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Achterhoek
brengt een
Ode aan het
Landschap
Gevormd door de ijstijden
en mede beïnvloed door
de mens maakt dat het
Achterhoekse landschap
een landschap is waar de
meeste Nederlandse landschapstypes in het klein
te vinden zijn. Het is een
coulisselandschap, waarbij je na elke bocht wordt
verrast met een nieuw decor. Meanderende beken
en rivieren, grote veenmoerrassen, een afwisselend heuvellandschap, een
grote diversiteit aan bosgebieden en uiteenlopende
natuurgebieden geven de
streek een uniek karakter.
Dit jaar brengen we vol
trots het Achterhoekse
landschap extra onder de
aandacht binnen Ode aan
het Landschap. Journalist
Joyce de Schepper en fotograaf Gerard Mühlradt
gaan de komende maanden op pad om met ‘Ambassadeurs van het Landschap’ naar hun streek te
kijken. Op deze pagina
maken jullie kennis met
de ambassadeurs van Zutphen en Montferland.
■ achterhoek.nl/
odeaanhetlandschap
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Vanaf de klimtoren ontvouwt zich één groot panorama
MONTFERLAND – “Kom maar

naar de uitkijktoren op de
Hulzenberg”, zegt historicus
Edwin Zweers. Dus klimmen we voor dit interview
naar en op de toren in het
Bergherbos bij Stokkum.
De inspanning wordt boven
in de toren ruimschoots beloond. “Er is in Nederland
geen plek te vinden waar
je zo’n uitzicht hebt”, zegt
de historicus. Er ontvouwt
zich één groot panorama
dat zich uitstrekt naar alle
windstreken. “Ongeacht het
weer, bovenop de toren is
steeds een overweldigende
ervaring.”
De liefde voor de geschiedenis en de natuur voor de
streek waar Edwin opgroeide, is er van kinds af aan geweest. “Ik herinner me dat
ik als tienjarig jongetje met
opa en oma op de Eltenberg
stond. Dat was Duitsland en
wij woonden – net over de
grens – in Nederland. Dat
maakte als kind al veel indruk op me. Gaandeweg ging
ik me steeds meer interesseren voor het landschap. Niet
alleen de diversiteit van het
landschap is zo mooi, maar
ook de ontstaansgeschiedenis. Hoe het vlakke kleiland
botste met de heuvels en
het landschap uit de IJstijd.
Machtig vind ik dat.”
Regionale vraagbaak
Zweers maakte van zijn hobby zijn beroep. Hij werkt al
ruim twintig jaar als docent

“Ik heb heel veel mooie plekken gezien in de wereld, maar het landschap in Montferland is toch wel heel bijzonder”, zegt Edwin Zweers. Foto: Gerard
Mühlradt

geschiedenis aan het Rietveld Lyceum in Doetinchem.
Naast zijn werk is hij actief
als vrijwilliger voor tal van
culturele evenementen. Hij is
onder meer voorzitter van de
Heemkundekring Bergh en
auteur voor Old Ni-js en de
Zandhaas over de streekgeschiedenis. Kortom, de man
is een vraagbaak over de geschiedenis van de streek én
een bron van informatie over

de mogelijkheden die de regio vandaag de dag biedt op
het gebied van toerisme.
Natuur en cultuur
Bos was jarenlang voornamelijk productiebos. “Pas de
afgelopen zestig jaar werd
het Achterhoekse landschap
ontdekt als plek om te ontspannen, om te wandelen en
te fietsen. Er werden paden
aangelegd en momenteel zijn

er tal van bewegwijzerde routes, ook voor ruiters en mountainbikers”, vertelt Edwin. En
de omgeving biedt meer. “De
mensen komen van heinde
en ver om te genieten van het
coulissenlandschap dat zo
kenmerkend is voor de Achterhoek. De grote variatie aan
bos in combinatie met het afwisselende heuvellandschap
geeft deze streek haar unieke
karakter. Een gebied dat rust

en ruimte uitstraalt met lieflijke esdorpjes te midden van
groen in alle denkbare schakeringen. Kasteel Huis Bergh
herbergt een schat aan kunstwerken en voor wie meer wil
weten over de streekgeschiedenis is Stadsmuseum Bergh
een aanrader.”

