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   G.A. VAN DER LUGT STICHTING 
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       “Oog voor detail” 

 

 

 

    < Foto Hoitink Fotografie, Aalten >   

 

 

      

 

Stichting tot bevordering van het instand houden van (natuur)monumenten, landschap, cultuur en streektaal in 

de Achterhoek en Liemers.  

 

info@vanderlugtstichting.nl  

www.vanderlugtstichting.nl  
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Welkom 

Voor u ligt ons beleidsplan 2014 – 2018.  

Dit beleidsplan voor de bescherming van de kleinschalige natuur en het landschap van de Achterhoek is het 

product van onze gemeenschappelijke inspanningen om, voor iedereen die dit wil, onze plannen voor de komende 

periode toe te lichten. 

 

In hoofdstuk 4 kunt u o.a. in artikel 2 van onze statuten lezen waarom we 50 jaar geleden zijn opgericht. Als ik dat  

artikel kort mag samenvatten voor u, dan staat daar dat de G.A. van der Lugt stichting is opgericht om 

karakteristieke monumenten voor de Achterhoek en de Liemers in stand te houden. Onder monumenten verstaan 

we natuurmonumenten, gebouwde monumenten en andere objecten van historische betekenis. Ook immaterieel 

erfgoed en in het bijzonder de streektaal en de streekgeschiedenis van de Achterhoek en Liemers heeft onze 

aandacht  

 

Deze brede doelstelling heeft van tijd tot tijd natuurlijk een eigentijdse inkleuring gekregen. In de afgelopen 50 jaar 

in  het bestaan van de stichting hebben verschillende bestuurders hun eigen prioriteiten gesteld en invulling 

gegeven aan hun beleid in de tijdgeest van dat moment. Bij de oprichting in 1963 was de vraag naar de inhoud van 

onze doelstelling anders dan nu in 2014 – 2018. Maar waar de accenten ook gelegd worden er zal altijd gekeken 

worden naar de oude doelstelling zoals deze is vastgesteld door de oprichters in 1963. 

 

Ik prijs me gelukkig de voorzitter te mogen zijn van een bestuur van vrijwilligers, die vanuit ieders invalshoek en 

speciale kunde of kennis onze stichting dienen en de statuten van toen ook in deze tijd, handen en voeten geven. 

 

Alle bestuursleden hebben hun specifieke inbreng en inzichten neergelegd in dit beleidsplan, om iedereen zo 

duidelijk te maken wat en hoe wij ons beleid in de komende periode inhoud en vorm geven. 

Natuurlijk hopen we ook dat u, na het lezen van ons beleidsplan, onze doelstellingen voor de natuur en het 

landschap in de Achterhoek wilt onderschrijven. Dit kunt u laten blijken door ons te steunen in financiële zin, als 

vrijwilliger bij verschillende werkzaamheden of als belangstellende volger. 

 

Theo Franck, voorzitter. 
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1. Korte historie 

De stichting is in 1963 opgericht, aanvankelijk als restauratie- en publicatiefonds van de Oudheidkundige vereniging 

de Graafschap. De stichting heeft ook daadwerkelijk een monument gerestaureerd, namelijk het Spieker Kössink te 

Winterswijk-Huppel. Ook heeft de stichting in haar bestaan een aantal malen uitgaven op het gebied van de 

streektaal en streekgeschiedenis ondersteund.  

1963: Graafschapbode 

Al betrekkelijk snel na de oprichting werden de activiteiten van de stichting echter verschoven naar het natuur- en 

landschapsbeheer. In de jaren zestig van de vorige eeuw zorgden de massale ruilverkavelingen voor een kaalslag 

in het kleinschalige Achterhoekse landschap. De grote terreinbeherende natuurorganisaties als Staatsbosbeheer, 

Natuurmonumenten en het Geldersch Landschap zagen dit met lede ogen aan maar konden daar niets tegen 

uitrichten. Het was voor deze grote organisaties niet erg efficiënt om kleinschalige landschapselementen aan te 

kopen en te beheren. Ook een door de provincie Gelderland in het begin van de zestiger jaren opgericht 

Landschapsfonds voor kleine landschapselementen kwam aanvankelijk niet van de grond. Om die reden 

benaderden vertegenwoordigers van Staatsbosbeheer in 1965 de toenmalige voorzitter van de stichting of men de 

helpende hand zou willen bieden. Met inhoudelijke adviezen van Staatsbosbeheer en financiële steun van Rijk en 

provincie heeft de stichting in de daaropvolgende jaren een tiental kleine natuurterreintjes kunnen verwerven. Toen 

de subsidies voor de aankoop van natuurterreinen in de jaren negentig stopten is de stichting met beperkte 

middelen doorgegaan met wat inmiddels haar kerntaak is geworden, het verwerven en beheren van kleinschalige 

landschapselementen in de Achterhoek. De stichting is daarbij in een aantal gevallen geholpen door giften, legaten 

en donaties van particulieren en fondsen. Door het kleinschalige karakter van de stichting, de kenmerken van haar 

bezittingen en de ondersteuning door toegewijde vrijwilligers onderscheidt zij zich van de grote terreinbeherende 

natuurorganisaties. 

 

G.A. van der Lugt (1879 – 1966)  Jhr. M. V. Beelaerts van Blokland (1913 – 1973) 

Naamgever van de Stichting   Oprichter en eerste voorzitter 
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De Stichting is vernoemd naar Gerardus Albertus van der Lugt (1879-1966) vanwege zijn grote verdiensten 

voor het culturele leven van Achterhoek en Liemers. Van der Lugt werkte zelf mee aan de oprichting van de 

Stichting. G. A. van der Lugt was onderwijzer, afkomstig uit het Liemerse Etten. Hij hield van de streek in al 

zijn facetten: de mens, zijn historie, zijn taal, zijn cultuur en natuur. Zijn grote liefde voor de natuur komt tot 

uitdrukking in zijn opvatting: "Ook kleine stukjes bijzondere natuur mogen niet verloren gaan”. Ook voor deze 

percelen is het de moeite waard dat er “iemand zorg voor draagt". 

 

Het grootste deel van zijn leven woonde en werkte Gerardus Albertus van der Lugt in Gelselaar en Borculo. 

Hij was jarenlang bestuurslid van de Oudheidkundige Vereniging “De Graafschap” en van de “Meester H.W. 

Heuvelstichting”. Tijdens zijn actieve leven heeft Van der Lugt veel in het dialect geschreven. Zo had hij 

tientallen jaren onder meer een vaste wekelijkse column in de toenmalige Geldersch-Overijsselsche Courant 

onder het pseudoniem “Oet Gelster”. Deze artikelen waren meestal in de streektaal van Gelselaar 

geschreven. Na zijn dood kwam zijn nalatenschap ten goede aan de stichting waarvan hij de naamgever is.  

De feitelijke initiatiefnemer, oprichter en gedurende tien jaren de eerste voorzitter van de G. A. van der Lugt 

Stichting is jonkheer Menno Victor Beelaerts van Blokland. Hij werd geboren op 10 maart 1913 in 

Oosterbeek op het landhuis de Hemelse Berg, dat bij de Slag om Arnhem vrijwel volledig is verwoest. 

Beelaerts komt uit een familie van bestuurders. Zijn vader was wethouder van de gemeente Renkum en 

enkele jaren lid van de Tweede Kamer. Zijn grootvader was voorzitter van de Tweede Kamer en zijn oudoom 

vicepresident van de Raad van State.  

 

In de tien jaren van zijn voorzitterschap heeft Beelaerts de grondslag gelegd voor de organisatie waarop het 

huidige bestuur van de Stichting nog kan voortwerken. Na zijn dood schonk de weduwe van Jhr. Beelaerts 

van Blokland in de jaren zeventig een in Barchem gelegen natuurgebied (Beelaertsbos) aan de stichting. 

  

1963: Kopie aanbevelingsbrief van (o.a.) de Commissaris van de Koningin, Dhr. Mr. Bloemers 
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2. Bestuur  en Organisatie 

De G.A. van der Lugt stichting verricht haar werk in de Gelderse Achterhoek. Niet direct in het oog springend omdat 

het gaat om een houtsingel, een korenspieker bij een karakteristieke boerderij, een stuk beek begeleidend bos of 

een eenmansesje. Ons gaat het niet zo zeer om de grote indrukwekkende delen van het landschap.  

Wij richten ons op ‘kleine (maar wel relevante) zaken’, de details, want de ware schoonheid schuilt vaak in details. 

 

In dit beleidsplan willen we de lezer tevens een beeld geven van het bestuur en de organisatie die wij willen zijn.  

 

        Grote Ratelaar, Schreuders Weide 

 

2.1 Bestuur 

Alle leden van het bestuur hebben hun wortels of werkverleden in de Achterhoek. We streven binnen het bestuur 

naar een evenwichtige samenstelling qua leeftijdsopbouw, achtergrond en kennisgebied. Zo hebben de leden 

ervaring en deskundigheid op verschillende terreinen: bouwkunde / architectuur, landschaps- en natuurbeheer, 

rechten, openbaar bestuur en management. We zijn een kleine organisatie van ‘doeners’. Een kleine organisatie 

heeft als voordeel dat de lijnen kort zijn en dat je efficiënt kunt werken met een minimum aan bureaucratie en 

overhead. We streven naar een goede balans van het bestuurlijke werk en het actieve werk in het veld. Tijdens het 

beheerseizoen (okt – april), maar ook daarbuiten zijn we met regelmaat op onze terreinen te vinden samen met 

onze vrijwilligers. 

