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Kippenhokkenproject Stichting WCL Winterswijk

Voorwoord van de voorzitter
Tot en met het begin van de 20e eeuw waren nagenoeg alle boerenbedrijven rondom
Winterswijk kleinschalige gemengde bedrijven. Ten behoeve van het boerenbedrijf
stonden op het erf of net daar buiten meerdere gebouwtjes, vaak met wisselende
bestemmingen. Dat ze toen gebouwd werden was om het feit dat ze in die tijd nodig
waren. Tegenwoordig zijn deze gebouwtjes vaak overbodig bij gebrek aan een echte
functie. Het herstellen in oude staat is vaak duurder dan het bouwen van een nieuwe
schuur 'uit de categorie bouwmarkt'.

We hebben veel geleerd in de periode dat we “opgeknapt “ hebben en zijn er achter
gekomen dat er nog heel veel “pareltjes” hersteld moeten worden. Voor vele kan er niet
meer te lang gewacht worden, omdat het dan niet meer nodig is. Dus reden temeer om
verder te gaan met het herstellen van deze cultuurhistorisch waardevolle en karakteristieke
objecten, die bijdragen aan de belevingswaarde van de status Nationaal Landschap
Winterswijk van ons mooie buitengebied.

Winterswijk. voorjaar 2015
Dhr. G.J.W. te Gronde
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In 2007 is door het WCL een projectplan opgesteld waarbij een werkgroep werd opgericht
die bestond uit de bestuursleden Pieter van de Laan, Arie Schoemaker, (oud bestuurslid)
Henk Wikkerink en Wim Wieskamp van advies bureau SEM. Dit project had de naam
“Kippenhokkenproject” . Dit project en haar werkgroep kreeg veel steun van de, helaas
inmiddels overleden, heer Rien Koopsen van de Provincie Gelderland.
We zijn er trots op dat we er in de afgelopen acht jaar in geslaagd zijn om veel van zijn
hoog gewaardeerde “pareltjes” te herstellen.
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| H e t "Kippe nhokke nproj e c t"

In 2007 is door WCL Winterswijk een subsidieproject
gestart onder de naam “Subsidie herstel cultuurhistorisch
waardevolle karakteristieke objecten in het WCL-gebied
Winterswijk”. Aangezien deze omschrijving een hele mond
vol is en niet direct de doelgroep aansprak, werd al gauw de
naam “Kippenhokkenproject” ingevoerd. Nu, na acht jaar
gedraaid te hebben, is dit project niet meer weg te denken
uit het subsidieprogramma van het WCL Winterswijk en heeft
het project niet alleen geleid tot het herstel en behoud van
kippenhokken, maar ook objecten van velerlei aard behorend
tot het Winterswijkse boerenerf en buitengebied.
Het project werd in deze periode ondersteund door de
Provincie Gelderland, bestaande uit financiële bijdragen, maar
niet minder belangrijk de inbreng van kennis door de, helaas
overleden, heer Rien Koopsen.
In deze brochure wordt een beschouwing gegeven
van het hoe en waarom en de resultaten van het
“Kippenhokkenproject” van WCL Winterswijk.
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| H e t pr ojectt e a m

Het “Kippenhokkenproject” wordt ondersteund
door een projectteam.

Wim Wieskamp

Arie Schoemaker

Pieter van der Laan
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Dit team legt contacten met eigenaren, beoordeelt objecten
en subsidieaanvragen, begeleidt de uitvoering en zorgt voor
de uiteindelijke subsidie afwikkeling.
Aanvankelijk bestond bij de start van het project in 2007 het
team uit vier personen. Gedurende de afgelopen jaren hebben
steeds dezelfde personen deel uitgemaakt van dit team. Op
dit moet moment bestaat het nog uit drie personen, de
vierde persoon, Henk Wikkerink heeft zich vanwege andere
werkzaamheden teruggetrokken uit het WCL.
Het huidige projectteam bestaat uit:
• Arie Schoemaker, secretaris WCL:
hij verzorgt de administratieve en financiële zaken en
onderhoudt de contacten met de provincie Gelderland en
het WCL bestuur.
• Pieter van der Laan, bestuurslid WCL en lid van de
Adviescommissie Cultuurhistorie Winterswijk:
hij verricht samen met Wim Wieskamp het veldwerk, dat
bestaat uit onder andere het leggen van contacten met
eigenaren, het beoordelen van objecten, maar speurt ook
rond naar nieuwe objecten.
• Wim Wieskamp, Adviesbureau SEM Oost-Nederland B.V.:
als externe kracht ondersteunt hij het werk van Pieter
van der Laan en beoordeelt verder de offertes en geeft
bouwtechnische ondersteuning bij de uitvoering van de
werkzaamheden.
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| H e t boe rener f