■ ontdekmontferland.nl

Kunst en cultuur langs de uiterwaarden tijdens IJsselbiënnale
ZUTPHEN – Een prachtige Hanzestad met middeleeuws karakter, dat is
Zutphen. Met musea, de
Walburgiskerk, knusse
winkeltjes naast moderne
speciaalzaken. Een binnenstad die elke donderdag verandert in één grote
warenmarkt en de Groenmarkt, Houtmarkt en Zaadmarkt kraam aan kraam
verbindt. Langs misschien
wel de mooiste rivier van
Nederland wordt ook dit
jaar de IJsselbiënnale gehouden. Een internationale
kunstroute van maar liefst
120 kilometer. Onder de titel ‘Tij, tijd en tijdelijkheid’
presenteren professionele
kunstenaars een kunstwerk
of installatie.

De IJsselbiënnale is een
kunstroute met kunstwerken
op bijzondere locaties in het
IJssellandschap. De buitententoonstelling is deze zomer
te bezoeken, vanaf 18 juni tot
19 september. Daarnaast is er
een activiteitenprogramma
op specifieke dagen. Als belangrijke partner van de IJsselbiënnale bieden architect
Silvester van Veldhoven en
zijn partner Elma Strijks, eigenaren van Wasserij De IJsselstroom, een podium aan
kunstenaars. Zowel binnen
als buiten hun industriële
monument. De IJsselstroom
is naast cultuurpodium ook
een woonhuis, een archi-

“Kom deze zomer richting de uiterwaarden van Zutphen om te genieten van de goede dingen van het leven.” Elma Stijks en Silvester van Veldhoven van De IJsselstroom. Foto: Gerard Mühlradt

tectenbureau en een ruimte
te huur voor vergaderingen,
trainingen en bijzondere
feesten.
Binnen- en buitenpodium
“Kunst en cultuur is onze
passie”, vertelt Elma. “We zijn
dan ook blij dat Elise van der
Linden, in 2017 kunsttalent
van Nederland, foto’s en video’s bij ons gaat exposeren.
De beelden symboliseren
groei en verval. Met haar ex-

positie ‘Momentum’ neemt
ze de bezoeker mee naar
gebouwen die overwoekerd
zijn door de natuur. Werk
dat naadloos aansluit bij het
thema Tij, tijd en tijdelijkheid. Bovendien is het voor
ons een mooie gelegenheid
om onze waanzinnig mooie
ruimte open te stellen voor
Elise en de bezoekers van
haar expositie. In onze achtertuin wordt tijdelijk een podium en een brug gebouwd

‘over de Hank’ door de
Scouting. Bezoekers kunnen
genieten van het buitenprogramma door zich heerlijk
neer te vlijen in het gras en
zich te laven aan optredens
in zomerse sferen.”
Muziek bij zonsondergang
“Want we hebben mooie
muziek!” vult Silvester aan.
Quartet Quinetique geeft drie
voorstellingen. “Het kwartet
bestaat uit goed geschoolde

musici die zich tijdens hun
optredens laten inspireren
door de omgeving en vooral
door de zonsondergang.”
Geleid door het tijdstip van
de zonsondergang spelen ze
op drie verschillende data op
drie verschillende tijdstippen
in juni, juli en augustus.
Chris en Timo tappen in
juli uit een ander vaatje. “Zij
brengen verstilde beelden
ondersteund door opzwe-

pende live percussiemuziek.
De sfeer die ontstaat doet een
beetje denken aan Koyaanisqatsi van Philip Glass.”
Ook speelt Duo Leeghwater
meerdere keren eigentijdse
voorstellingen: Halte Pompstation en Dwalers; een theatermuziekspektakel met persoonlijke verhalen.
■ www.deijsselstroom.info