 

Wij zijn vanaf de oprichting in 1963 een organisatie met stichting als rechtsvorm. Onze statuten zijn meegegaan met 

de tijd. In 2011 gebeurde dat voor de laatste keer: besluitvorming binnen het bestuur vindt plaats op basis van een 

meerderheid van stemmen. Meningen van anderen trachten we zo veel mogelijk mee te nemen in onze afwegingen 

en we streven zoveel mogelijk naar unanimiteit. Wat we verder van belang vinden is dat een bestuurslid ook een 

goede teamspeler is. We werken samen als een team binnen het bestuur met behoud van de eigen individuele 

verantwoordelijkheid. 
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Het huidige bestuur bestaat per ultimo 2013 uit de navolgende personen: 

 

 

Theo Franck  Kees Vredeveld  Henk Graven  Eddy Kruisselbrink 

Voorzitter  Vice-voorzitter  Secr./penningm.  Bestuurslid 

         
 

 

Jan Huidink  Bennie Geurkink  Rogier Grondman Rene Nijhof 

Bestuurslid  Bestuurslid   Bestuurslid   Bestuurslid 

       

(Foto’s: Hoitink Fotografie, Aalten) 

 

2.2 Beleid t.a.v. ons vermogen 

De stichting is opgericht met het privévermogen van G.A. van der Lugt (zie hfdst. 1). In de loop van een aantal 

decennia kon dat kapitaal door goed beheer en de meewerkende economie (eind vorige eeuw) groeien. Er ligt een 

degelijk financieel fundament maar we zijn zeker niet rijk. Het ‘zuinige’ beleid willen we voortzetten. Het streven is er 

op gericht om ons kapitaal als continuïteitsreserve maximaal in stand te houden met een laag beleggings-

risicoprofiel zodat de interest met de andere inkomsten gebruikt kan worden voor bestedingen op het gebied van 

terreinbeheer, belastingen, diverse heffingen en als de kans zich voordoet, de verwerving van nieuwe terreinen. (zie 

tevens hoofdstuk 8, Financiën).  

 

2.3 Beloningsbeleid 

Zowel het bestuur als de vrijwilligers doen hun werk vrijwillig en onbezoldigd. Uitsluitend aantoonbaar gemaakte 

reis- en onkosten worden vergoed. Voor gebruik van motorisch privé gereedschap gelden ook vergoedingen. De 

manier waarop we dat doen hebben we vastgelegd in ons Huishoudelijk Regelement. Deze regels zijn zowel voor 

bestuur als vrijwilligers van kracht.  
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2.4 ANBI            

De stichting wordt door de Belastingdienst formeel erkend als een ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI). 

Voor haar inkomsten is de stichting grotendeels afhankelijk van subsidies. Voor de verdere ontwikkeling van 

activiteiten en uitvoering van projecten zijn tevens donaties, schenkingen en legaten van belang. Om die reden 

streeft de stichting dan ook naar het behoud van de erkenning door de overheid als Algemeen Nut Beogende 

Instelling. 

Het stichtingsbestuur streeft naar maximale transparantie over de wijze waarop de stichting wordt bestuurd  

en de wijze waarop het kapitaal en de inkomsten gebruikt worden. Om die reden zal per 1 januari 2014 aan alle 

eisen (transparantie financiën, een duidelijk beloningsbeleid, publicatie jaarverslag en beleidsplan etc.) die de 

nieuwe ANBI-wetgeving stelt worden voldaan. Per genoemde datum is de website waarop de informatie 

beschikbaar moet komen, gereed. Dat willen we ten eerste vanuit ons eigen verantwoordelijkheidsgevoel maar dat 

zijn we ook verplicht naar onze voorgangers en opvolgers en degenen die ons werk financieel en met inzet van 

menskracht steunen. 

 

 

2.5 Accountantsverklaring 

Jaarlijks geven wij opdracht voor een verklaring van een registeraccountant. Wij geven daarmee inzicht in de wijze 

waarop wij onze boekhouding voeren, hoe de financiële administratie is ingericht, wat onze bronnen zijn en hoe wij 

ons geld besteed hebben. De uit deze opdracht voortvloeiende balans, verlies- en winstrekening en de toelichting 

daarop worden m.i.v. het jaar 2014 gepubliceerd op onze website. Uiteindelijk zijn we als bestuur uiteraard zelf 

verantwoordelijk voor de juistheid van deze cijfers. 

 

 

2.6 Doelstellingen op gebied van Bestuur 

Het bestuur streeft naar continuïteit en kwaliteit van bestuur om het voortbestaan van de stichting te borgen. 

Het streven is er op gericht om het bestuur zodanig vorm en inhoud te geven qua leeftijdsopbouw en kennis/kunde 

dat het ‘toekomst vast’ is en bestand tegen onverwachte calamiteiten. 

� Het bestuur van de stichting wordt gevormd door bestuursleden met Achterhoekse ‘wortels’ die het 

gedachtengoed van Van der Lugt en onze missie en visie uitdragen en uitvoeren; 

 

� De bestuursleden zijn actief en gericht op samenwerking (zowel in- als extern), transparantie en continuïteit 

van de stichting; 

 

� Een evenwichtige samenstelling met deskundigheid en toegevoegde waarde op juridisch gebied, 

(historische) bouwkunde, natuurbeheer, financiën, landschap, bestuur en management; 

 

� Een evenwichtige leeftijdsopbouw gericht op continuïteit, waarbij jonge mensen actief worden ingewerkt en  

voorbereid op toekomstige bestuursfuncties; 

 

� Continuïteit realiseren we door voor kritische processen naast het eerst verantwoordelijke bestuurslid, ook 

een tweede bestuurslid aan te wijzen (toepassing van het ‘4-ogen principe’ ). Dat geldt in ieder geval voor 

de processen en de kennis op het gebied van financiën, subsidies en beheer. 
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3. Onze bezittingen 

De bezittingen van de stichting omvatten momenteel een 15-tal natuurterreinen en een gebouw (een unieke 

vakwerkkorenspieker uit de 18
e
 eeuw met grote cultuurhistorische waarde. De Ruitenburgerschans, gelegen 

aan de Nederlands Duitse grens in het Woold bij Winterswijk, is tevens een laat middeleeuws archeologisch 

rijksmonument. 

 

Onze terreinen zijn in grote lijnen geconcentreerd in de regio Winterswijk en de regio Ruurlo / Borculo. 

Bestuurlijk vallen de terreinen onder de gemeenten Lochem, Berkelland, Bronckhorst, Oost-Gelre en 

Winterswijk. De totale oppervlakte van de terreinen is ongeveer 25 ha. Dat is niet zo veel. Maar het gaat ons 

niet om de omvang maar om de kwaliteit, de natuur- en landschappelijke en ecologische waarden. Alle 

terreinen zijn kleinschalig en kenmerkend voor het Achterhoekse landschap. Voor een enkel terrein is het 

beheer uitbesteed aan een andere organisatie, zoals ons terrein D’n Leeg’n Könningsstool in Zieuwent. Het 

initiatief om dat karakteristieke landschap her in te richten kwam van de Stichting Kerkepaden te Zieuwent. 

Deze stichting voert tevens het beheer en onderhoud van dat terrein uit. 

Een foto-impressie van een aantal van onze bezittingen:    (Foto’s: Hoitink Fotografie, Aalten) 

 

Spieker         Oedingsebeekdal  Detail Lijsterbes     D’n Leeg’n Könningsstool 

bij Kössink       Winterswijk   Sieverinksbos     Zieuwent 

                                
 

Schreuders Weide      Informatiebord  Sieverinkses     Rups St. Jacobsvlinder 

Haarlo        Ruitenburgerschans.  Ruurlo      Schreuders Weide 

                         
 

De karakteristieken van onze terreinen zijn als volgt kort samen te vatten: 

 

Terrein Locatie Karakteristieken 

Korenspieker Winterswijk - Huppel Vakwerkspieker uit de 18
e
 eeuw. Rijksmonument.  Vormt met 

het erf een landschappelijke eenheid. In gebruik door 
Vereniging Het Museum. 
 

Ruitenburgerschans Winterswijk - Woold  De Ruitenburgerschans is een beschermd Rijksmonument. 
Archeologisch onderzoek (RAAP juni 2002) wijst uit dat het een 
laatmiddeleeuwse verdedigingswal of landweer is.  
 

Koningssingel Vorden Landschappelijk van belang. Kleinschalig, verbindend en 
karakteristiek coulisselandschap. 
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Terrein Locatie Karakteristieken 

Beelaertsbos Barchem Onderdeel groot bosgebied dat de Lochemse- en de Kalenberg 
omvat. Het gebied draagt bij aan de ecologische verbindings- 
corridor tussen deze grotere bosgebieden en Beekvliet dat 
richting Borculo aan de Berkel ligt. Het bos bestaat 
hoofdzakelijk uit grove den met een enkele groep lariks en 
fijnspar. Ook komen er enkele grote zomereiken in voor. 
 

Sieverinkses en bos Ruurlo Oude éénmanses omgeven door bos en houtwal. Een 
landschappelijke bijzonderheid. Het bos heeft een 
natuurwaarde voor zowel de flora (dalkruid, bosanemoon) als 
fauna. Reeën vinden hier een beschutte rustplaats en er 
worden diverse soorten vogels aangetroffen. 
 

Laarbraak Ruurlo Rabattenbos. Het oostelijk deel van het bos bestaat uit een 
elzenhakhoutbos. Het westelijk deel bestaat uit een natuurlijk 
bos waar de natuur zich spontaan kan ontwikkelen 
 

Tichelmansbosje Ruurlo Rabattenbos. Rustplaats voor (o.a. ree)wild in open landschap. 
In het bosje komen ook veel zangvogels en vlinders en ook 
enkele boomkikkers voor. 
 

 

Tichelmansbos - Ruurlo     De Laarbraak – Ruurlo  (Foto’s: Hoitink Fotografie, Aalten) 

     

Terrein Locatie Karakteristieken 

Lebbenbruggerkamp Borculo Landschappelijk fraai gelegen weidegebied dat gelegen is 
tegen de Slinge. Vormt een eenheid met het museum ‘De 
Lebbenbrugge’. Het streven is om door verschralingsbeheer 
een meer soortenrijk hooiland te creëren. In 2013 wordt een 
begin gemaakt met een verandering van de waterloop van de 
Slinge. Deze wordt verlegd waardoor het gebied bij hoog water 
als buffer dient en een specifieke dynamiek krijgt. 

