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Van het bestuur  

Inmiddels is de vierde nieuwsbrief van de Stichting Kerk- en 



Fietspaden Sinderen e.o.een feit. Deze nieuwsbrief brengen wij uit 
voor onze donateurs, sponsors, grondeigenaren, vrijwilligers en allen 
die onze fietspaden een warm hart toedragen. Wat is er allemaal sinds 
de vorige nieuwsbrief gebeurd? Het project Ziegenbeekpad heeft in 
2011 zijn beslag gekregen. In september zijn we met de aanleg ervan 
begonnen. Dankzij het mooie herfstweer verliep dit voorspoedig en 
was het pad voor de winter klaar. Een gedeelte van het pad is al voor 
de winter opengesteld voor gebruik, maar de opening is uitgesteld tot 
een later tijdstip. Dit omdat het deel van het pad naast de verlegde 
Ziegenbeek, dat wordt aangelegd door de gemeente Oude IJsselstreek, 
in het voorjaar 2012 klaar zal zijn. Bij het ter printer gaan van deze 
editie is bekend dat de opening op 12 april plaatsvindt. Bij de intrede 
van het voorjaar hebben al de paden een opknapbeurt ondergaan, 
zodat er weer volop door fietsers en wandelaars van genoten kan 
worden. Recent hebben wij ook een multifunctionele zitmaaier 
kunnen aanschaffen, hierover leest u verderop in deze nieuwsbrief.  

Namens de grondeigenaren nogmaals het verzoek om hondenpoep niet 
in weilanden te deponeren of achter te laten. Honden kunnen drager 
zijn van de Neospora bacterie, die spontane abortus bij rundvee kan 
veroorzaken.  

Verder krijgen we veel complimenten over de paden. Dat is 
bemoedigend voor ons en alle vrijwilligers. Tot slot dank aan allen die 
door hun bijdragen, klein of groot, het ons weer mogelijk hebben  



 
Dotterbloemen langs de Ziegenbeek  

gemaakt onze projecten te realiseren en door te gaan met het maken 
van nieuwe plannen. Met vriendelijke groet,  

Dolf Wisselink, voorzitter  

  
De Siegenbeek of Twee-Heerige beek te Sinderen  

In oude stukken uit 1630 wordt deze beek genoemd de Siegner of 
twee-heerige beek. Deze laatste benaming houdt verband, dat de beek 
loopt tussen het grondgebied van Wisch en Bergh, tussen Varsseveld 
en Breedenbroek. Vroeger waren de boeren verplicht te zorgen, dat de 
beek op tijd netjes geruimd werd en het water dus normaal kon 
stromen. Iedere boer die met zijn bedrijf grensde aan de oevers, moest 
deze verplichting netjes nakomen. Van tijd tot tijd werden deze 



werkzaamheden gecontroleerd door afgevaardigden van de adellijke 
huizen Wisch en Berg. Deze controle werd genoemd de “schouwing 
van de beek”.  

Een dergelijke schouw vond plaats op 3 augustus 1739 en de volgende 
opmerkingen werden voor de boeren uit Sinderen gemaakt: Bij de 
Bongerd, de Roesse en de Looman was de beek “gans niet” goed 
uitgegraven. Bij het Rexwinkel groeiden peppels te dicht bij het water. 
Bij de Roenhorst moest de beek nodig  

verbreed worden, omdat de oever totaal ingelopen was. Maar de heer 
van Sinderen had het ruimen “gans niet goed gedaan”, er was totaal 
niets aan gebeurd. Bij het Helder was het zeer goed maar bij Duitshof 
was het weer niet goed. De volgende boeten werden opgelegd: den 
Looman 2 gulden, de Roenhorst 2 gulden, de Bongerd 2 gulden, den 
heer van Sinderen 5 gulden, de Roesse 2 gulden.  

