne-
gentig euro boete kan ook pijn
doen. Want hoewel SBB en IJssel-
landschap veel waarschuwen en
hopen dat mensen de reden ach-
ter deze regels begrijpen, durven
hun controleurs zeker hun tan-
den te laten zien als het moet.

door Lauk Bouhuijzen

RAALTE – De Amerikaanse bluesgi-
tarist Walter Trout, afgelopen ja-
ren vier keer spelend op Ribs en
Blues in Raalte, is ernstig ziek.
Trout moet volgens zijn medici
zelfs binnen drie maanden een le-
vertransplantatie krijgen, anders
is hij ten dode opgeschreven.
Vrienden, familie en muzikanten
in zowel de VS als Europa zijn in-
middels een geldinzamelingsactie
begonnen. Onder wie zangeres
Beth Hart, die in juni optreedt tij-
dens het Raalter festival. De
125.000 dollar (90.000 euro) kos-
tende operatie wordt namelijk
niet door de Amerikaanse verzeke-
ringsmaatschappij vergoed. Inmid-
dels is er al 124.000 dollar binnen.

Volgens echtgenote Mary Trout
heeft haar man, mits er dus bin-
nen drie maanden een nieuwe le-
ver beschikbaar is, een uitsteken-
de kans om te overleven.
Haar man is afgelopen maanden
al veel in het ziekenhuis geweest
en kan inmiddels niet meer spe-
len. Hij is sterk vermagerd en
heeft veel spierweefsel verloren.
,,Het is hartverscheurend om
hem te zien. Hij heeft het punt be-
reikt waarbij hij te ziek is om op
te staan of nog op een gitaar kan
spelen.”
Zijn geplande optredens dit jaar,
onder meer op het North Sea Jazz
Festival op vrijdag 11 juli gaan dan
ook zeker niet door.
Walter Trout trad vorig jaar nog
op tijdens Pinksteren bij Ribs en

Blues. Het Raalter festival is hem
zeer vertrouwd. In totaal trad hij
er al vier keer op, een aantal dat al-
leen overtroffen wordt door wij-
len Harry ‘Cuby’ Muskee. Hoewel
Trout nooit echte hits had, is hij
onder het Nederlandse bluespu-
bliek al jaren razend populair. Dat
kwam steeds in groten getale
naar de Domineeskamp. Die be-
wondering is wederzijds; bij elk
optreden moest de Amerikaan
bijna gedwongen worden om te
stoppen. „I could play for hours
more”, was dan zijn reactie. On-
danks zijn stevige en indrukwek-
kende optredens is Trout backsta-
ge altijd een ontspannen en vrien-
delijke muzikant die rustig een
biertje dronk en een hapje at met
de vrijwilligers.

In juni 2006 kreeg voorzitter Ton
Groot Beumer van Ribs en Blues
zelfs de wereldprimeur van het al-
lereerste exemplaar van de toen-
malige cd Full Circle, waaraan an-
dere bluesgrootheden als John
Mayall, Jeff Healey, Joe Bonamas-
sa, Coco Montoya en Eric Sar-
dinas meewerkten. Trout werd
dat pinksterweekeinde speciaal
overgevlogen vanuit de VS voor
het optreden in Raalte.
De Amerikaan speelde in het ver-
leden met diverse artiesten zoals
John Lee Hooker, Canned Heat,
Big Mama Thorton en John Ma-
yall’s Bluesbreakers. Eind jaren 80
besloot hij een eigen band op te
richten en dat werd Walter Trout
and The Free Radicals, later ge-
woon The Radicals.

OLST-WIJHE – Eddy van Hijum uit
Laag Zuthem, namens het CDA
lid van de Tweede Kamer, bege-
leidt in de gemeente Olst-Wijhe
de vorming van een nieuwe coali-
tie in de gemeenteraad. Tijdens
de verkiezingen woensdag is het
CDA in Olst-Wijhe verkozen tot
grootste partij en mag dus de coa-
litiebesprekingen beginnen.
Het CDA heeft vier zetels gekre-
gen. Evenveel als Gemeentebelan-
gen, maar het CDA kreeg onge-
veer 200 stemmen meer. De
PvdA, met CDA de afgelopen vier
jaar de coalitie, viel terug van vijf
naar drie zetels. De VVD ging van
vier naar drie. Nieuwkomer D66
kreeg in Olst-Wijhe woensdag di-
rect drie zetels van de kiezer.
Het is de eerste officiële klus voor
Van Hijum als informateur, al
heeft hij als raads- en Kamerlid
coalitiebesprekingen van dichtbij
meegemaakt. Ook is hij organisa-
tieadviseur, dus dergelijke proces-
sen zijn hem niet vreemd.
Volgens Van Hijum gaan hij en de
vijf politieke partijen eerst de ver-
kiezingsuitslag duiden. Deze
week wordt daarvoor een geza-
menlijke bijeenkomst belegd, ook
als eerste kennismaking. „Er zijn
verschillende coalities mogelijk.
We willen ook recht doen aan de
uitslag, daarnaast moet het een
stabiele coalitie zijn met onder-
ling vertrouwen en samenhang”,
aldus Van Hijum. Zo aan het be-
gin wordt volgens hem geen enke-
le partij uitgesloten. „Het wordt
een trechter en we beginnen heel
erg breed. Ik heb er wel erg veel
zin in.” Een belangrijke klus is
het ook, zeker gezien de grote
nieuwe verantwoordelijkheden
die gemeenten krijgen.
Overigens heeft het drukke Twee-
de Kamerlid zijn agenda iets kun-
nen leegruimen om goed aan een
coalitie in Olst-Wijhe te werken.
„Maar soms moet ik toch bij een
debat in de Tweede Kamer zijn.”

Tweede Kamerlid Eddy van
Hijum begeleidt de politiek
in Olst-Wijhe bij de vor-
ming van nieuwe coalitie

lijn Fikkie altijd aan
� Tussen Deventer en Olst, in de ui-

terwaarden van de IJssel, is door
Stichting IJssellandschap enige tijd
geleden de ‘Natuurderij’ gebouwd.
Een biologische boerderij pal aan
de rivier. De uiterwaard om deze
boerderij heen is de komende
maanden verboden terrein voor ie-
dereen. Reden is dat het broedsei-
zoen van de weidevogels op punt
van beginnen staat. Deze vogels
broeden op de grond en daardoor
zijn hun nesten kwetsbaar als er
mensen door dit gebied struinen.
Daarnaast hebben weidevogels
het zwaar en om de vogelstand te
helpen, heeft IJssellandschap na
enige denktijd hiertoe besloten.

� Dat de combinatie van honden en
andere dieren niet altijd goed is,
bleek onlangs ook in Deventer. In
het Zandweteringpark tussen de
stad en Diepenveen lopen scha-
pen om de vegetatie kort te hou-
den, maar met enige regelmaat
zijn de schapen opgejaagd door
loslopende honden. Want dit ge-
bied is tegelijk een losloopgebied
voor deze viervoeters. Nadat twee
schapen waren gebeten, moesten
ze zelfs worden afgemaakt. De si-
tuatie leidde tot veel onbegrip bij
omwonenden die regelmatig scha-
pen in doodsangst zagen vluchten,
maar de gemeente kwam pas in
beweging nadat omwonenden aan-
dacht in de pers kregen.

� Hond Gijs leeft zich uit op het We-
chelerveld als baasje Lies een stok
gooit. Hier mogen honden van de
lijn, in andere Sallandse en Twent-
se natuur niet. foto Gerard Vrakking

�

� Walter Trout. foto Archief

Aan Raalte verknochte bluesgitarist Trout is ernstig ziek
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