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0. Inleiding 
In dit Jaarverslag legt het bestuur van de stichting verantwoording af over het in 2016 gevoerde beleid, de bereikte 
resultaten en de uitvoering van het onderhoud en beheer van de terreinen en objecten die de stichting in eigendom 
heeft.  
 
2016 was een actief jaar met veel initiatieven voor diverse projecten. Ook werd opnieuw geïnvesteerd in gereedschap 
en werd een platte aanhangwagen aangeschaft voor het afvoeren van snoeihout en afval. Belangrijk voor de toekomst 
van de stichting is het voornemen om een veldschuur te realiseren voor opslag van materiaal en een werkruimte voor 
onderhoud van gereedschap. 
 
Van verschillende organisaties werden financiële bijdragen ontvangen ter ondersteuning van de onderhoudskosten en 
uitvoering van projecten. Voor de stichting vormt dat een belangrijke steun in de rug waarvoor we erg dankbaar zijn. 
 
Voor wat betreft het beheer van de terreinen kunnen we terugkijken op een goed jaar waarin door de vrijwilligers  
hard en enthousiast gewerkt is. Mooi dat we met het kleding-project ook iets terug hebben kunnen doen.  
 
Helaas moesten we in 2016 ook afscheid nemen van een tweetal vrijwilligers, t.w.: Joke de Neef en Bert Kettelerij. 
Twee zeer gewaardeerde vrijwilligers die met veel inzet en enthousiasme hun steentje bijdroegen. Wij denken met 
dankbaarheid aan hen terug. 
 

      
1. Bestuur 
1.1 Bestuurssamenstelling 

Het bestuur had in 2016 de navolgende samenstelling 
Rogier Grondman  Geesteren (Gld.) Voorzitter 
Henk Graven   Lochem  Secretaris / penningmeester 
René Nijhof   Arnhem   Bestuurslid /  Geschiedenis en streektaal  
Jan Huidink   Lochem  Bestuurslid /  Landschap 
Eddy Kruisselbrink  Winterswijk-Kotten Bestuurslid /  Bouwkundige zaken 
Joris Ernst   Lichtenvoorde  Bestuurslid /  Beheer, Landschapsecologie /-geschiedenis 
 
NB: Het vc. voorzitterschap rouleert (per 6 maanden) onder de bestuursleden. 
 
1.2 Benoemingen en herbenoemingen bestuur 
Per 1 januari 2016 waren de navolgende bestuursleden aftredend 
Henk Graven   Aftredend en herbenoemd 
Rogier Grondman   Aftredend en herbenoemd 
Kees Vredeveld   Aftredend en niet beschikbaar voor een nieuwe termijn 
 
Per 1 januari 2016 toegetreden tot het bestuur: 
Joris Ernst   Benoemd met als taak Beheer- en Onderhoud, als opvolger van Kees Vredeveld. 
 
In december 2016 hebben de bestuursleden Jan Huidink (voortijdig aftredend) en Eddy Kruisselbrink (einde 
bestuurstermijn) aangegeven dat ze per 1.1.2017 niet meer beschikbaar zijn voor een nieuw bestuurstermijn. 
 

     
  Vz. Rogier Grondman en Jan Huidink   Jan Huidink met eega Adri  
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1.3 Bestuursvergaderingen 
Het bestuur kwam in 2016 negen keer bijeen voor een reguliere bestuursvergadering. Twee keer kwam het bestuur bijeen 
voor bespreking van een thematisch onderwerp “Toekomstig bestuur en Organisatie”. Daarnaast kwamen de werkgroepen 
voor Beheer en Onderhoud, het Project Kleding en het Project Vleermuizen op ad hoc basis bijeen.  
 
- In december 2016 werd een afsluitende bijeenkomst georganiseerd met bestuur en vrijwilligers; 
- Met ingang van 2016 werd als vergaderlocatie gekozen voor Hotel Restaurant Bakker in Vorden; 
- Voor het reguliere Beheer en Onderhoud werd een werkgroep gevormd bestaande uit Rogier Grondman, Joris Ernst, Jan 
Huidink en Henk Graven. Het bestuur heeft tevens besloten dat deze werkgroep vrij mag beschikken over het afgesproken 
budget voor Beheer en Onderhoud en Gereedschap en Materiaal.  
 