Door de schouwheren werden de volgende onkosten gemaakt: 
Vertering bij Gras in Silvolde 8 gulden,. Bij Willem Luymes aan het 
posthuis te Sinderen voor eten en drinken 13 gulden. Bij de Brusse in 
Breedenbroek 6 kannen bier, 14 glazen beste wijn, 6 glazen 
moezelwijn, voor 4 stuivers pijpen en tabak, hooi en stroo voor de 
paarden 9 stuivers. Tijdens het drinken waren er 2 roemers 
(wijnglazen) gebroken en daarvoor werd door de heren betaald 6 
stuiver.  

In latere schouwrapporten zien we o.a. vermeld, dat bij vele boeren de 
elzen in de beek groeiden in plaats van er naast. Uit deze schouwingen 
blijkt dat de beek in vroegere tijden veel breder was dan  
Sinderen  



 

 
Bontebrug  
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tegenwoordig. Doorgaans zien we vermeld een breedte van circa 4 tot 
5 meter. In vergelijking met het heden is het nu maar een slootje!  

Bron: D.W. Kobes, Kleine historie van de buurtschap Sinderen en de Antonius-kapel  

Intussen is het plan Kromkamp actueel geworden. Hierdoor moet o.a. 
de Ziegen- beek, die onder het bedrijf Kromkamp doorloopt, worden 



verlegd. De gemeente wil een verlegde loop realiseren op de iets 
verder gelegen percelen bij de ‘Roenhorst’ en café Huls. Met 
grondcompensatie uit de 1,5 ha gemeentegrond, wordt de 
medewerking van die eigenaren geregeld. Daarmee is deze grond dus 
niet beschikbaar voor compensatie van Pennings en Heijink. Even lijkt 
er nog een opening als Leo Pennings aangeeft dat zijn voorstel ook 
van kracht blijft als het bij de gebruikelijke eenmalige vergoeding 
blijft. Maar dan moet het wel zo zijn dat de ontrokken m2’s voor het 
pad nog meetellen voor de mestboekhouding. Na verloop van tijd 
wordt duidelijk dat de regelgeving voor de mestboekhouding zodanig 
gewijzigd is dat de m2 voor het pad niet meer kunnen meetellen. 
Helaas, dit spoor loopt dood.  

Met gebiedsmakelaar Gerrit van Lochem is eerder al wel eens 
gesproken over grondcompensatie voor de beide nog volop actieve 
boerenbedrijven. Na verloop van tijd komt via hem een perceel aan de 
Koopweg in beeld. Helaas blijkt dit perceel uiteindelijk toch niet 
beschikbaar. Na meer verloop van tijd komt Van Lochem met een 
perceel (ca. 4 ha) in De Heurne. Hiermee kan Arjan Heijink 
gecompenseerd worden, zodanig dat zijn hele perceel aan de 
Aaltenseweg beschikbaar komt voor andere grondcompensaties, o.a. 
voor de  

 
Hoe het Ziegenbeekpad tot stand kwam  
De meesten van u weten wel dat er de nodige voorbereiding aan te pas 
komt voordat daadwerkelijk de schop in de grond kan om een nieuw 
pad te maken. Hier krijgt u een indruk van wat er allemaal bij kwam 
kijken voordat het Ziegenbeekpad aangelegd kon worden.  



In april 2009 komt Leo Pennings met het voorstel voor een nieuw pad 
over de rand van zijn perceel. Dit pad zou het bestaande pad vanaf de 
Keurhorsterweg, lopend langs boerderij ‘Hoopman’, via de grond van 
Pennings verbinden met de inrit naar John Verbeek tegenover het 
Buurtschapshuis in Sinderen. De familie Pennings wil wel graag in 
grond gecompenseerd worden, bij voorkeur met het nabij gelegen 
perceel aan de Aaltenseweg (ca 1,5 ha)van de gemeente Oude 
IJsselstreek. Het geplande pad, voorlopig Penningspad genoemd, loopt 
ook over een perceel van Arjan Heijink. Om zijn medewerking te 
krijgen wordt er gekeken of er voor hem ook grondcompensatie kan 
plaatsvinden uit dezelfde 1,5 ha gemeentegrond.  
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De profielbalk van Bennie en Joop maakt het werk een stuk makkelijker  

familie Pennings. De gemeente ziet hierin een mogelijkheid om een 
oude wens te vervullen: de Ziegenbeek meer herkenbaar maken in het 
landschap, onder meer met beekbegeleidende beplanting, en met een 
betere inrichting ook de natuurwaarde van de beek verbeteren.  