 
Hartelergoorbosje Borculo Loof(broek)bosje langs de Slinge. Van belang voor dagvlinders 

en als broedgebied voor zangvogels. Maakt deel uit van de 
ecologische verbindingszone van de Groenlose Slinge 
 

Bosmans Brook Mariënvelde Recent ingericht natuurgebied in open landschap met 
houtwallen, poelen en bloemrijk grasland. Betreft een zgn. 
Stapsteen Amfibie’ (gebiedsplan Natuur en Landschap 
Gelderland). Het terrein sluit tevens aan bij de ecologische 
versterking die men voorstelt vanuit het plan Baakse Beek / 
Veengoot. Orchis en boomkikker hebben zich inmiddels 
gevestigd. 
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Beelaertsbos - Barchem     Oossinkbos met Beemerbeek - Winterswijk 

     

Terrein Locatie Karakteristieken 

Schreuders Weide Haarlo Verschraald bloemrijk grasland (orchideeën) omgeven door 
houtwallen en poel met daarin bruine / groene kikker, gewone 
pad, kleine watersalamander en kamsalamander. Door het 
toegepaste beheer is een rijk insecten- en vlinderleven 
ontstaan. Dit trekt veel (zang)vogels en vleermuizen. 
 

Oedingse beekdal Winterswijk - Kotten Karakteristiek beek begeleidend bos langs de Boven-Slinge en 
Oedingsebeek. Tevens houtwallen en een tweetal kleine esjes. 
Grote landschappelijke en potentieel ecologische waarde. 
 

Oossinkbos Winterswijk - Kotten Karakteristiek beek begeleidend bos langs de Bemerbeek met 
grote landschappelijke en potentieel ecologische waarde. 
 

 

Hartelergoorbos - Borculo     Bosmans Brook - Mariënvelde 

     
 
(Foto’s: Hoitink Fotografie, Aalten) 

Terrein Locatie Karakteristieken 

Horstermaat Winterswijk -
Brinkheurne 

Onderdeel van een kleinschalig landschap met houtwallen en 
poelen. Er zijn plannen om dit terrein her in te richten om de 
natuurwaarde als bloemrijk grasland te vergroten en de flora  
en fauna te versterken. 
 

D’n Leeg’n  
Könningsstool 

Zieuwent Gelegen in het beekdallandschap van de Baakse beek. Nat 
natuurterrein dat deel uit maakt van een groter gebied met 
poelen, bloemrijke graslanden en houtwallen. 
 

Italiaanse meren Winterswijk - Kotten Bosgebied met wintereiken gelegen binnen het WCL-gebied 
(Waardevol Cultuurlandschap) Winterswijk). 
Fungeert als rustgebied voor de fauna uit de omgeving. Tevens 
vormt het een step-stone langs de vanuit Duitsland 
binnenstromende beek die later uitmondt in de Beemerbeek. 
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4. Onze Missie, Visie en doelstellingen 

De G.A. van der Lugt stichting is opgericht in 1963. Onze missie en visie zijn afgeleid van de in dat jaar 

vastgestelde statuten die vrijwel onveranderd zijn gebleven. Dat wil niet zeggen dat we niet meegegaan zijn met 

onze tijd (zie onze website) maar het gedachtengoed van Van der Lugt, in wiens geest wij het werk voorzetten, is in 

feite tijdloos. Dus waarom onze fundamenten afbreken of veranderen? Onze statuten geven ons voldoende ruimte 

om binnen die kaders het beleid uit te zetten en uit te voeren. 

 

In de loop der jaren zijn echter wel wat accenten verschoven. Natuurbeheer en uitbreiding van natuur (zowel 

kwantitatief als op gebied van biodiversiteit) is meer en meer onze ‘corebusiness’ geworden. Dat ging (gaat) o.a. ten 

koste van de aandacht voor publicaties in de streektaal. Niet dat we dat niet ondersteunen maar er zijn grenzen aan 

onze financiële mogelijkheden en bovendien zijn er organisaties op dat gebied (o.a. de Steenbergenstichting, de 

Dialectkring Achterhook & Liemers) die op dat terrein meer gespecialiseerd zijn. M.b.t. streektaal en -geschiedenis 

streven we naar samenwerking met andere organisaties en zullen we naar vermogen de streektaal en de -

geschiedenis blijven steunen. 

 

4.1 Onze missie 

We hebben ons bestaansrecht vertaald naar een missie die naar onze mening tijdloos is en recht doet aan het 

gedachtengoed van onze naamgever: 

 

Het verwerven, ontwikkelen, duurzaam beheren, instand houden en verbeteren van 

kleinschalige karakteristieke Achterhoekse natuur- en landschapsmonumenten en 

het doorgeven daarvan aan toekomstige generaties. 

 

4.2 Onze visie 

Wij beschouwen ons als rentmeester van onze bezittingen. Wij zijn zuinig op deze bezittingen omdat ze allemaal 

uniek, betekenisvol en onvervangbaar zijn. Wij leveren op duurzame wijze een bijdrage aan een vitale 

Achterhoekse natuur, het vergroten van biodiversiteit, de bescherming van soorten met (waar nodig) behoud van de 

archeologie in en van het landschap. Als kleine organisatie beogen wij een vangnet te zijn voor kleine kwalitatief 

hoogwaardige terreinen. 

        

 
Wij betrekken de Achterhoekers bij ons werk door vrijwilligers uit de regio actief deel te laten nemen aan het beheer 

en het reilen en zeilen van onze stichting. Daarmee trachten wij het draagvlak en de steun voor ons werk te 

vergroten. Daar waar wij als organisatie onvoldoende mogelijkheden hebben voor het noodzakelijke beheer of de 

uitvoering van beleid zoeken wij de samenwerking met professionals die onze visie op duurzaam beheer delen. 
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4.3 Onze doelstellingen en speerpunten van beleid    

Wij zijn een stichting met ideële doelstellingen die werkt zonder winstoogmerk. Zowel bestuur als vrijwilligers zijn 

enthousiaste bewoners van de Achterhoek die hun werk met veel passie in hun vrije tijd doen. Onze doelstellingen 

moeten daarom realistisch, haalbaar en uitvoerbaar zijn met de beperkte middelen en menskracht die we hebben.  

 

De 5 speerpunten voor de beleidsperiode 2014 – 2018 

          

Alle doelstellingen worden per hoofdstuk beschreven. Uit die doelstellingen hebben we de 5 belangrijkste gekozen 

en die tot speerpunten gemaakt van ons beleid voor de komende periode. : 

� Het genereren van nieuwe / aanvullende inkomensbronnen; 

 

� Een actief duurzaam beheer dat aantoonbaar leidt behoud van en tot grotere biodiversiteit op onze terreinen; 

 

� Een actief ARBO- en veiligheidsbeleid voor de bestuursleden en vrijwilligers die actief werkzaam zijn op de 

terreinen; 

 

� Een actuele en inhoudelijk en financieel goed onderbouwde Projectenportefeuille die als basis dient voor alle 

werkzaamheden die niet vallen onder het ‘reguliere’onderhoudswerk; 

 

� Een 10-jarig beheerplan voor alle terreinen dat uiterlijk per oktober 2014 is opgesteld en in uitvoering is 

genomen; 

 

4.4 Onze statuten 

Voor de volledigheid navolgend het belangrijkste artikel van onze statuten (Geactualiseerde statuten uit 2011). 

Statuten Artikel 2 Doel van de Stichting 

1. De stichting is in het leven geroepen als blijk van waardering voor het werk van Gerhardus Albertus van der Lugt 

te Borculo, vooral op het gebied van de streektaal van de Achterhoek en de Liemers. Het doel van de stichting is: 

a. Het bevorderen van de instandhouding van monumenten die karakteristiek zijn voor de Achterhoek en de 

Liemers, in de meest uitgebreide zin van het woord. Onder monumenten worden zowel natuurmonumenten als 

bebouwde monumenten bedoeld en ook andere objecten van historische betekenis; 

b. Het bevorderen van de studie over- en de publicatie van het immaterieel erfgoed van de Achterhoek en de 

Liemers, in het bijzonder de streektaal en de streekgeschiedenis. 

2. De stichting beoogt niet het maken van winst.       

     De eerste concept akte van de stichting en de foto   

    van de oprichters in de Graafschapbode – 14 mei 1963 
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5. Relevante ontwikkelingen    ‘welke kant gaat het op?’ 

 

Ook als kleine speler in het veld tussen de grote terreinbeheerders hebben we te maken met de wereld om ons 

heen. De kunst voor ons als kleine natuurbeschermingsorganisatie is om uit al die ontwikkelingen datgene er uit te 

pikken wat ons echt raakt en waar onze focus op moet liggen. Wat is voor ons beleid relevant, waar hebben we 

invloed op en wat is voor ons in praktische zin uitvoerbaar in relatie tot concrete projecten en werkplannen? 

 
Het thema Landelijk Gebied en Natuur staat nationaal en regionaal in de belangstelling. Wij werken in een 

landelijk gebied en houden ons in de regio Achterhoek met natuur bezig. De link is snel gelegd. Zonder uitputtend te 

willen zijn: wat zijn nationaal en regionaal de belangrijkste ontwikkelingen op dit terrein en waar worden we door 

geraakt? 

        

5.1 Ontwikkelingen  

� De recente politieke akkoorden (Lente akkoord, 2013): minder politieke aandacht en geld voor natuur; 

� Schaalvergroting agrarische bedrijven, afschaffen melkquotum; toenemende verdroging, monocultuur, 

vermesting en verzuring heeft invloed op onze leefomgeving en leidt tot extra druk op natuurgebieden. 