 

2. Organisatie en Bestuur 
 
2.1. Bankieren / Financiën 
Zie punt 3 financiën. 
 
2.2 Sociale media 
De activiteiten voor de Facebook pagina (64 volgers) en het Twitteraccount (97 volgers en 153 volgend) zijn in 2016 
voortgezet. Met enige regelmaat zijn daarop berichten en foto’s geplaatst. Niet alleen privé personen maar ook veel 
organisaties volgen onze berichten. Regelmatig worden berichten geretweet. De naamsbekendheid van de stichting is hier 
mee gediend en inmiddels ook aantoonbaar toegenomen.  
 
 

      
   Twitter-pagina       Facebook-pagina 
 
 
2.3 Aansprakelijkheid / verzekeringen 
De stichting heeft risico’s afgedekt d.m.v. een opstalverzekering, een WA aansprakelijkheidsverzekering en een 
bestuursaansprakelijkheidsverzekering. Daarbij de kanttekening dat alle gemeenten waarbinnen de stichting in de 
Achterhoek werkzaam is een WA-verzekering hebben voor de werkende vrijwilligers waarbij o.a. ook verlies van en schade 
aan persoonlijke eigendommen gedekt is. In 2016 heeft de stichting geen beroep gedaan op deze verzekeringen; 
 
2.4 Cursussen 
Bestuursleden hebben cursussen gevolg op gebied van techniek en veiligheid voor motorzagen en “wildlifecrime’ (het 
herkennen van criminaliteit in het buitengebied, m.n. gericht op stroperij). In de praktijk leverde dat al succes op: op het 
terrein Ruitenburgerschans werd aas, mogelijk vergiftigd, aangetroffen. De politie heeft e.e.a. in onderzoek. 
 

         
    Vergiftigd (?) aas      Twitterbericht Politie 
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2.5 Veiligheid 
In het Logboek beheer werd bijgehouden op welke data / tijdstippen met motorisch materiaal werd gewerkt en tevens of zich 
bij de werkzaamheden calamiteiten / ongevallen hebben voorgedaan. Het veiligheidsprotocol is ook in 2016 uitgevoerd en 
goed nageleefd. In 2016 werd voor de vrijwilligers opnieuw geïnvesteerd in veiligheidsmateriaal (veiligheidsbrillen, - hesjes 
en zaag- en werkkleding). Zie tevens bij Projecten. 
 
2.6 ANBI / Transparantie 

In 2016 werden het jaarverslag 2015 en de financiële verantwoording 2015 gepubliceerd op de website. De stichting 
voldoet hiermee aan alle eisen die de ANBI-wetgeving hiervoor stelt. 
 
2.7 Statuten en Huishoudelijk Reglement 
In 2016 werden geen wijzigingen doorgevoerd in de Statuten respectievelijk het Huishoudelijk Reglement. 
 
2.8 Logboeken Beheer en Materiaal/Gereedschap 
Conform het Beleidsplan zijn ook in 2016 logboeken bijgebouden van de beheerwerkzaamheden en de inspecties van de 
terreinen. Bijzondere aandacht hierbij wordt gegeven aan de aspecten veiligheid en de melding van eventuele (bijna) 
ongelukken. Tevens werd de verdere uitbreiding van gereedschap en materiaal vastgelegd in de registraties. Op basis van 
de gegevens van het logboek werd informatie verstrekt over de werkzaamheden, de urenstaat aan St. Landschapsbeheer 
Gld. Ook veldwaarnemingen op gebied van flora en fauna worden bijgehouden. Voor detailinformatie zie het Beheerverslag 
punt 11 
 
2.9 Digitale back-up 
Van alle kritische bestanden i.c. de processen voor het secretariaat, financiën en adressen worden periodiek back-ups 
gemaakt op een (NAS)-server in eigen beheer. Deze server werd tevens extern toegankelijk gemaakt zodat meerdere 
bestuursleden toegang hebben tot de (back-up) bestanden. 
 