Hedendaags boerenerf Groenloseweg
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Ontwikkeling
Vanaf het begin van de 20e eeuw heeft de landbouw
in Nederland grote veranderingen ondergaan. Door de
introductie van de kunstmest en de mechanisatie zijn de
agrarische bedrijven sterk veranderd.
Ook in Winterswijk was dit goed merkbaar, ofschoon veel
boerenbedrijven nog tot na de Tweede Wereldoorlog op de
oude methode verder werkten.
Traditioneel waren er in Winterswijk gemengde
boerenbedrijven. Men hield koeien, varkens en kippen,
verbouwde granen, aardappels en veevoer en gebruikte ossen
of paarden als hulpkrachten voor de werkzaamheden.
Deze gemengde bedrijfsvoering bepaalde de inrichting van
het boerenerf.
De wijzigingen in de landbouw gingen gepaard met
schaalvergroting en specialisatie. Voor de kleine gemengde
boerenbedrijven was geen plaats meer. Nieuwe bedrijven
werden gebouwd of bestaande werden aangepast. Bij
bedrijfsbeëindiging kwamen boerderijen leeg te staan of
werden verbouwd tot bijvoorbeeld een woonboerderij.
Door deze veranderingen verdween ook grotendeels het
traditionele boerenerf.

Behouden boerenerf Harkelsweg

03

| H e t boe rener f

Hoe het was
De inrichting van een boerenerf in Winterswijk was in het
verleden erg eenvoudig en kwam voort uit het agrarische
gebruik.
De hoofdbebouwing was de boerderij bestaande uit een
voorhuis en de “deel”.
De “deel” was het bedrijfsgedeelte van de boerderij en als
zodanig het belangrijkste en stond daarom meestal naar de
weg toegekeerd. In het voorhuis werd gewoond.
Op de “deel” waren de koeien en het paard gestald en werd
op de zolder ervan het nodige hooi en stro opgeslagen.
Naast de boerderij was op bijna elk boerenerf een “schoppe”,
een karloods of een kippenhok te vinden.
De “schoppe” werd gebruikt voor het houden van wat varkens,
het opslaan van stro, het stallen van de betere wagens en ook
als werkplaats.
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| H e t boe rener f

In de meestal open karloods stonden de ploeg, de eg,
de stortkar en soms een gierkar en werd het brandhout
opgeslagen.
Naast één van de zijgevels van de boerderij was een mestvaalt
gesitueerd. Op sommige erven stond vlakbij de “schoppe”
nog een overdekte aardappelschuur voor het bewaren van de
winteropslag.
Voor het voorhuis van de boerderij was de moestuin met de
boomgaard en soms een kleine bloementuin.
Dikwijls waren de inkomsten van het boerenbedrijf niet
voldoende en werden nevenwerkzaamheden verricht zoals
weven, rad- of klompenmaken. Deze werkzaamheden werden
vooral in de wintermaanden uitgevoerd. Hiervoor werd dan
een apart vrijstaand schuurtje gebouwd, meestal in de buurt
van het voorhuis.
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| H e t boe rener f
Op sommige erven was een bakoven aanwezig, deze stond
wat achteraf in verband met mogelijk brandgevaar.
Vanzelfsprekend ontbrak bij elke boerderij de waterput met
“haal” en een pomp niet.
Verder kon men bij het erf ook een overkapte hooiberg vinden
of een “viemhoop” met de nog te dorsen korenschoven.
Het erf zelf was grotendeels onverhard, alleen een stuk voor
de toegang tot de “deel” had een verharding van meestal
zwerfkeien.
Ook ontbraken bomen niet op een boererf. Eiken rondom het
erf en lindebomen voor de boerderij tegen de zon.
En dan waren er nog kleine elementen die thuis hoorden op
een erf zoals een rek met melkbussen, een hondenhok en
soms een “geubel” voor het aandrijven van de bietensnijder of
hakselaar op de “deel”.
Ook bij het erf hoorde een aantal melkbussen aan de weg,
waaraan de buurt kon zien hoe goed je boerde.
De hierboven omschreven erfinrichting heeft eeuwenlang het
beeld bepaald van het buitengebied van Winterswijk.
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| H e t boe rener f