� Afname agrarische bedrijven door bedrijfsbeëindigingen, landbouwgrond wordt weer natuur; 

� Koersverlegging van het beleid voor biodiversiteit: van soorten- naar leefgebied bescherming; 

� Natuurbeleid gaat naar Provincies, landschapsbeleid wordt gecombineerd met economische doelen; 

� Nieuwe wetgeving voor ANBI-instellingen per 1 januari 2014; 

� De Achterhoek ontvolkt en vergrijst; 

� Betrokkenheid en belangstelling voor natuurbeheer in de eigen leefomgeving bij jeugd neemt af; 

� De economische situatie ‘dwingt’ tot meer samenwerken; 

� Neerwaartse druk op subsidiestromen voor natuur(her)inrichting en -beheer; 

� Bezuinigingen op activiteiten gericht op verwerven en (her)inrichten van nieuwe natuur; 
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5.2 Kansen        

Bij de verschillende ontwikkelingen die we waarnemen zouden we de focus kunnen leggen op bedreigingen. 

Maar niet alles raakt ons en we blijven positief. Vooral denken in kansen, dat zit meer in onze aard. Want hoewel 

we een kleine organisatie zijn willen we op ons eigen niveau een toontje mee blijven blazen. Juist het kleine, het 

‘oog voor detail’ maakt ons uniek en biedt ons kansen voor groei en ontwikkeling. 

� Vergrijzing en ontvolking zouden in beginsel moeten leiden tot afname van druk op natuurgebieden. Aan de 

andere kan leidt vergrijzing weer tot meer vrije tijd en toename van toerisme (meer campings) en dus 

toenemende druk op de natuur. Wij willen dit ‘probleem’ positief benaderen en zien kansen: meer mensen in de 

natuur leidt tot een grotere waardering voor de natuur en het landschap en tot een grotere betrokkenheid. 

Betrokkenheid leidt tot kansen voor onze organisatie omdat meer mensen met meer vrije tijd zich actief in 

kunnen zetten voor hun eigen leefomgeving. 

         

� Het beëindigen van agrarische bedrijven biedt kansen om vrijkomende gronden te verwerven en (her) in te 

richten als natuur; 

 

� De druk op inkomstenbronnen en de noodzaak voor beheersing van kosten leidt tot samenwerking.  

Voor expertise (bijvoorbeeld i.g.v. complexe subsidie-vraagstukken) maken we gebruik van de kennis van 

andere organisaties in de directe omgeving, o.a. van de Agrarische Natuur Verenigingen en hun 

koepelorganisatie) en Lanschapsbeheer Gelderland voor advies op gebied van o.a. ARBO / Veiligheid, 

gereedschapvoorziening, vrijwilligers en aansprakelijkheid; 

 

� Verwerving nieuwe terreinen: wij beogen een vangnetfunctie te bieden in situaties waar grote organisaties 

niet geïnteresseerd zijn in kleinschalige (voor hen) onrendabele terreinen.  

 

� Samenwerking: (o.a.) de Kaderrichtlijn Water biedt kansen tot verdergaande samenwerking met 

waterschappen. De huidige samenwerking ervaren wij als vruchtbaar. Denk bijvoorbeeld aan de kwalitatieve 

verplichtingen die we met het Waterschap R & IJ zijn aangegaan bij het Oedingse beekdal, de Oossink- en 

Beemersbeek, de Lebbenbruggerkamp en het Hartelergoorbosje (Slinge).  

 

� Het is moeilijk om de jeugd te interesseren voor behoud van cultuur, natuur en landschap. Onze organisatie is 

te klein om groepen jongeren structureel de gelegenheid te geven om zich uit te leven in onze natuur. Een optie 

is om jonge mensen bijvoorbeeld vanuit hun opleiding / studie de kans te geven zich te ontwikkelen d.m.v. een 

stageplaats. We staan er in ieder geval open voor en gaan dat idee in de komende jaren verder onderzoeken 

en ontwikkelen. 

         
 

� Wetgeving: per 1 januari 2014 wordt de nieuwe wetgeving voor ANBI-instellingen van kracht. Dit biedt ons de 

kans onze stichting te profileren als een transparante en betrouwbare organisatie met doelstellingen en een 

beleid dat donateurs, schenkers en vrijwilligers aanspreekt. Per 1 januari 2014 voldoen wij aan alle nieuwe 
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wettelijk eisen en is onze website op dat punt actueel. Dit biedt weer mogelijkheden voor  nieuwe 

inkomstenbronnen 

 

� Biodiversiteit: de koersverlegging door de overheid op gebied van biodiversiteit naar leefgebied bescherming 

past in onze ‘step-stone’ visie (zie hoofdstuk 6, Beheer). 

 

       
 

� Vrijwilligers en donateurs: organisaties tussen overheid en burgers in, zoals onze stichting, kunnen 

initiatieven op gebied van natuurbeheer nemen met behulp van vrijwilligers. Maar, de mensen komen niet 

vanzelf, daar moet je als organisatie wat voor doen. Wij voeren de komende jaren een actief beleid om 

vrijwilligers en donateurs aan ons werk te binden. Juist omdat wij de kleinschalige natuur, die direct deel uit 

maakt van de directe leefomgeving  van mensen, stimuleren en beschermen, is dit een kans om onze 

boodschap i.c. het belang van ons werk voor de regio goed over te brengen en te benadrukken.  

 

       
 

� Groot (actie)potentieel onder burgers om natuur en landschap te beheren en te beschermen. Veel burgers zijn 

bereid zich actief in te zetten voor het beheren en beschermen van de natuur en het landschap in hun directe 

leefomgeving. Wij zien vrijwilligerswerk mede als een steun in de rug en een bevestiging van een groot 

maatschappelijk draagvlak voor ons werk; 

 

� Verwerving terreinen: (de mogelijke) herintroductie van aankoopsubsidie (op provinciaal niveau) bij de 

verwerving van nieuwe of uitbreiding van bestaande terreinen zien wij als een kans om onze bezittingen met 

kenmerkende Achterhoekse landschapelementen uit te breiden.  

 

      
 

 

� Provinciaal beleid m.b.t. het Natuurbeheerplan 2014. Wij willen een partner zijn bij de uitvoering van het 

provinciale natuurbeleid. Onze kennis van de lokale situatie is mede de basis van besluitvorming op 

ingebrachte ‘zienswijzen’ en continuering van de subsidie;  
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6. Beheer 

 
Het beheren van de natuurterreinen en de rijksmonumenten (’t Spieker en de Ruitenburgerschans) is één van de 

belangrijkste taken van onze stichting. Dat werk doen we samen met hulp van de vrijwilligers. Het bouwkundige 

onderhoud van ’t Spieker gebeurt door gespecialiseerde bedrijven in opdracht van de stichting. Bij grote klussen 

schakelen we andere organisaties (bijv. agrarische natuurverenigingen) in 

 

6.1 Relevante ontwikkelingen 
 

Recent is door de Provincie Gelderland het natuurbeheerplan 2014 ter inzage gelegd voor zienswijzen. De stichting 

heeft gebruik gemaakt van deze mogelijkheid en een zienswijze ingediend. Het resultaat daarvan is dat de 

beheerdoelstellingen voor onze terreinen van de provincie grotendeels overeenkomen met die van de stichting.  

 

Een andere belangrijke ontwikkeling is de afname in omvang en aantal van subsidies als gevolg van bezuinigingen 

bij de overheid. De verwachting is dat de terreinen grotendeels subsidiabel blijven maar dat de hoogte van de 

subsidie ongewis is. De kans is reëel dat de stichting in de komende jaren over minder inkomsten uit 

overheidssubsidies beschikt. We zullen daarom kritisch moeten blijven op onze uitgaven, de kosten die we maken 

en de manier waarop we zaken kunnen financieren. Ook de bijkomende houtopbrengst in relatie tot de kosten 

verdienen die aandacht. We onderzoeken de mogelijkheden van (materiaal)sponsoring door professionele beheer- 

en onderhoudsbedrijven. 

 

Bij toekomstige aankopen is de ligging van deze terreinen (bijv. in of grenzend aan de Ecologische Hoofdstructuur 

(EHS)) in relatie tot subsidiemogelijkheden een criterium die onze aandacht heeft. Zie tevens hoofdstuk 9. 

 

6.2 Onze terreinen 
 

In de loop van de jaren is het aantal terreinen gegroeid naar 15 met een totale oppervlakte van circa 26 hectare. De 

terreinen zijn qua karakteristieken uiteenlopend van aard. Ze bestaan uit bos, houtwallen, beekdalen, essen en 

schrale hooilanden. Daarnaast heeft de stichting een 17
e
 eeuwse korenspieker in haar bezit evenals een laat 

middeleeuws verdedigingswerk, de Ruitenburgerschans. Zie voor de karakteristieken van onze terreinen hoofdstuk 

3, Onze Bezittingen. 

 

Sterke punten 

De verscheidenheid aan terreinen, de kleinschaligheid er van evenals de rustige ligging zijn als sterke punten te 

noemen. De kleinschaligheid kan de terreinen echter ook kwetsbaar maken.  

Ontwikkelpunten       

Het betrekken en interesseren van het publiek blijft een ontwikkelpunt. De afgelopen tijd heeft vooral de website een 

goede bijdrage geleverd aan de bekendheid van de stichting en haar bezit. De actie ‘vrienden van.’ welke dient om 

donateurs te werven kan hier ook aan bijdragen. Het streven naar meer biodiversiteit per terrein is een gewenste 

ontwikkeling. Zo komt er meer aandacht voor de fauna op de terreinen. Hierbij kunnen naast bomen en planten ook 

dieren een ambassadeursfunctie hebben. Zo zagen we met veel genoegen de komst van de boomkikker in het 

natuurterrein Bosmans Brook. In de toekomst zal aandacht nodig zijn om de (eenmans)essen Sieverinkses en 

Oedingsebeekdal in de toekomst op een goede en rendabele manier te beheren. 
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Actuele beheersituatie 

De terreinen liggen er over het algemeen goed bij. Hier en daar kennen de terreinen nog wat geringe achterstand in 

onderhoud. Deze achterstand wordt ingelopen door het jaar rond meer werk uit te voeren. Vooral de Adelaarsvaren 

en de Braam vergen extra inzet. Hierbij gaat de stichting onderzoeken of dit mogelijk met professionelere inzet / 

machinale inzet beter onder controle kan worden gebracht. 