2.10 Besluitvorming 
Conform statuten werden besluiten, indien nodig, bij meerderheid van stemmen genomen. Besluiten worden per 
kalenderjaar gedocumenteerd in een besluitenlijst. 
 
2.11 Beeldmerk stichting 

Zie punt 9, Public Relations      
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3. Financiën 

 
In 2016 werd de lijn doorgezet om de inkomsten / uitgaven actueel te bewaken op basis van een actuele begroting.  
De begroting werd in januari 2016 door het bestuur goedgekeurd. De initiële versie is een aantal keren bijgesteld op basis 
van de actuele situatie. Besluiten m.b.t. de bijstelling van de begroting worden altijd in de besluitenlijst als zodanig vermeld. 
Een rapportage van Inkomsten en Uitgaven werd maandelijks aan het bestuur beschikbaar gesteld. Zowel deze rapportage 
alsmede de begroting zijn een vast agendapunt voor de bestuursvergaderingen. 
 
De Jaarrekening en de staat van Baten en Lasten (Verlies en Winst rekening) 2016 wordt separaat gepubliceerd nadat de 
samenstellingsverklaring is afgegeven door de externe accountant. Bij de financiën 2016 zijn de volgende kanttekeningen te 
maken: 

 De jaarrekening 2015 werd opgesteld en in maart 2016 door het bestuur goedgekeurd. Door de externe accountant 
werd een samenstellingsverklaring afgegeven. Met ingang van 1 januari 2014 worden de Jaarrekeningen vanaf het 
boekjaar 2012 gepubliceerd op de website conform de regels voor ANBI-instellingen; 
 

 Begroting 2016: Conform een in 2015 genomen besluit is ook in 2016 verder geïnvesteerd in materialen en 
gereedschap om de uitvoering van het beheerwerk in het veld beter te ondersteunen. Het maximum bedrag van de 
oorspronkelijke (negatieve) begroting bedroeg € 9225. De uitkomst 2016 bedroeg uiteindelijk een klein positief bedrag 
door meevallers en onvoorziene rente-inkomsten (vergoeding gederfde inkomsten); 
 

 In 2016 werd door het bestuur besloten dat de Werkgroep Beheer en Onderhoud zelfstandig, maar binnen de 
afgesproken budgetkaders, mag beslissen over de begrotingsonderdelen “Onderhoud en Beheer”, “Onderhoud spieker” 
en “Investeringen materiaal en gereedschap”;  
 

 Onvoorziene uitgaven: geen majeure onvoorziene uitgaven. In de loop van 2016 werd besloten tot bijstelling van de 
begroting voor de aanschaf en de revisie van een tweewielige trekker; 
 

 Conform besluitvorming in 2015 werden de ABN-AMRO-rekeningen in 2016 afgebouwd en opgeheven; 
 

 Donaties en subsidies: zie punt 4; 
 

 In 2016 werd informatie ontvangen van de ASN- en de Regio-Bank omtrent het juridisch samenvoegen (tot Volksbank 
NV) van deze banken. Dat had consequenties voor de (grens van de) spaardepositogaranties. Besloten werd om het 
deel van het vermogen dat de garantiegrens overschrijdt voortijdig (zonder boete) op te nemen en elders als (laagrisico) 
belegging onder te brengen. De interest over het voortijdig opgenomen bedrag werd in 2016 al ontvangen; 
 
Van SNS Bank NV (moederbedrijf Regio-Bank en ASN) werd bericht ontvangen dat de stichting in aanmerking kwam 
voor een vergoeding wegens gederfde rente-inkomsten als gevolg van de structuurwijziging van de bank. De stichting 
voldeed aan de voorwaarden en in 2016 werd een bedrag aan gederfde rente-inkomsten ontvangen; 
 

 In 2016 werd beroep aangetekend bij de rechtbank tegen de afwijzing van een aantal bezwaren tegen aanslagen 
watersysteemheffing door GBLT. Voordat het tot een rechtsgang kwam heeft de tegenpartij (GBLT) verzocht om een 
schikking aangezien uit nader onderzoek bleek dat onzorgvuldig was gehandeld. Het schikkingsvoorstel is aanvaard en 
de beroepsprocedure is ingetrokken. Aan alle bezwaren van de stichting is door GBLT tegemoetgekomen en alle 
gemaakte kosten werden vergoed; 
 