Hoe het nu is
Zoals al gezegd, is er in de landbouw veel veranderd, vooral
de laatste vijftig jaar. Het aantal agrarische bedrijven is
afgenomen en de omvang van de overgebleven bedrijven is
sterk gegroeid.
Ook de bedrijfsvoering is geheel anders, het paard als
werkkracht heeft plaats gemaakt voor grote tractoren en de
ploeg, eg en gierkar hebben een zodanige afmeting gekregen
dat deze niet meer in de karloods passen.
De koeien worden gevoerd met kuilvoer of korrels uit silo’s en
met een beetje geluk mogen ze nog in de wei.
Het rek met melkbussen is vervangen door gekoelde
melktanks.
De erven zijn volledig verhard, zodat deze toegankelijk zijn
voor zwaar verkeer.
Kort gezegd is er van de oude erven bij de boerderijen die met
de tijd zijn meegegaan niet veel meer herkenbaar.
In dezelfde periode zijn ook veel boerenbedrijven gestopt,
omdat men geen opvolger had of de investeringen voor de
nieuwe bedrijfsvoering niet rendabel waren.
Hierdoor kwamen veel boerderijen leeg te staan of was alleen
het voorhuis maar bewoond.
Om de kosten van onderhoud op te kunnen brengen kwam de
splitsing van boerderijen in twee of meer woningen in opmars.
Een begrijpelijke stap, maar dit had ook weer gevolgen voor
het oorspronkelijke erf.
Het erf werd opgedeeld door heggen of andere afscheidingen
en zo nodig werden er bergingen en carports bij geplaatst.
Door de woonfunctie die de boerderij heeft gekregen is het erf
vaak volledig verhard.
Naast de dubbele bewoning hebben een aantal boerderijen
een nevenfunctie gekregen als bijvoorbeeld Bed & Breakfast,
groepsaccommodatie of minicamping. Ook hier zijn de
oorspronkelijke erven aangepast voor bijvoorbeeld het creëren
van parkeerplaatsen.
Al met al heeft het oud boerenerf een grote verandering
ondergaan en heeft als zodanig veel van haar oorspronkelijke
karakter verloren.
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| H oe e n waarom v a n be hou d

Het buitengebied van Winterswijk is door zijn diversiteit zeer
uniek en van grote waarde voor de regio. De wijze waarop
dit landschap door vele generaties landbouwers gevormd en
behouden is, verdient respect. Gevolgen door veranderingen
in de maatschappij zijn niet tegen te gaan en ook toekomstige
agrariërs moeten bestaansrecht hebben en houden.
De kunst is nu om deze veranderingen samen te laten gaan
met het behoud van het oude landschap. Een onderdeel
hiervan is aandacht voor de oude boerenerven met haar
bebouwing. Zonder deze erven verliest het buitengebied van
Winterswijk haar unieke karakter en is zij in de toekomst niet
meer herkenbaar.
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Een belangrijke bijdrage tot het behoud van het erf is het in
stand houden van de kleinschalige bouwwerkjes, erfinrichting
en erfbeplanting.
Het is duidelijk dat de eigenaren van de erven hierin de
belangrijkste rol spelen, maar zij kunnen dit dikwijls niet alleen
en zullen hierin bijgestaan moeten worden door externe
adviezen en financiële ondersteuning.
Eigenaren kunnen geadviseerd worden over hoe hun objecten,
met behoud van het oorspronkelijke karakter, in stand kunnen
worden gehouden, welke nieuwe functies er mogelijk zijn in
de bijgebouwen en vooral dat zij gestimuleerd worden tot
behoeden van verval.

| H oe e n waarom v a n be hou d
De oorspronkelijke houten topgevels van
boerderijen en “schoppes” waren naar voren
geplaatst ten opzicht van de ondergevels. Dit
werd gedaan om de ondergevels niet met
regenwater te belasten.
Het regelwerk van de topgevels werd
geplaatst op consoles die bevestigd waren
aan de gebintstijlen. In het aangrenzende
Münsterland worden deze consoles “knaggen”
genoemd. Een naam die in Winterswijk ook
vaak wordt gebruikt. Kenners kunnen aan de
vorm en de mate van versiering zien uit welke
tijd de “knaggen”stammen.