De gemeente wordt dus partner in het project. Voor de aanleg van het 
Penningspad was inmiddels een subsidieaanvraag voorbereid met het 
Recreatieschap. IJlings vindt er allerlei  

aangeschoven, want zij hebben als beekbeheerder ook hun wensen en 
voorwaarden. Het duurt even voor gemeente en Waterschap er samen 
uit zijn hoe het allemaal moet worden. Door de uitbreiding van het 
project wordt de benaming Penningspad gewijzigd in Ziegenbeekpad.  

De gemeente wil de ruilgrond in De Heurne pas kopen als alles rond 
is. De grondeigenaar in De Heurne wordt een beetje ongeduldig: gaat 
er nu nog wat van komen of niet? Er duiken toch nog wat onvoorziene 
dingen op. De gemeente wil langs de Ziegenbeek een beplanting met 
knotelzen. Het Waterschap vindt dit goed, maar alleen als zij aan de 
overzijde van de beek een onderhoudsstrook van 4 meter in eigendom 
krijgt of toegang met een recht van erfdienstbaarheid. Dit moet 
notarieel worden vastgelegd. Overleg volgt met de grondeigenaren 
aan de overzijde van de beek, Groot Nibbelink, Jansen en Hartemink 
(loonbedrijf). Na enig nadenken willen zij gelukkig allemaal 
meewerken. Er moet nog wel uitgewerkt worden hoe zo’n recht van 
erfdienstbaarheid er uit komt te zien, want met een situatie als deze 
heeft eigenlijk niemand ervaring. Weken gaan voorbij waarin veel 
gebeld en gepraat wordt. Uiteindelijk liggen er overeen- komsten waar 
iedereen zich in kan vinden.  



overleg plaats Recreatieschap indieningsdatum zodanig uit te 
breiden dat een extra stuk pad (door de verlegde loop) en extra natuur 
en beplanting kunnen worden opgenomen. Inmiddels is ook het 
Waterschap  

met gemeente en om kort voor de de projectaanvraag  
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Vervolgens moet ook het bestuur van het Waterschap nog zijn 
toestemming geven voor dit geheel. Weer gaan weken voorbij en de 
zomervakantie nadert. In de tussentijd is ook het beheer van de 
knotelzen langs de Ziegenbeek een bespreekpunt. Om te zorgen dat de 
knotelzenstrook er een beetje ‘kas’ bijligt, wordt afgesproken dat Leo 
Pennings deze gaat knotten. De Stichting Kerk- en fietspaden neemt 



het onderhoud van de grasstroken op zich. Ook hierover worden 
overeenkomsten gesloten tussen partijen. Landschapscoördinator 
Yvette Ruesen van de gemeente is hierin degene die alles bij elkaar 
brengt en daardoor onmisbaar.  

Na heel veel overleg komt uiteindelijk het akkoord van het 
Waterschap voor de notariële akten. Hoera, aan de laatste voorwaarde 
voor de grondruil is voldaan nog net voordat iedereen met vakantie 
gaat. De gemeente gaat de grond in De Heurne kopen en alles wordt in 
gang gezet. Na de vakantie kan de Stichting Kerk- en Fietspaden in 
september eindelijk beginnen met de aanleg van het Ziegenbeekpad. 
Aanleggen – dat kunnen we snel. Eind oktober 2011 is het pad klaar!  