 Contributies voor lidmaatschappen en donaties werden betaald aan de volgende organisaties: GNMF, 
Erfgoedcentrum, Monumentenwacht, ANV ’t Onderholt en SBNL; 
 

 De stichting betaalde in 2016 rijksbelastingen voor de Landinrichtingsrente (LIR, voor de terreinen Sieverinksbos 
en-es, Tichelmansbosje, Laarbraak en Hartelergoorbosje) en gemeentelijke WOZ voor de korenspieker in Huppel.  
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4. Subsidies, Donaties, (Notariële) Schenkingen en Legaten 
 
4.1 Rijks- en Provinciale subsidie 
De volgende subsidies werden in 2016 ontvangen 

 Subsidie Natuur- en Landschapsbeheer (SNL) cyclus 2014 – 2019 
Provinciale subsidieregeling natuurbeheer SNL werd ontvangen voor de terreinen die daarvoor in aanmerking komen. 
Daarbij wordt onderscheid gemaakt in subsidie voor Beheer, Landschapselementen en Recreatie; 
 

 Subsidie Natuur en Landschap (incidenteel). Een toezegging voor deze subsidie werd ontvangen van de Gemeente 
Winterswijk (Natuur en Landschap). Deze subsidie (herstel poelen Horstermaat) werd niet uitbetaald in 2015 omdat door 
een interne calamiteit bij de gemeente vertraging was ontstaan bij de afwikkeling van de aanvraag. In 2016 werd de 
betaling alsnog volledig ontvangen; 
 

 Indexering SNL subsidie:  
In het kader van een indexering door de Provincie Gld. werd een nabetaling ontvangen over voorgaande jaren; 
 

 Subsidie spieker Kössink – Periode 2015 – 2020 
BRIM (Besluit Rijks subsidiëring Instandhouding Monumenten; 
 

 Subsidies Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLB) 
In 2016 werden subsidiebeschikkingen ontvangen voor Agrarisch Natuurbeheer voor de terreinen Lebbenbrugge en 
Sieverinkses. De betalingen voor de subsidie zijn voorzien met ingang van 2017; 
 
In 2016 werd het laatste subsidiebedrag voor ANLB ontvangen voor het terrein Bosmans Brook. Dit perceel is nu 
grotendeels onder het regime van SNL gebracht; 

 
4.2 Donaties 
Van een aantal organisatie / fondsen werd in 2016 een tegemoetkoming ontvangen voor (deel)financiering van  
projecten, t.w.: 

 Van Univé Oost werd (op basis van een in 2015 gedane toezegging) een donatie ontvangen voor financiering van het 
onderhoud van de korenspieker; 
 

 Van SBNL (Baron en Baronesse van Hemert tot Dingshof-Coldeweij Fonds) werd een donatie ontvangen voor een 
(meerjaren) bijdrage voor financiering van het onderhoud van de korenspieker; 
 

      
     Uitreiking ‘prijzen’ door SBNL  
 

 Van het fonds Stichting de Roos Gesink werd een bijdrage ontvangen voor financiering van het kledingproject; 
 

 Van St. Landschapsbeheer Gld. en een aantal particulieren werd een (privé) donatie ontvangen. 
 

4.3 Notariële schenkingen 
In 2016 werden geen (notariële) schenkingen ontvangen. 
 
4.4 Legaten 
In 2016 werden geen legaten ontvangen. 
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5. Overeenkomsten met derden 
 
Het beleid van de stichting is dat alle (bestaande) mondelinge afspraken schriftelijk worden vastgelegd in de vorm van een 
contract. Alle mondelinge overeenkomsten zijn inmiddels schriftelijk vastgelegd. Uiteraard geldt deze lijn ook voor nieuwe 
overeenkomsten. 
 