Altijd boeiend zijn de houtconstructies
met bijbehorende telmerken die worden
aangetroffen.
13

Het kwam vaak voor dat een “schoppe” werd
verlengd omdat deze te klein was geworden.
De bestaande topgevel werd dan verwijderd
en er werd een gebint bij geplaatst. Sporen
hiervan treft men dikwijls aan omdat de
“knagge” van de oude topgevel beleef zitten
en nu diende als ondersteuning van de deling
in de gebintplaten.
Zo ook bij de “schoppe” bij Leeferdink in
Ratum, met wel een erg fraaie uitvoering van
de “knagge”.

Tijdens opnames worden soms wel heel
bijzondere gebintconstructies aangetroffen
zoals in deze schoppe aan de Hoebinkweg
in Meddo.

Bij de restauratie van een “schoppe” bij de
Ravenhorst werd een balk met inscriptie
ontdekt. Volgens overlevering is deze
balk de bovendorpel geweest van de
toegangsdeur van de watermolen die hier
ooit heeft gestaan. Hij was gebruikt als
stijl in één van de gevels. Hij hangt nu
zichtbaar aan de topgevel.
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| H oe e n waarom v a n be hou d

Eén van de middelen om behoud te stimuleren, is financiële
ondersteuning. De gebouwen op een boerenerf zijn vaak
onrendabel, duur in onderhoud en hebben geen economische
waarde. Slopen en vervangende nieuwbouw is goedkoper.
Een financiële ondersteuning kan een eigenaar over de streep

trekken om wat meer kosten te maken. Dit om bijvoorbeeld de
windveer van een ”schoppe” uit te voeren in hout in plaats van
onderhoudsvrij kunststof, of de bijna ingestorte karloods toch
te herstellen in plaats van te slopen en te vervangen door een
carport met platdak uit de catalogus.

Om aan deze initiatieven te kunnen bijdragen en
ook eigenaren te stimuleren is in 2007 door WCL het
“Kippenhokkenproject” in het leven geroepen.
Door dit project zijn, in samenwerking met de eigenaren,
diverse objecten op boerenerven, maar ook hier buiten,
hersteld.
In het volgende deel van deze brochure wordt een overzicht
gegeven van objecten die door het “Kippenhokkenproject”
zijn ondersteund. Zoals uit het overzicht blijkt is het niet
alleen bij kippenhokken gebleven
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Hoeveel is er financieel bijgedragen? In de periode
2007 – 2013 is er gewerkt met € 160.000,- subsidie van
de provincie Gelderland, aangevuld met een gelijk bedrag
van het WCL, vrijgemaakt uit de jaarlijkse bijdragen van de
Gemeente Winterswijk.
Dus totaal € 320.000,- De globale bouwkosten van
43 objecten (excl. Veldoven Winkelstegge) bedragen samen
ca. € 1.010.000,-.
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| Waar st aan w e nu

Wat is er al bereikt
Zoals uit deze brochure blijkt is met het “Kippenhokkenproject”
in de afgelopen periode al veel bereikt en hiervoor is veel
waardering vanuit de buitenwereld.
Bijgaande totaal overzicht en fotoselectie geef hiervan een
goede indruk.

Totaal uitgevoerde objecten
• uitgevoerde objecten
• afgewezen objecten op basis van diverse gronden
• positief beoordeelde objecten, geen medewerking eigenaar
• positief beoordeelde objecten, uitvoering nog in beraad bij eigenaar

44 stuks
19 stuks
8 stuks
10 stuks

Totaal aantal behandelde objecten

81 stuks

Overzicht projecten herstel kleine cultuurhistorisch waardevolle objecten WCL Winterswijk
Buurtschap