 

Gewenste beheersituatie 

We streven naar een natuurbeeld van omstreeks de 20
e
 eeuw (1850 – 1900). Een grotere biodiversiteit in de 

terreinen met nog meer (oog voor) fauna. De details van dit beleid per terrein komen terug in het Beheerplan (zie 

6.8). 

6.3 Beheer historische objecten 

 
Actuele situatie 

Het vakwerk Korenspieker en de Ruitenburgerschans zijn de twee unieke monumenten waarover de stichting 

beschikt. Beide monumenten staan er goed bij in de huidige staat van onderhoud en ten aanzien van het 

toekomstige beheer. Het Spieker heeft een aantal grotere onderhoudswerkzaamheden gehad in de afgelopen jaren 

en staat er prachtig bij. Het object is goed verzekerd.  

 

De Ruitenburgerschans is een restant van een oud verdedigingswerk en ligt onder een laag zand, waardoor het 

geconserveerd blijft. De directe omgeving van de schans (het nieuw aangeplante bosgedeelte) vergt de komende 

jaren nog veel onderhoud (braam).  

 

   (Foto’s: Hoitink Fotografie, Aalten)  

 

Gewenste situatie 

De actuele situatie is hier tevens de gewenste situatie. In de afgelopen jaren is het spieker Kössink met behulp van 

de BRIM subsidie een aantal keren onder handen genomen. Helaas loopt deze subsidie in 2013 ten einde. In 2014 

wordt daarom, samen met het Geldersch Landschap & Kastelen, eigenaar van de naastgelegen boerderij, een 

aanvraag ingediend voor de opvolger van de BRIM, de SIM (Subsidieregeling Instandhouding Monumenten). De 

bedoeling is om met behulp van deze subsidie in de periode 2014 - 2018 de spieker in de huidige goede staat te 

houden. 

6.4 Beleid beheer van de terreinen 
 

Bij het beheer streven we naar het realiseren van een natuurbeeld zoals het omstreeks 1850 - 1900 was. Dit 

betekent dat de bossen, hooilanden, houtwallen etc. worden beheerd naar dat beeld. Het betreft nadrukkelijk 

natuurterreinen en geen (park)landschap. Waar mogelijk laten we de natuur ook zoveel mogelijk haar eigen gang 

gaan. Voor graslanden wordt een actief verschralingsbeleid toegepast. Om dit beeld te verwezenlijken werken we 

veel met vrijwilligers, maar ook met andere partijen als bijvoorbeeld ANV ’t Onderholt’ en het Waterschap Rijn & 

IJssel. Afhankelijk van de complexiteit van het werk schakelen we professionele partijen in. Om het werk 

verantwoord te kunnen blijven uitvoeren,  moeten we investeren in beschermingsmiddelen en materiaal ten 

behoeve van de vrijwilligers.  

 

In beginsel zijn de terreinen open gesteld voor het publiek, tenzij de kwetsbaarheid dit niet toelaat. De meest 

kwetsbare terreinen zijn vooral Schreudersweide en het Oossinkbos. 
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6.5 Beleid Jachtbeheer  

 
Met betrekking tot de jacht neemt de stichting het volgende standpunt in: de stichting is tegen grootschalige plezier- 

en drijfjacht, maar is van mening dat het jagen ‘voor de voet’ (jacht uitgevoerd door 1 a 2 personen al / niet met 

hond) kan plaatsvinden op de daarvoor geschikte terreinen. Deze vorm van jacht wordt al generaties lang 

uitgevoerd, past in de cultuur van de Achterhoek en sluit ook aan bij het natuurbeeld van de 19
e
 eeuw dat wij 

nastreven. Nieuwe en/of aflopende contracten worden in deze beleidsperiode conform dit standpunt aangepast. 

        
 

6.6 Beleid Pachtbeheer 

 
Voor het in gebruik geven van gronden werkt de stichting met eenjarige contracten (bruikleenovereenkomsten). 

Daarbij geldt als voorwaarde onder meer dat de gebruiker niet mag werken met chemische bestrijdingsmiddelen, 

geen kunstmest gebruikt en beperkt gebruik maakt van natuurlijke mest. Nieuwe en/of aflopende 

gebruikersovereenkomsten worden in deze beleidsperiode conform dit standpunt aangepast. 

             

     Eenmansesje bij  Sieverinksbos 

         (Foto: Hoitink Fotografie, Aalten) 

 

6.7 Step Stone visie 
 

De kleinschaligheid en de regionale verspreiding van onze terreinen leent zich bij uitstek voor een beleid waarbij 

door het opheffen van barrières en het creëren van verbindingszones en ecologische ‘step stones’ natuurwaarden 

hersteld en versterkt kunnen worden. Deze methode heeft z’n waarde bewezen (als voorbeeld de boomkikker op 

ons terrein Bosmans Brook die vanuit aangrenzende terreinen dit terrein bereikt heeft.) en zullen we waar dit 

mogelijk is blijven. 

6.8 Vertaling Beleid naar een concreet 10-jaren Beheerplan 

 
Het bestaande beheerplan dient op korte termijn te worden geactualiseerd. Het voornemen is om dit beheerplan te 

actualiseren voor een beheerperiode van 10 jaar. In dit beheerplan komen de terreinbeschrijvingen naar voren 

evenals de gewenste eind(streef)beelden van de terreinen, de noodzakelijke activiteiten, een planning en uiteraard 

een financiële begroting. 
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  Zieuwent: D’n Leeg’n Könningsstool   
 

6.9 Doelstellingen Beheer periode 2014 – 2018 

 
Om de bestaande kwaliteit van de natuurterreinen te handhaven en waar mogelijk te komen tot kwaliteitsverbetering richt 

de stichting zich in haar beheer op meer biodiversiteit in de terreinen en zal zij (nog) meer oog hebben voor de fauna.  

Er kunnen in de terreinen specifieke maatregelen worden getroffen om die doelen te bereiken. In het beheerplan zullen 

deze maatregelen verder worden uitgewerkt. Daarnaast wordt de achterstand in het beheer ingelopen door meer 

werkzaamheden gedurende het gehele jaar uit te voeren (i.p.v. zoals nu beperkt tot hoofdzakelijk de periode oktober – 

april).  

 

De volgende doelstellingen voor het beheer worden vastgesteld;  

� Het vakwerk Korenspieker wordt permanent in een goede staat van onderhoud gehouden (situatie per 

ultimo 2013; 

 

� De Ruitenburgerschans en het toegangsplankier worden permanent in een zodanige staat van onderhoud 

gehouden dat het publiek zonder problemen toegang en goed zicht op het object heeft;  

 

� Het beheerperspectief is/wordt mede bepalend gemaakt voor de besluitvorming op het gebied van 

verwerving van terreinen(maakt deel uit van de criteria die we daarvoor hanteren);  

 

� Een actief beleid voor fauna versterkende maatregelen wordt opgenomen in het Beheerplan; 

 

� Extra inzet van menskracht en materiaal wordt ingezet om ongewenste soorten te bestrijden (o.a. 

adelaarsvaren en braam);  

 

� De jacht- en pachtovereenkomsten worden geactualiseerd conform de onder punt 6.5 en 6.6 beschreven 

standpunten; 

 

� Waar mogelijk worden ecologische verbindingszones / step stones gerealiseerd; 

 

6.10 Speerpunt van beleid voor Beheer periode 2014 – 2018 
De visie op het beheer van terreinen, de step stone visie en de realisatie van een grotere biodiversiteit dient  

integraal en in samenhang in uitvoering te worden genomen.  

� Uiterlijk per ultimo december 2014 is een 10-jarig beheerplan opgesteld voor alle terreinen en is dit plan 

(zo nodig gefaseerd) in uitvoering genomen.  
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7. Projecten       
 

Het beleid van de stichting is er op gericht vernieuwingen, veranderingen, wensen, investeringen 

van enige omvang en met relatief grote kosten en een wat langere doorlooptijd projectmatig in te richten en uit te 

voeren. Ook legaten met een bepaald bestedingsdoel leiden tot een project. Bij projecten gaat het dus niet om de 

werkzaamheden i.h.k.v. het reguliere beheer. 

 

Projecten worden, na goedkeuring door het bestuur, opgenomen in een projectenportefeuille. Het bestuur toetst of 

een project past binnen de doelstellingen en het beleid van de stichting en stelt tevens de prioriteit vast ten opzichte 

van andere projecten. Projecten kunnen zowel door bestuursleden als vrijwilligers worden ingediend.  

 

Alle projecten samen vormen onze projectenportefeuille, ons ‘wensenlijstje’. Projecten moeten zowel inhoudelijk, 

planmatig als financieel (begroting) goed onderbouwd worden.  

 

Een goed(e gevulde) projectportefeuille is zowel voor onze interne aansturing van belang maar ook in geval we 

aanvragen voor (mede)financiering van projecten indienen bij externe fondsen voor medefinanciering of andere 

vormen van ondersteuning. Een goede discipline bij het werken met (begrotingen van) projecten is tevens mede 

basis voor de sturing op de stichtingsbegroting. We willen geen ‘open eind’ projecten, niet in planning en uitvoering, 

maar zeker niet in financieel opzicht. 

 

Een in te dienen project dient te voldoen aan (minimaal) de volgende eisen (vastgesteld in 2013): 

- een algemene beschrijving; 

- het doel i.c. het te behalen resultaat; 

- de uit te voeren activiteiten en werkzaamheden en de planning daarvan; 

- Een sluitende begroting (incl. eventueel een definitieve toezegging van medefinanciering door derden). 