In 2016 werden de volgende overeenkomsten opgesteld, afgesloten, gecontinueerd: 

 Het bestuur heeft in 2016 besloten om alle lopende jachtcontracten bij beëindiging niet te verlengen en alle vormen van 
plezierjacht niet meer toe te staan. Lopende contracten worden gerespecteerd. In feite is sprake van een 
‘sterfhuisconstructie’. Voor de terreinen Sieverinkses, Tichelmansbosje en Laarbraak zijn de jachtcontracten in 2016 
beëindigd en niet verlengd. 
 

 De in 2015 mondeling overeengekomen overeenkomst met Vereniging Het Museum te Winterswijk voor een 
bruikleenovereenkomst van het korenspieker te Huppel, ter vervanging van een oude overeenkomst uit 90-jaren is in 
2016 schriftelijk bekrachtigd door beide partijen; 
 

 Voor het perceel Lebbenbruggerkamp werd een herziene meerjarige overeenkomst afgesloten met de gebruiker van het 
perceel op basis van het met het collectief VALA afgesloten ANLB; 
 

 Voor het perceel Sieverinkses werd een overeenkomst met de voormalige gebruiker (agrarische maatschap) van het 
perceel inzake de overdracht van het, met het collectief VALA afgesloten, ANLB-contract (Agrarisch Natuur- en 
Landschaps Beheer). De intentie van de overeenkomst is om het perceel mee te laten tellen voor de zgn. 
dierplaatsingsruimte van de maatschap. De revenuen van de ANLB komen (d.t.v. de maatschap) ten goede aan de 
stichting; 
 

                    
    Voorjaar: frezen ……      en ploegen van de es 

 

               
      Zomer met Akkerbloemen     Herfst 
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6. Projecten 
 
Het Beleidsplan 2014 – 2019 geeft aan dat voor de uitvoering van activiteiten die buiten het reguliere beheer vallen 
een projectplan wordt opgesteld. Deze projectplannen dienen intern voor aansturing bij de uitvoering daarvan en 
extern ter onderbouwing van aanvragen voor financiële steun bij de overheid, fondsen en donateurs. De projecten 
hebben een eigen begroting. Tot uitvoering van een project wordt pas overgegaan indien de begroting dekkend is.  
In 2016 werden de volgende projecten uitgevoerd: 
 

 Project Agrarisch Natuurbeheer 
De terreinen Lebbenbruggerkamp en Sieverinkses werden met ingang van 2016 onder het regime van 
Agrarisch Natuur- en Landschaps Beheer (ANLB) gebracht. De aangevraagde projecten en de bijbehorende 
subsidie werden toegekend door het collectief VALA. Uitbetaling van de subsidie is achteraf en start in 2017; 
 
Lebbenbruggerkamp 
Dit project omvat de realisatie van botanisch waardevol grasland. Het pachtcontract met de gebruiker van het 
perceel is overeenkomstig de eisen ANLB aangepast; 
 
Sieverinkses 
Dit project omvat de realisatie van een kruidenrijke (graan)akker. In het kader van dit project is de Sieverinkses 
omgezet van een intensief bemest grasperceel naar een es met graangewassen (Wintertarwe en Witte emmer). 
Tevens werd het perceel ingezaaid met een akkerbloemenmengsel. Het graangewas wordt niet geoogst maar 
blijft liggen voor de fauna (vogels: gestreefd wordt naar een nieuwe patrijzenpopulatie, muizen, reeën etc.);  
Met de voormalige gebruiker van de es werd een herziene overeenkomst afgesloten; 
 

      
 Inzaaien Akkerbloemen      Het resultaat 
 
 

 Project Bos Italiaanse Meertjes 
In 2015 werd een contract afgesloten met de ANV PAN in Winterswijk voor het onderhoud aan de laanbomen bij 
dit terrein. Dode bomen die een gevaar opleverden voor recreanten werden in 2016 gekapt en de overige 
noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden (verwijderen dode overhangende takken) werden ook dit jaar 
uitgevoerd. Dit project werd gezamenlijk met de buurman / eigenaar van het naastliggende perceel uitgevoerd; 
 

       
  ANV De Pan aan t werk     Wie hard werkt moet goed eten ! 
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 Project Uilenkasten| 
In 2016 werden broedkasten gemaakt en opgehangen bij de terreinen Hartelergoorbosje, Bosmans Brook, 
Sieverinkses ( Steenuil), Schreuders Weide en Oossinkbos (Bosuil) en Beelaertsbos (Torenvalk). Resultaten 
worden pas bij het broedseizoen in 2017 verwacht. 
 