Soort object

Huidig gebruik

Adres object

verblijfruimte B&B

Ravenhorsterweg 92

Woold

schoppe

atelier

Boeijinkweg 3-5

Huppel

schuur

berging

Achterweg 3

Boeijinkweg 7

Boveltweg 10

Henxel

Huppel

Woold

schoppe
rijtuigenschuur

veldschuur

Boveltweg 12

Woold

Droppersweg 1

Woold

Fukkinkweg 2

Kotten

schoppe

Corle

kippenhok

Brinkeweg 25

Fukkinkweg 2

Miste

aardappelhut

Kotten

Geelinkweg 10

Corle

Goossensweg 7

Meddo

Geelinkweg 3

schoppe

berging

berging en houtopslag

berging

Roerdinkweg 1

Woold

dubbele schoppe

Ratum

kippenhok

kippenhok en berging

Brinkheurne

schoppe

berging

Brinkheurne

hooiberg

Afdak

kippenhok

theehuisje

Scholtemaatweg 10

Scholtemaatweg 15

Ratum

Woold

Slingeweg 7

Brinkheurne

kippenhok

Stemerdinkweg 4

klompenmakershuisje

berging

schoppe

Dorpbuurt

Schoolweg 4

kippenhok

berging

Stemerdinkweg 4

Veenweg 1

Woold

Woold

kippenhok

Vosseveldseweg 17

Kotten

kippenhok

Vlaskampweg 2

Kotten

berging

Leeferdinklaan 2

Ratum

schoppe

atelier

Nieuw Beusinkweg
(ongenummerd)

Dorpbuurt

veldschuur

werktuigenberging

Ratumseweg 36

Ratum

hondenhok

prieel

Rauwershofweg 6

Woold

schoppe

berging

berging

Wooldseweg
(tegen over 80-82)

Woold

Ravenhorsterweg 88

Dorpbuurt

schoppe

onbekend

paardenstal

Wooldseweg 119

Wooldseweg 125

Woold

Ratumseweg 6

Ravenhorsterweg 88

Henxel

Dorpbuurt

schoppe

kippenhok

timmermanswerkplaats

Veenweg 5

schoppe

schoppe

kippenhok

waterput

Woold

Kotten

kippenhok

Brinkheurne

Greversweg 5

Kottensweg 109

schoppe

berging en kippenhok

berging

berging

Huidig gebruik

schoppe

Sieverdinkweg 6

berging

Soort object

Dorpbuurt

berging en houtopslag

schoppe

Buurtschap

Ravenhorsterweg 90

Waliënseweg 30
Wesselerweg 1

Huppel

Woold

berging

waterput
berging

berging

veldschuur

Miste

berging

kippenhok

Woold

Wissinkweg 2a

Winkelstegge 1

kippenhok en berging

gastenverblijf

schoppe

Woold

berging

boerderij restaurant

kippenhok

Ratum

Winkelstegge

berging en garage

ontspanningsruimte
berging

veldoven

geen

maisschuurtje

bewaarplaats fruit en noten

veldschuur

werktuigenberging

bosschuurtje

hooiberg

berging

berging

afdak
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Aarninkweg 1
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| Waar st aan w e nu
Voor herstel
Kippenhok Waliënseweg 30 Huppel
Eén van de eerste objecten. Na herstel is het erf weer
compleet.

>>

Na herstel
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>>

Na herstel

Klompenmakershuisje Geelinkweg 10 Corle
Wie het kleine niet eert….., dat is zeker van toepassing op
dit klompenmakershuisje, prachtig hersteld.

>>

Voor herstel
Waterput Stemerdinkweg 4 Brinkheurne
Waterput met haal, onmisbaar bij een boerderij
Na herstel
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Voor herstel

>>

| Waar st aan w e nu

>>
>>
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| Waar st aan w e nu

Voor herstel

Kippenhok Ravenhorsterweg 88 Dorpbuurt
Ook kleine kippenhokken hebben hun charme en zijn het
behouden waard. Let op de ijzeren ramen.
Na herstel
Voor herstel

>>

>>

Na herstel
Kippenhok Scholtenmaatweg 10 Ratum
Oude ramen weer terug gebracht zoals
gebruikelijk bij een kippenhok

>>
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| Waar st aan we nu

Na herstel

>>

>>

Kippenhok Fukkinkweg 2 Kotten
Van rommel- en berghok weer terug naar een
prachtig kippenhok
Voor herstel
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| Waar st aan we nu

Veldoven Winkelstegge Woold
Een bijzonder object binnen het WCL "kippenhokkenproject" is
het behoud van de restanten van een voormalige veldoven. De
veldoven was nog slechts herkenbaar als een met bomen begroeide
verhoging in het weiland en van de mondelinge overlevering.
Vooronderzoek bracht aan het licht dat de muren nog aanwezig
waren en dat er in de oven nog "vulling" zat van gebakken
producten. Dit feit, en dat dit één van de laatste exemplaren
is, heeft de eigenaar doen besluiten een plan op te stellen voor
behoud van deze veldoven en zichtbaar te maken voor publiek.
Dit heeft geresulteerd in een eigentijdse open overkapping
met informatiepanelen voor bezoekers. Een uniek project voor
Winterswijk en de regio. De WCL heeft bijgedragen in het
haalbaarheidsonderzoek.