 

Voorbeelden van projecten die nu in onze portefeuille zitten: 

� Aanschaf gereedschap en veiligheidsmiddelen voor het beheerwerk van vrijwilligers; 

� Groot onderhoud (kappen en afvoeren populieren) terreinen, o.a. Laarbraak, Horstermaat,  

� Onderzoeksprojecten voor stimuleren fauna (o.a. bunkers / kasten vleermuizen) 

� Groot onderhoud / opschonen vervuilde poelen Horstermaat; 

� Herinrichten Horstermaat: afgraven, verschralen grond, aanleg poel, realiseren bloemrijk grasland; 

 

Doelstellingen op gebied van Projecten in deze beleidsperiode 

De doelstellingen ten aanzien van dit onderwerp zijn gericht op het invullen van een kwalitatieve 

projectenportefeuille waarbij de belangrijkste uitdaging is om de financiering met eigen middelen dan wel door 

middel van externe ondersteuning (fondsen, donateurs) rond te krijgen. 

� Alle voorziene werkzaamheden (niet het reguliere beheerwerk) van enige omvang zijn per ultimo 2014 

projectmatig beschreven, ingediend en door het bestuur bekrachtigd en geprioriteerd; 

 

� De projectenportefeuille omvat permanent ten minste 5 projecten die zowel inhoudelijk als financieel 

zodanig goed onderbouwd zijn dat ze direct (als de situatie zich voordoet) ingediend kunnen worden bij 

derden ter medefinanciering; 
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8. Financiën        
 

De financiële situatie van de stichting per heden (december 2013) is gezond te noemen. Op grond van de huidige 

maatschappelijke ontwikkelingen zijn de vooruitzichten echter minder rooskleurig. Een overheid die zich gaandeweg 

meer terugtrekt, afnemende rente op spaartegoeden en opdrogende subsidiestromen. Het bedrijfsleven moet de 

broekriem aanhalen en is minder geneigd om als ‘sponsor’ op te treden. Deze ontwikkelingen zullen hun stempel 

drukken op het te volgen financiële beleid van de stichting voor de komende jaren. 

           

De inkomstenbronnen van de stichting zijn beperkt: interest van het eigen kapitaal en subsidie zijn de 

hoofdstromen. Incidenteel is er sprake van donaties of inkomsten uit fondsen die projecten ondersteunen.  

De eigen bezittingen genereren slechts in zeer beperkte mate (pacht)inkomsten. We zullen in de komende jaren 

duidelijke keuzes maken waar we het geld aan uit willen geven en waaraan niet. 

 

De doelstellingen en het financieel beleid zijn gericht op consolidatie van en risicobeperking voor de 

continuïteitsreserve en de ontwikkeling van nieuwe financiële bronnen. Dat willen we bereiken door: 

� Ons vermogen niet risicovol te beleggen en tevens aan risicospreiding te doen i.h.k.v. de rijksregeling voor 

deposito garanties; 

 

� Te bankieren bij banken die duurzaamheid en regionaal belang actief uitdragen en daadwerkelijk uitvoeren; 

 

� Het beheren en in stand houden van een continuïteitsreserve die als basis dient voor de interest-inkomsten 

(deposito rekening 5-jaar vast); 

 

� Het bedrag boven de vaste continuïteitsreserve te gebruiken als werkkapitaal om (bijvoorbeeld) i.g.v. 

nieuwe verwervingen de kosten te kunnen voldoen; 

 

� In beginsel geen leningen of hypotheken aan te gaan voor nieuwe verwervingen; 

 

� Het minimaliseren van de bestuurs- en andere vaste kosten ten faveure van de uitgaven die direct ten 

goede komen aan het beheer van de monumenten. Streven is om de bestuurskosten maximaal 10 % van 

de begroting te laten bedragen; 

 

� Het voeren van een actief beleid van (financieel) goed onderbouwde projecten die als basis dienen voor 

fondswerving bij derden; 

 

� Het voeren van een actief beleid om donateurs / ‘vrienden van’ langdurig aan de stichting te binden; 

 

� Het voeren van een actief beleid (via o.a. de website) om (notariële) schenkingen en legaten te 

bevorderen; Bij een notariële (meerjarige) schenking van 500 euro per jaar neemt de stichting de 

notariaatskosten voor haar rekening; 

 

� Het voeren van een actief beleid om beheer en onderhoud (met behulp van vrijwilligers) zelf uit te voeren 

en minimaal uit te besteden; 
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� Publicaties in de streektaal en –geschiedenis in deze beleidsperiode niet te begroten (nihil) en niet 

zelfstandig uit te geven; 

 

� In de begroting in deze beleidsperiode jaarlijks een beperkt budget (max. € 1000,-) op te nemen voor 

ondersteuning cultuurhistorische projecten van derden; 

 

� Geen projecten te starten zonder een sluitende begroten; 

 

Doelstellingen financieel beleid voor deze beleidsperiode 

� Instandhouding van de financiële continuïteitsreserve als basiskapitaal op het niveau per ultimo 2013; 

 

� Genereren van een extra (jaarlijkse) inkomstenbron uit donaties:  

   2014: €   500,-  

  2015: €   750,-   

  2016: € 1000,-   

  2017: € 1250,-          

  
� Een strikt begrotingsbeleid voor op te starten projecten; 

 

� Genereren van extra inkomstenbronnen (minimaal € 2500,- per jaar) uit externe fondsen. 

Als basis daarvoor dient een actuele en goed onderbouwde projectenportefeuille 
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9. Beleid bij verwerving nieuwe terreinen / objecten 

De besluitvorming rond verwerving van nieuwe terreinen is gebaat bij een vorm van objectivering. Het beleid van de 

stichting is er op gericht om objectief en rationeel naar voor-  en tegenargumenten te kijken. Op voorhand zijn in 

ieder geval een aantal criteria te beschrijven die niet ter discussie staan: 

� De verwerving moet passen binnen onze statuten en doelstellingen; 

 

� Het terrein is kleinschalig (enkele ha) en kenmerkend voor de Achterhoek; 

 

� Kwaliteit (in termen van natuurwaarde) gaat boven schaalgrootte; 

 

� Verwervingskosten zijn financieel acceptabel (marktconform); 

Daarbij gaat de voorkeur uit naar: 

� Percelen die aansluiten op onze bestaande terreinen (gebiedsuitbreidingen); 

 

� Terreinen die gelegen zijn in (of grenzen aan) de EHS (ook gelet op de beschikbaarheid van 

overheidssubsidies); 

 

� Terreinen die mogelijkheden bieden voor corridors of ecologische verbindingszones (EVZ) met andere 

terreinen (ook van andere eigenaren); 

 

� Terreinen met aantoonbare kansen voor verhoging van natuurwaarden en het streven naar diversiteit m.n. 

gericht op toename van de rode lijst soorten voor flora en fauna (bijv. boomkikker); 

 

� Terreinen die qua omvang en kenmerken door de eigen organisatie in onderhoud en beheer kunnen 

worden genomen met de op dat moment beschikbare middelen; 

Geen voorkeur hebben terreinen die 

� niet bijdragen aan (bio)diversiteit, kwaliteit en beheersbaarheid; 

 

Het vorenstaande is geen limitatieve opsomming. De (besluitvorming van) verwerving van terreinen moet ook naar 

volgende generaties bestuurders goed uitgelegd kunnen worden en verdedigbaar zijn. Daarom is het nodig de 

criteria voor verwerving te objectiveren. Deze criteria vormen een hulpmiddel bij de besluitvorming. Het gebruik van 

objectieve criteria wordt tevens vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement. 

 

Doelstellingen voor verwervingen in de komende beleidsperiode: 

� Voor verwervingen zijn objectieve criteria vastgesteld als hulpmiddel bij de besluitvorming op het gebied 

van nieuwe verwervingen; 

 

� Besluitvorming bij verwervingen worden actief aan deze criteria getoetst; 

Resultaat doelstelling Verwervingen 

Meer (bio)diversiteit, kwaliteit, aaneensluiting van terreinen en meer efficiëntie op gebied van beheer.  
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10. Streektaal, -Geschiedenis, Cultuur en Historie 

Het ondersteunen van uitgaven op het gebied van de streektaal en de geschiedenis van de Achterhoek en de 

Liemers is één van de oudste taken van de stichting.  De eerlijkheid biedt echter te zeggen dat er inmiddels andere 

organisaties zijn die publicaties op het gebied van de streektaal en de streekgeschiedenis tot hun kerntaak rekenen. 

Hier wordt in eerste instantie gedacht aan de mr. H.J. Steenbergen-Stichting, aan de Dialectkring Achterhook en 

Liemers, het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers, plaatselijke historische en heemkundige verenigingen en 

andere vergelijkbare organisaties.  

 

De stichting wil haar werkzaamheden op dit terrein blijven voortzetten maar onderkent daarbij wel dat zij daar 

geheel zelfstandig niet toe in staat is. Om die reden zoekt de stichting dan ook vooral de samenwerking met de 

genoemde organisaties om publicaties, die van voldoende kwaliteit zijn en waarvoor interesse bestaat bij het 

publiek, financieel mogelijk te maken. In bepaalde gevallen kan dat betekenen dat de stichting de steun ‘beperkt’ tot 

uitsluitend financiële ondersteuning van activiteiten die andere organisaties feitelijk uitvoeren. In de voorliggende 

periode zal tevens worden nagedacht over het vormgeven van strategische allianties voor de lange termijn. 

 

     Huize Ampsen te Lochem 

 

Gezien de financiële mogelijkheden van de stichting zullen we noodgedwongen keuzes moeten maken. Daarbij ligt 

het in de komende beleidsperiode niet voor de hand dat wij op het gebied van streektaal en geschiedenis zelf 

initiatieven ontwikkelen. Wel heeft het onderwerp onze sympathie en hebben we de intentie kwalitatief 

hoogwaardige uitingen van de streektaal te ondersteunen, mits dit binnen onze mogelijkheden ligt. Onze prioriteit 

daarbij hebben regionale (Achterhoek / Liemers) activiteiten waarbij we lokale, kwalitatief hoge, activiteiten niet op 

voorhand uitsluiten. 