    
Steenuilenkast     Steenuil 
 
 

 Project werk- en veiligheidskleding 
Door een financiële bijdrage van de stichting De Roos Gesink werd het project werkkleding mogelijk gemaakt.  
Een kledingpakket waaruit een keuze gemaakt kon worden (max. € 250 p.p.) werd aan alle vrijwilligers 
aangeboden. Het pakket bestond uit jassen, werkbroeken, teken werende kleding, veiligheidsschoenen, 
fleecetruien, polo’s. Het project werd in het 3e en 4e kwartaal uitgevoerd en in december 2016 afgerond. 
Tevens werden reflecterende hesjes en veiligheidsbrillen aangeschaft; 
 

        
                           Het kledingpakket incl.nieuw logo 
 

 Project Gereedschap en Materialen 
In 2016 werd verder geïnvesteerd in materiaal en gereedschap. De grootste aankopen bestonden uit een  
platte aanhangwagen (incl. loofrekken), een tweewielige trekker met maaibalk en een compressor. 
 

        
   Compressor (handig voor de      De platte aanhanger wordt 
   banden van de aanhangwagens)     intensief gebruikt 
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 Project Vleermuizen 
In 2016 werd gestart met een vleermuizenproject in samenwerking met St. Staring Advies. In het kader van dit 
project werd een cursus samengesteld. De cursusgroep bestond uit bestuursleden en vrijwilligers die 
geïnteresseerd zijn in deze materie en die tevens bereid zijn om mee te werken aan inventarisaties en 
waarnemingen in het veld. Doel van dit project is om kennis op te doen van soorten die op de terreinen van de 
stichting voorkomen en kennis van biotoop en overige leefomstandigheden. Met deze kennis wordt gestreefd naar 
het verder optimaliseren van het beheer om de biodiversiteit te vergroten. 
 

       
    Vleermuizen cursus    Dwergvleermuis achter de luiken van t  
         Spieker in Huppel 
 

 Project houtkap Ruurlo e.o. 
In 2014 werd besloten om de populieren op de percelen Tichelmansbosje en Laarbraak (gedeeltelijk) te kappen in 
verband met gevaarlijke situaties voor bezoekers die zich voor konden doen. De werkzaamheden zijn in 2015 
grotendeels uitgevoerd en afgerond. De ‘opruimwerkzaamheden’ werden door de vrijwilligers in 2016 uitgevoerd 
en in het 4e kwartaal 2016 afgerond.  
 

       
   Afvoeren van de Populieren   Stoken van het top- en takhout 
 
 
 

 Project spieker 
Met financiële ondersteuning van fondsen van Univé Verzekeringen en SBNL en een eigen bijdrage werd 
onderhoud uitgevoerd aan de korenspieker in Huppel. Dit project werd binnen planning en budget afgerond 
in 2016; 
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 Project afzetten houtsingels 
In 2016 werd besloten om de aangekochte singel bij Bosmans Brook en de singel langs de beek bij Oossinkbos 
af te zetten en her in te planten met autochtone soorten. De werkzaamheden worden door een professioneel 
bosbouwbedrijf uitgevoerd in de 2017. De opbrengst van de singels (houtsnippers) worden verrekend met de 
kosten. 
  

       
     De nog af te zetten singel bij Bosmans Brook 
 
 
 

 Project slagbomen 
Voor de terreinen Sieverinkses en Laarbraak werden (afsluitbare) slagbomen vervaardigd en geplaatst; 
 

      
     Nieuwe slagboom bij de Laarbraak  
 
 

 Besluitvorming Nieuwe projecten 
 
Veldschuur Bosmans Brook 
In 2016 werd (onder voorbehoud van de financierbaarheid) besloten een nieuwe veldschuur op te richten op één 
van de terreinen (Bosmans Brook). Het streven is een veldschuur te realiseren met een deel opslagruimte en een 
gedeelte waar vrijwilligers kunnen werken aan het onderhoud van gereedschap en het maken van (bijv.) 
uilenkasten, slagbomen etc.  
 