Eerste fietspaden voor ’t Olde Karrespoor in De Heurne  

In de vorige nieuwsbrief meldden wij al dat onze collega’s 
van Stichting ’t Olde Karrespoor in De Heurne e.o. gingen 
starten met de aanleg van de eerste twee fietspaden in De Heurne. 
Inmiddels is het eerste pad gereed: ’t Dieksken van de Caspersstraat 
naar de Varsseveldseweg. Voor de aanleg van het tweede pad zijn de 
werkzaamheden begonnen. Dit wordt het Bleikertpad, van de 
Gelkinkweg naar het Welskerveen. Dit pad wordt vernoemd naar de 
verdwenen boerderij De Bleikert, ‘Bleikertpad’. Men hoopt in mei a.s. 
beide paden te openen Alvast van harte gefeliciteerd!  
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Een nieuwe trekker  

 
Dankzij bijdragen van de Rabobank uit het Coöperatief Dividend, de 
firma Ankersmit, de Keerkring (Stichting DAK) en een eigen bijdrage 
van onze Stichting (dus van u als donateur) konden we een nieuwe 
Iseki trekker aan schaffen. De Iseki werd op 11 februari 2012 
feestelijk in gebruik genomen in aanwezigheid van Jos Bergervoet van 
de Rabobank.  



Deze trekker heeft een veel groter vermogen dan een gewone 
zitmaaier en zoals u ziet heeft hij een grote opvangbak voor maaisel. 
Met de toegenomen lengte aan paden begon het maaien een hele klus 
te worden. Met deze nieuwe trekker scheelt dat heel veel werk. U kunt 
zien dat de vrijwilligers er apetrots op zijn en bijna niet kunnen 
wachten tot het voorjaar wordt.....  

En een nieuwe opslagruimte  

Najaar 2011 stelde de familie Gesink (Welsink) een gedeelte van een 
stal beschikbaar, die de vrijwilligers met  

vereende krachten hebben opgeknapt tot opslagruimte. Hier kunnen 
alle apparatuur, gereedschappen, brandstoffen en andere 
benodigdheden schoon en veilig worden opgeborgen. De ruimte dient 
tevens als werkplaats. Ook deze nieuwe ruimte werd op 11 februari 
feestelijk in gebruik genomen.  

Alle donateurs en gulle gevers: bedankt!  
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In gesprek met de rayonhoofden  
Vrijwilligers hebben we in alle soorten en maten. Zo hebben we 
inmiddels vijf rayonhoofden die elk het onderhoud van een pad 
organiseren met een groepje vrijwilligers. Tijd voor een praatje.  

Om te beginnen: wat houdt de functie van rayonhoofd eigenlijk 
in? Joop: “Nou, eigenlijk niks! Madelon heeft ons die naam gegeven, 
het kind moest een naam hebben. Het werk doen we gewoon met zijn 
allen, het stelt niks voor.”  

Maar wat doen jullie nu precies?  

Han: “Zorgen dat de gereedschapswagen aanwezig is op de 
maandelijkse onder- houdsdag, uit de stalling halen en na afloop ook 
weer terug brengen. Of regelen dat iemand anders dat doet. En zorgen 
dat de apparaten schoon weer worden teruggezet natuurlijk. 
Brandstofvoorraad controleren en aanvullen. En het werk een beetje 
verdelen over de vrijwilligers.”  

Joop: “Ik fiets een dag van tevoren even langs het pad, om te kijken 
wat er gedaan moet worden Dan kun je tenminste efficiënt beginnen. 
Anders staan de vrijwilligers mekaar zo aan te kijken: wat gaan we 
vandaag doen? Soms moeten we extra mensen regelen, als er veel 
moet gebeuren. En soms moet je juist mensen afbellen. Als het droog 
is en er minder groeit, is er ook minder onderhoud nodig.” Dolf: “’s 
Winters na de vorst het pad afsluiten, dat doen we ook. Afgelopen 
periode zijn we bezig geweest om de paden weer rijklaar te maken. Er 
zijn toch altijd weer mensen die erdoor fietsen ook al is het afgesloten, 



dat geeft flink wat insporing die hersteld moet worden. Hetzelfde door 
paarden met hoefijzers. En we hebben ook echt vandalisme, vooral in 
het Idinkbos. Daar halen kwajongens steeds de bordjes weg.”  