 

Doelstellingen Streektaal, Geschiedenis, Cultuur en Historie in de komende beleidsperiode 

� Beperkte ondersteuning (in financiële zin) van kwalitatief hoogwaardige uitingen van de Achterhoekse 

streektaal;  

 

� Beperkte ondersteuning (in financiële zin) van regionale geschiedschrijving van natuur, landschap en 

watersystemen in de Achterhoek; 

 

� Ontwikkeling van (strategische) samenwerkingsvormen (allianties); 
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11. Vrijwilligers 

Als stichting zijn we een relatief kleine speler op het gebied van natuurbeheer en –bescherming. Echter, de omvang 

van onze terreinen is wel zodanig dat we het bijbehorende werk niet als bestuur alleen kunnen uitvoeren. En dat 

willen we ook nadrukkelijk niet. Juist omdat we als organisatie klein zijn kunnen we de lijnen tussen organisatie i.c. 

bestuur en de vrijwilligers kort houden. Het bestuur heeft bij het vrijwilligerswerk een faciliterende en organiserende 

taak, waarbij de bestuursleden uiteraard zelf meewerken. Ons doel is bij het werk gebruik te maken van een groep 

vrijwilligers met een beperkte omvang die afkomstig is uit de regio. We willen de betrokkenheid van mensen en het 

maatschappelijke draagvlak voor ons werk dat daar uit voort vloeit vergroten.  

 

We streven er nadrukkelijk naar dat vrijwilligers betrokken zijn bij het wel en wee van onze organisatie en onze 

terreinen. Het is ten slotte ook onze gezamenlijke leefomgeving waar we ons best voor doen. De samenwerking 

heeft ook een sociale functie: er is tijdens het werk tijd voor Achterhoekse gezelligheid en een praatje.  

 

  Bosmans Brook       Horstermaat 

  Steken wilgen opslag      Kappen van elzen

     

 

Het werken op onze terreinen is uiteraard op vrijwillige basis. Het beleid is er op gericht dat een ieder vrij is om mee 

te doen op de momenten dat het hem of haar goed uitkomt. Daartoe wordt periodiek een werkschema 

gecommuniceerd waarop men zich kan ‘intekenen’. De werkzaamheden worden in principe beperkt tot een dagdeel 

(9 u tot max. 12.30 u) zodat er tijd / ruimte blijft voor andere verplichtingen. Voor kostendeclaraties gelden voor 

vrijwilligers dezelfde regels als voor het bestuur. 

 

Onze terreinen concentreren zich rond de regio Ruurlo / Borculo en Winterswijk. We streven er naar om vrijwilligers 

zo min mogelijk te laten ‘reizen’. Dat doen we uit kosten- en efficiencyoverwegingen maar ook het milieu is er bij 

gebaat. Een evenwichtige verdeling van vrijwilligers over de 2 regio’s  is dus belangrijk. In de huidige situatie is het 

werkaanbod in Winterswijk lager dan in de omgeving Ruurlo / Borculo. De verhouding stelen we grofweg vast op 

10-15. 

 

Veiligheid tijdens het werk op onze terreinen staat voorop. De stichting stelt in de komende periode een Arbobeleid 

op. Daarin staan zowel de verplichtingen voor de stichting als ook voor de vrijwilligers zelf. Veiligheid tijdens het 

werk is een gezamenlijke verantwoording.  

 

    Tijd voor koffie en een praatje 
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Doelstellingen Vrijwilligers voor deze beleidsperiode 

Voor het vrijwilligersbeleid hebben we de volgende doelstellingen geformuleerd: 

� Streefgetal voor het aantal (actieve) vrijwilligers is 25 in een verhouding 10 <>15) over (respect.) de regio’s 

Winterswijk en Ruurlo/Borculo); 

 

� Uitbreiding van het aantal vrijwilligers rond de regio Winterswijk (op basis van de situatie per ultimo 2013); 

 

� De website wordt actief gebruikt om vrijwilligers bij het wel en wee van de stichting te betrekken; 

 

� De website wordt actief gebruikt voor voorlichting op het gebied van ARBO en veiligheid; 

 

� Indien daartoe aanleiding is worden acties georganiseerd om nieuwe vrijwilligers te werven; 

 

� Jaarlijks wordt een vrijwilligers- / donateurs dag georganiseerd met een aansprekend programma; 

 

� Vaardigheden van vrijwilligers (bijv. bezit EHBO-diploma’s en certificaten motorzagen) worden 

geïnventariseerd; 

 

Zie tevens de doelstellingen bij hoofdstuk 12 , ARBO en veiligheid 
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12. ARBO en Veiligheid 

 

12. 1 Arbowetgeving 

 

Wij voeren de beheerwerkzaamheden uit in samenwerking met een groep vrijwilligers. Zonder vrijwilligers kunnen 

en willen we niet. Ze zijn dus erg belangrijk voor ons en we koesteren deze mensen die zich enthousiast en 

belangeloos voor onze doelstellingen en onze organisatie inzetten. Hun veiligheid staat voorop tijdens de 

werkzaamheden in het veld. 

     

Afgezien van onze goede wil en ons eigen verantwoordelijkheidsgevoel dwingt de Arbeidsomstandighedenwet 1998 

(Arbowet) ons om maatregelen te nemen. Het in uitvoering nemen van die maatregelen schept verplichtingen voor 

zowel de stichting, maar ook voor de vrijwilligers. Het is van belang dat we wederzijds onze verplichtingen kennen 

en nakomen.  

 

Het werken in de natuur doen we met veel enthousiasme en we vinden het leuk, anders gingen we wel voetballen 

of iets anders doen. We werken ook met gevaarlijk gereedschap bijv. motorzagen, bijlen etc. en een ongeluk zit in 

een klein hoekje. Als er iets mis gaat is het al snel minder leuk. We willen ongelukken dus voorkomen. Het beleid 

dat wij als stichting hanteren is direct afgeleid van de formele Arbeidsomstandighedenwetgeving.  

Uitgangspunt van ons beleid is dat we aantoonbaar binnen de kaders van deze wet werken: 

� Een vrijwilligerscoördinator (de ‘werkbaas’) met kennis van de terreinen is verantwoordelijk voor de 

voorbereiding en uitvoering van het werk; 

 

� Per werkseizoen wordt een schema opgesteld waarin de werkzaamheden kort worden beschreven. 

Vrijwilligers kunnen hierop ‘intekenen’; 

 

� Er wordt uitsluitend gewerkt met meerderjarige vrijwilligers die bij de stichting als zodanig geregistreerd 

staan en dus bekend zijn; 

 

� De werkbaas geeft vooraf duidelijke instructies m.b.t. het uit te voeren werk en de veiligheidsaspecten 

waaraan men zich dient te houden; 

 

� De vrijwilligers hebben de plicht zich te houden aan de richtlijnen die de werkbaas verstrekt; 

 

� De werkbaas draagt zorg voor veiligheidsmaatregelen. Hierbij denken we o.a. aan 

  - telefoon; 

  - vluchtwegen; 

  - GPS-coördinaten (i.c. adres) voor professionele hulpverleners; 

  - EHBO materiaal. 

 

� De werkbaas bepaalt het gebruik van gereedschap en bepaalt wie welk gereedschap gebruikt; 

 

� Slaggereedschap wordt uitsluitend gebruikt door ervaren bestuursleden / vrijwilligers; 

 

  



Pagina 29 van 34 
 

  G.A. van der Lugt Stichting:  Beleidsplan 2014 - 2018 

 

� Motorisch gereedschap (kettingzagen e.d.) worden tijdens het werk op onze terreinen uitsluitend gebruikt 

door ervaren / (bij voorkeur) gecertificeerde bestuursleden / vrijwilligers; 

 

� Vrijwilligers maken gebruik van gehoor- en gezichtsbeschermers en (bij gebruik kettingzagen) van 

veiligheidsbroeken en –schoeisel, helm en werkhandschoenen;  

 

Doelstellingen op gebied van ARBO voor deze beleidsperiode: 

� Alle bestuursleden die optreden als ‘werkbaas’ zijn gecertificeerd voor de motorische hulpmiddelen; 

 

� Alle werkbazen; zijn gecertificeerde EHBO-ers aan het eind van de beleidsperiode (ultimo 2018); 

 

� Het ARBO-/veiligheidsbeleid en de instructies worden in 2014 actief gecommuniceerd via de website; 

 

� Er wordt uiterlijk per eind 2014 een ARBO/veiligheidsprotocol opgesteld dat is afgestemd op de omvang 

van de organisatie en de aard van het werk (dus praktisch en toepasbaar zonder de organisatie en de 

vrijwilligers nodeloos met bureaucratie te belasten). 

           

12.2 Veiligheid 

 

Onze terreinen zijn grotendeels, m.u.v. de kwetsbare terreinen, vrij toegankelijk. Veelal wordt dat afgedwongen door 

de overheid als ‘subsidieverstrekker’. Uiteraard willen wij ook dat de natuur die wij ontwikkelen en beheren gezien 

en beleefd wordt door bezoekers. Paden en publieke voorzieningen (bijv. bij de Ruitenburgerschans) moeten goed 

toegankelijk, bewandelbaar en veilig blijven. Onveilige situaties als gevolg van dode en/of omgewaaide bomen, 

dode takken etc. moeten worden opgeruimd. We richten ons daarbij specifiek op de terreinen die frequent door 

publiek bezocht worden. 

 

Doelstellingen op gebied van Veiligheid voor deze beleidsperiode 

� In 2014 wordt een logboek aangelegd waarbij aantoonbaar gemaakt wordt dat inspecties zijn uitgevoerd en  

veiligheidsmaatregelen zijn genomen; 

 

� Met ingang van 2014 worden terreinen 2 x per jaar geïnspecteerd op veiligheidsaspecten voor het publiek; 

 

� In geval weersomstandigheden daar aanleiding toe geven (bijv. na zware stormen) wordt een ‘ad hoc’ 

inspectie uitgevoerd; 

 

� In het Jaarverslag wordt van de ondernomen acties verslag gedaan; 
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13. Public Relations en Communicatie 

 
De stichting vindt het belangrijk om te laten zien wat zij doet en hoe zij haar doelstellingen verwezenlijkt. Zij kiest 

daarom voor actieve, tijdige en juiste communicatie. Daarnaast beoogt zij met deze communicatie de 

herkenbaarheid van de stichting te vergroten. Als meer mensen kunnen genieten van ons werk, dan is dat winst. 