De Gemeente Oost Gelre geeft een ontheffing van het bestemmingsplan. In de bestemming ‘natuur’ mag de 
stichting een veldschuur van 70 m2 realiseren. In 2016 werd een door de stichting opgestelde bouwschets door 
de Welstandscommissie van de Gemeente OG goedgekeurd. Op basis van de bouwschets is eind 2016 gestart 
met het opvragen van offertes bij een 5-tal aannemers. Besluitvorming over de financierbaarheid en daarmee de 
uitvoering van dit project vindt plaats in 2017. Voorlopige streefdatum voor realisatie van de schuur is het 4e 
kwartaal 2017. 
 
Een grote groep vrijwilligers heeft zich op voorhand al aangemeld om bij de diverse werkzaamheden te helpen. 
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7. Donaties verstrekt aan derden 
In 2016 werden geen aanvragen voor financiële steun aan projecten van derden ontvangen.  
 

8. Verwervingen 
De stichting hanteert bij een eventuele verwerving van een nieuw terrein een checklist die dient om de besluitvorming 
te objectiveren. Het resultaat van de doelstelling bij nieuwe verwervingen is altijd gericht op het vergroten van de 
(bio)diversiteit, kwaliteit, aaneensluiting van terreinen en meer efficiëntie op gebied van beheer. 
 
 In 2016 werd een kleine houtsingel aangekocht van Staatsbosbeheer (Lichtenvoorde V 13, grootte 14,68 a). 

Het perceel grenst aan het terrein Bosmans Brook nabij Mariënvelde waarmee het nu één geheel vormt.  
In 2016 is het afzetten van de singel gegund aan een bosbouwbedrijf. De uitvoering van het werk zal in het  
1e kwartaal 2017 plaatsvinden. 

       
       Het tekenen van de akte  
 

 Van de mogelijkheid om percelen te verwerven binnen de gemeenten Oude IJselstreek en Doetinchem werd, 
na uitvoering van een check op natuurwaarden en potenties, geen gebruik gemaakt; 
 

 In 2016 is een gesprek gevoerd met een buurman van het terrein Ruitenburgerschans inzake een mogelijke kavelruil i.c. 
aankoop van een historische grenssingel. Vooralsnog heeft dit niet tot resultaat geleid.  
De gesprekken worden in 2017 voortgezet; 
 
 
 
 

       
     De aangekochte houtsingel van Bosmans Brook 
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9. Public relations en website (www.vanderlugtstichting.nl)  
 
9.1 Publiciteit 

In de media werd een aantal artikelen gewijd aan projecten en objecten van de stichting: 
Stentor:  artikel over het project Sieverinkses 
Naober   artikel over korenspiekers in Nederland (w.o. de korenspieker in Huppel); 
 
9.2 Nieuw beeldmerk 

Het bestaande beeldmerk van de stichting stamde nog uit de jaren ’60 en oogde enigszins gedateerd. Bovendien was 
het origineel niet meer beschikbaar en bestond er geen digitale versie. Dit was reden (mede i.v.m. het kleding project 
waar het logo op vermeld diende te worden) dat het bestuur besloot om een nieuw en eigentijds beeldmerk te laten 
ontwerpen. De opdracht werd uitgevoerd door Peter Onis uit Lochem. Het bestuur is zeer tevreden met het resultaat. 
 

      
 
9.3 Website 
De website is het medium waarmee de stichting haar ‘doen en laten’ wil communiceren naar vrijwilligers, donateurs en 
belangstellenden. In 2016 is de website actueel gehouden, maar de ‘concurrentie’ van snelle sociale media is voelbaar. 
Daarbij komt dat de website een ‘grote onderhoudsbeurt’ nodig heeft om aan alle technische eisen en de wensen van 
gebruikers / bezoekers te kunnen voldoen.  
 
De functie webmaster werd ook in 2016 belangeloos ingevuld door Daniël Hoitink Fotografie te Aalten; 

 
 De site is technisch geschikt voor benadering door iPhone en iPad / tablets.  