| Waar st aan we nu

>>

Na herstel
Schoppe Rauwershofweg 6 Woold
De eerste “schoppe” van het project. Let op het
aangebracht houten gevelbeschot, zoals het hoort.
Voor herstel
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| Waar st aan we nu
Voor herstel

Schoppe Roerdinkweg 1 Woold
Het grootste object is de restauratie en herbestemming
van deze dubbele schoppe. Het bouwjaar is
dendrochronologisch gedateerd op 1544 en het is hierdoor
één van de oudste schuren van Nederland.
Gezien de omvang van het project, heeft WCL een
bijdrage geleverd aan de realisatie.
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Voor herstel

>>

Schoppe Ravenhorsterweg 92 Dorpbuurt
Met goed vakmanschap en aandacht is er veel mogelijk

>>
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Voor herstel

Na herstel

>>

Schoppe Aarninkweg 1 Woold
Nieuwe functie in oude omgeving, moet kunnen.

>>

Na herstel
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Voor herstel

>>

Na herstel

>>

Voor herstel met aanbouw

Voor herstel met aanbouw

>>

Schoppe Fukkinkweg 2 Kotten
Op advies van WCL is ontsierende bijbouw verwijderd en
aanbouw aangepast.

>>
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Schoppe Boveltweg 12 Woold
De beelden zeggen genoeg...
Na herstel
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Voor herstel
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Na herstel

>>

Aardappelschuur Brinkweg 25 Miste
Nee, dit is geen schuur die door zijn poten is gezakt,
maar een aardappelschuur voor het vorstvrij bewaren
van de winteropslag. Vroeger algemeen voorkomend,
tegenwoordig een zeldzaamheid.
Voor herstel

>>
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>>

Klompenmakershuisje Slingeweg 7 Brinkheurne
Dit klompenmakershuisje was duidelijk aan herstel toe.
Bijzonder zijn de betonnen dakpannen. Zeldzaam in de
regio en allemaal weer handmatig opnieuw gemaakt door
de aannemer.
Na herstel

>>

Handmatige productie betonpannen
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Voor herstel
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Na herstel

>>
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Voor herstel

>>

Veldschuur Winkelstegge 1 Woold
Herstel kwam net op tijd. Een volgende storm had deze
veldschuur waarschijnlijk niet overleefd.
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Hondenhok Ratumseweg 36 Ratum
Dit op een prieel lijkend bouwwerk is een beetje een
vreemde eend in de bijt wat betreft de traditionele
erfbebouwing. Het was oorspronkelijk een hondenhok,
vermoedelijk afkomstig uit Friesland.
Na herstel
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Wat is er nog te doen
Als eerste de vraag; is er nog behoefte aan de ondersteuning?
Uit het feit dat er jaarlijks budget tekort is en daardoor niet
alle verzoeken gehonoreerd kunnen worden blijkt duidelijk de
behoefte van het project.
Vervolgens de vraag of het project bij iedereen bekend is?
Dikwijls wordt het WCL geconfronteerd met eigenaren die
niet bekend zijn met het project of drempelvrees hebben. Met
extra financiële middelen zouden deze eigenaren over de
streep getrokken kunnen worden.
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De projectcommissie is lopende het project tot de conclusie
gekomen dat er nog veel objecten zijn die in aanmerkingen
zouden kunnen komen en dat het financieel niet realistisch
is alles aan te pakken. Het zou daarom goed zijn om een
inventarisatie te maken van alle karakteristieke objecten die
er nog zijn en deze te beoordelen of zij in aanmerking komen
voor het project en hiervoor een projectplan te schrijven met
een begroting.
Als laatste is, gezien het succes van het project, misschien
ook nog te denken aan een regionale aanpak of zelfs
grensoverschrijdend, omdat in principe de doelstelling van
“Kippenhokkenproject” niet ophoudt bij de grenzen van
Winterswijk.
Samengevat is er dus nog voldoende aanleiding om dit project
voort te zetten en hopelijk ook voldoende motivatie geeft voor
het vrijmaken van verdere financiële middelen.

Verval wacht
niet op herstel...
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