Daarnaast speelt communicatie een steeds belangrijkere rol bij het vinden van de financiële middelen die het werk 

mogelijk maken.  

De stichting voert een actieve PR om zo te laten zien wat zij realiseert, wie dit mogelijk maken en hoe je er van kunt 

genieten. 

        

De educatieve functie 

De educatieve functie die het werk en de natuurterreinen herbergen wil de stichting doorgeven aan de jongere 

generatie. De manier waarop de stichting dit de komende jaren wil realiseren wordt nog nader uitgewerkt. 

Communicatiemiddelen: 

De stichting beschikt over een actuele website met een schat aan informatie. Het primaire en laagdrempelige 

communicatiekanaal is daarom de website. De stichting houdt de website up to date.  

Bij het 50 jarig bestaan van de stichting is actief gebruik gemaakt van een persbericht. Dit heeft geresulteerd in 

mooie artikelen in de krant en heeft bijgedragen aan de kenbaarheid van de stichting. 

Het werken met andere media, waaronder twitter en een digitale nieuwsbrief worden bekeken en uitgewerkt, maar 

vooralsnog bevat met name de website de benodigde kwaliteit en herkenbaarheid. 

Relatiebeheer 

De stichting houdt actief een bestand bij van haar relaties. Daar waar gewenst kunnen deze worden uitgenodigd en 

betrokken bij planvorming, projecten, jubilea e.d. Voor de actieve vrijwilligers geldt dat deze in de kerstperiode 

worden bedankt voor hun inzet door middel van een kleine presentie. 

Actie ‘vrienden van ... ‘ 

De stichting start in 2014 een actie om donateurs te werven. Door het schenken van het richtbedrag van € 25,- per 

jaar kan iemand vriend worden van de stichting. Voor deze donateurs wordt op nader te bepalen momenten een 

activiteit georganiseerd om de betrokkenheid met onze stichting te vergroten. Hierbij valt te denken aan het 

bezoeken van een terrein of meerdere terreinen onder professionele begeleiding, een lezing etc. 

Het werken met andere media, waaronder twitter en een digitale nieuwsbrief kunnen worden onderzocht, maar 

vooralsnog bevat in het bijzonder de website de benodigde kwaliteit en herkenbaarheid. 
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14. Samenwerking 

Op het speelveld waar wij als stichting werkzaam zijn in onze regio zijn meerdere organisaties 

actief. Onze terreinen grenzen (soms) aan elkaar, onze activiteiten raken elkaar en soms vissen we in dezelfde 

vijver. Wij hebben gelukkig geen hekken om onze terreinen. De natuur geeft ons het beste voorbeeld: er bestaan 

geen grenzen voor dieren en planten. Het beheren van terreinen zonder ons af te vragen hoe dat beheer uitwerkt 

‘bij de buren’ en zonder ons te bekommeren om de vraag of we dat beheer in samenwerking niet efficiënter hadden 

kunnen doen, is ongewenst. Als natuurorganisatie heb je te maken met buren, waterschappen, pachters, 

gemeenten, toeristen, agrariërs etc. Mensen die betrokken zijn bij onze stichting (bijvoorbeeld als vrijwilliger) zijn dat 

soms ook bij andere beheerorganisaties. Het een hoeft het ander niet in de weg te staan.  

 

Uit overwegingen van efficiency, kostenbesparing en synergie-effecten zullen we de samenwerking soms ook 

noodgedwongen moeten zoeken. Een kleine organisatie als onze stichting die drijft op het werk van onbezoldigde 

vrijwilligers kan niet alle expertise, menskracht en middelen in eigen huis hebben. Samenwerking is binnen ons 

netwerk een noodzaak. En dat is ook goed, het levert vaak inspirerende contacten op. Ook al ben je al organisatie 

al meer dan vijftig jaar oud: je bent nooit te oud om te leren! 

 

In de samenwerking met al die partijen moeten we vanuit de eigen organisatie een helder en consistent beeld te 

hebben van datgene waar we voor staan, wat we willen bereiken en hoe we dat willen doen (en ook wat we per se 

niet willen). Dat beeld moeten we tevens consequent uitdragen en voor ogen houden als we afspraken maken met 

derden.  

 

Vanuit de visie op samenwerking is het ook goed te weten waar je als organisatie goed, minder goed of kwetsbaar 

in bent. Samenwerking kan versterkend werken zowel naar de eigen organisatie als de andere partij. Anderen 

kunnen je een spiegel voorhouden. Dat kan erg inspirerend werken, maar je moet er wel open voor staan. 

 

De G.A. van der Lugt stichting wil, met oog voor het behoud van de eigen identiteit, daar waar mogelijk en 

noodzakelijk die samenwerking zoeken. Als rechtgeaarde Achterhoekers zit het Naoberschap ten slotte in onze 

genen ingebakken.           

         
Doelstellingen op gebied van samenwerking: 

� Bij de verwerving van terreinen gelegen aan waterlopen (beken/rivieren) zoeken we de samenwerking met  

waterschappen voor de afstemming tussen het natte en droge beheer. Als voorbeeld moge dienen de 

kwalitatieve verplichting die we op ons genomen hebben bij (de verwerving van) de kavels rond het 

Oossinkbos, Oedingsebeekdal, Lebbenbruggerkamp en het Hartelergoorbosje; 

 

� Bij complexe onderwerpen als bijv. subsidies roepen we de hulp in van (o.a.) Agrarische Natuur 

Verenigingen (ANV’s) en/of de overkoepelende Achterhoekse organisatie daarvan; 

 

� Bij grote beheerwerkzaamheden en complexe projecten roepen we het advies en de hulp van professionals 

in; 

 

� In de relatie met pachters en beheerders van onze terreinen streven we naar continuïteit in de vorm van 

meerjarige verbintenissen. Afspraken en wederzijdse verplichtingen willen we contractueel en eenduidig 

vastleggen. In de komende jaren worden alle aflopende contracten vernieuwd en vastgesteld op basis van 

de lijnen uit dit beleidsplan; 

 

� Op gebied van ondersteuning van activiteiten van derden (op het gebied van de streektaal en 

cultuurhistorie) zoeken we de samenwerking met andere gelijkgezinde organisaties zoals de 

streektaalorganisaties die in het gebied actief zijn en de plaatselijke historische en heemkundige 
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organisaties. Gezien onze beperkte middelen kiezen wij bij voorkeur voor de regionale insteek waarbij we 

de lokale insteek niet op voorhand uitsluiten indien er sprake is van een kwalitatief hoogwaardig product;  

 

� Op het gebied van ARBO / veiligheidsaspecten, opleidingen, gereedschap uitleen, aansprakelijkheids-

risico’s, landschapsbeheer e.d. zoeken we de samenwerking met (o.a.) de Stichting Landschapsbeheer 

Gelderland en de Bosgroep; 

 

� Algemeen: versterken en vergroten van ons netwerk; 
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15. Tot besluit 

Als u er in geslaagd bent ons beleidsplan 2014 - 2018 tot u te nemen dan zeg ik u hiervoor dank en complimenteer 

u daarmee, want het is toch nog een lijvig document geworden. 

We hebben geprobeerd u een compleet beeld te geven van wat ons drijft en wat voor kansen we zien, maar ook 

wat ons bedreigd en/ of beknot in de gewenste ontwikkelingen. 

Een in financiële zin terugtredende overheid moeten we compenseren door nieuwe bronnen aan te boren. We 

merken om ons heen een positieve motivatie om onze doelstellingen te steunen. Vrijwilligers, donateurs en de nog 

in te stellen vrienden van onze stichting bemoedigen ons om door te gaan op de weg zoals beschreven in dit 

beleidsplan. We denken dat onze ANBI-status daar ook aan bij kan dragen. 

Daarnaast wil ik ook opmerken dat we onze kosten moeten blijven minimaliseren. Iedereen binnen onze club werkt 

belangeloos mee. Geen arbeidsloon, geen bonussen, geen gratificatie of welk financieel voordeel dan ook, is er te 

halen uit de inzet voor onze stichting. 

Het past mij hier ook de bestuursleden te bedanken voor het samenstellen van dit beleidsplan. Ik weet dat het veel 

werk en overleg heeft gekost om dit te realiseren. Het resultaat is er volgens mij naar; Prima! 

Tot slot wil ik u er op attent maken dat onze website: www.vanderlugtstichting.nl u laat zien waar we mee bezig zijn 

en waar onze pronkstukken te vinden zijn in ons Oost-Gelderland. 

 

Theo Franck. (voorzitter) 
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Bijlage 

Samenstelling bestuur en contactgegevens van de G.A. van der Lugt stichting 
 

Het Bestuur: 

 

Th. T. (Theo) Franck  Voorzitter   Borculo 

 

C. (Kees) Vredeveld  Vice vz.    Ruurlo 

 

H.J. (Henk) Graven  Secretaris/ penningmeester Lochem 

 

R.P.J. (Rogier) Grondman Bestuurslid (2
e
 penningm.)  Diepenheim 

 

B.G. (Bennie) Geurkink  Bestuurslid   Winterswijk 

 

R (Rene) Nijhof   Bestuurslid   Arnhem 

 

J. (Jan) Huidink   Bestuurslid   Lochem 

 

E. (Eddy) Kruisselbrink  Bestuurslid   Winterswijk – Kotten 

 

 

 

Contactgegevens 

De G.A. van der Lugt Stichting is te bereiken: 

 

via de website    www.vanderlugtstichting.nl  

via het e-mailadres:  info@vanderlugtstichting.nl  

 

via het secretariaat:  H.J. Graven 

     Akkerwinde 4 

     7242 MX Lochem 

    hjgraven@planet.nl  

     0573-258823 

     06-42637513 

 

 

RSIN / Fiscaal nummer  8038.46.976 

Inschrijfnummer KvK  41038453 

Bankrekening   45.39.54.960 

IBAN ABN AMRO  NL74ABNA453954960 