Joop: “Ik verzin steeds iets nieuws: bordjes hoger, spijkers eraan, heel 
vies vet aan de palen. Het lijkt er nu toch op dat ik het gewonnen 
heb!”  

De rayonhoofden in overleg  

Willy: “We houden ook de boel in beetje in de gaten. Het 
Ziegenbeekpad was nog niet droog of een mountainbikeclub wilde er 
al overheen. ‘Dat kan toch wel meneer, wij rijden niks kapot’ Nee, dat 
kan niet, want morgen gaat het regenen! Komen jullie dan helpen 
herstellen als het stuk gaat? Nee, dat was niet de bedoeling.” Joop: 
“Laatst had ik iemand met een motor op het fietspad. ‘Ja maar, ik rij 
rustig’. Dan toch maar weer vriendelijk uitleggen welke schade dat 
geeft en dat we niet voor één persoon een uitzondering kunnen 
maken.”  

Wat is het minst leuke aan rayonhoofd zijn? Willy: “Eigenlijk is alles 
leuk. Behalve misschien als mensen zich niet aan de regels houden. 
Dan wil ik de hondenpoep nog maar weer eens noemen. Veel mensen 
nemen wel een schepje mee, maar gooien het dan nog in het weiland. 
Doe dat nou niet, daar kunnen de koeien dode kalfjes door krijgen. 
Gooi het in een bosje of neem het mee!”  

Wat gaan jullie vandaag doen? “Even overleggen hoe we het maaien 
gaan organiseren nu we de nieuwe maaier hebben. Wie maait wanneer 
welk stuk, waar komt het maaisel tijdelijk te liggen, dat soort dingen.”  

Nog een laatste vraag: kun je ook rayonhoofd zijn als je niet met de 
VUT bent? “Ja natuurlijk kan dat. Maar toegegeven, het is wel handig 
als je het door de week kunt doen. Zie het maar zo: wij zijn de jeugd 
van gisteren!”  
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Het Welsinkpad is populair!  

Kort nieuws  
Heeft u het ook gelezen? Wij haalden de landelijke pers! Joop Lammers, Leo 
Pennings en Helma Tuenter verschenen 14 januari in de Telegraaf in een 
artikel over noaberschap. Hierin ging het ook over de kerkenpaden.  

Nuttige links  

www.fietsenwandelenachterhoek.nl www.achterhoeksekerkenpaden.nl Dit 
zijn websites van de VVV met alle kerkenpadenroutes digitaal, waaronder 
ons  

Rondje Sinderen (31 km).  



   
Honden aan de lijn!  

Honden kunnen drager zijn van de Neospora bacterie, die spontane 
abortus bij rundvee kan veroorzaken. Dus graag uw hond aan de lijn 
houden en uitwerpselen meenemen, in elk geval uit de wei.  

 
Contactgegevens  
Voor meer informatie kunt u terecht bij een van onze bestuursleden:  

Dolf Wisselink – voorzitter Gert Boesveld – secretaris Erik Hiddink – penningmeester 
Joop Lammers – PR  

Madelon Ankersmit – 2e secretaris Marjon Groot Nibbelink – lid  

Stichting Kerk- en Fietspaden Sinderen e.o. P/a Kasselderstraat 4a, 7065 BW Sinderen 
Tel. 0623230558 Email: kerkenpadensinderen@gmail.com  

Bent u nog geen donateur en wilt u dit wellicht worden? Vraag dan onze 
donateursfolder aan.  
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