 
 In het kader van de nieuwe ANBI-wetgeving werden op de website in het onderdeel ‘Onze Organisatie’ de 

Jaarverslagen en Financiële Verantwoording gepubliceerd.  
           
 

 het onderdeel ‘Nieuwsberichten’ van de website werd in 2016 actief gebruikt om nieuws en activiteiten onder de 
aandacht te brengen, onder andere d.m.v. links naar de sociale media.  
 

9.4 Facebook    
 
www.facebook.com/vanderlugtstichting   (NB: ook voor mensen die geen FB-account hebben). 

De Facebook-pagina werd gebruikt om de activiteiten en doelstellingen van de stichting onder de aandacht van een 
nieuwe en grotere doelgroep te brengen. In het bijzonder de projecten en ontvangen donaties zijn breed onder de 
aandacht gebracht met berichten en foto’s. Er werd een breed publiek bereik dat veel respons en waardering 
opleverde. Per ultimo 2016 bedraagt het aantal ‘likes’ 64. 
 

9.5 Twitter  

      @vdlugtstichting 
 
Naast Facebook is de stichting actief via een Twitter-account. In het bijzonder voor actuele zaken en korte berichten 
met foto’s is dit een medium dat aanslaat. De stichting volgt ruim 150 organisaties en individuen en heeft zelf 
inmiddels rond de 96 volgers die geïnteresseerd zijn in de doelstellingen en het werk van de stichting.  
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10. Vrijwilligers 
 
De stichting is blij met de trouwe support van zovelen uit de regio die regelmatig de handen uit de mouwen steken. 
Ook in 2016 bleek weer dat velen zich willen inzetten voor de eigen leefomgeving. Zonder hun hulp en inspanningen 
zou het beheer en onderhoud van de terreinen zeker niet uitgevoerd kunnen worden. Dat vrijwilligers ons grootste 
kapitaal vormen is wat ons betreft zeker geen loze kreet !! 
 

 Helaas moesten wij in 2016 afscheid nemen van twee zeer enthousiaste vrijwilligers. In dit jaar overleden  
Joke de Neef en Bert Kettelerij. Wij denken met dankbaarheid en respect aan hen terug; 
 

        
   Joke de Neef       Bert Kettelerij 
 
 

 In december 2016 werd een bijeenkomst georganiseerd met bestuur en vrijwilligers. Voorzitter Rogier Grondman 
heeft daarbij namens het bestuur een korte terugblik en de projectplannen voor de toekomst gepresenteerd.  
Ook werd door bestuurslid Joris Ernst een presentatie verzorgt over het ontstaan van het Achterhoekse 
landschap. De dag werd afgesloten met een gezamenlijk stamppot buffet 
 
 

        
       Wie hard werkt moet goed eten ! 
 

 In 2016 werd contact gelegd met de Stichting Vrijwilligers Natuuronderhoud Ruurlo om te onderzoeken of een 
vorm van samenwerking bij de uitvoering van de werkzaamheden mogelijk zou kunnen zijn. De uitkomst van de 
eerste besprekingen zijn positief. In 2017 zullen de gesprekken worden voortgezet. 
 
 

 Dankzij de inzet van onze betrokken en enthousiaste vrijwilligers konden ook in 2016 weer vele werkzaamheden 
uitgevoerd worden. Aan de werkzaamheden namen 24 vrijwilligers (incl. bestuursleden) deel. Er werden 
werkzaamheden verricht op 16 terreinen tijdens 56 dagdelen waarbij in totaal ruim 500 mensuren werd gewerkt.  
 
De werkzaamheden in 2016 bestonden hoofdzakelijk uit: 
- opschonen van poelen; 
- verwijderen afrasteringen; 
- afzetten van singels en akkerranden en het knotten van wilgen; 
- opruimen van (zwerf)afval, landbouwplastic, gedumpte autobanden en kunststof bakken; 
- inplanten van nieuwe randen en zoombegroeiingen; 
- verwijderen exoten: Adelaarsvaren, Japanse duizendknoop, Bamboegras etc. 
- op kidden harken van gemaaid gras; 
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- het verbranden van snoei-, tak en tophout; 
- het schoonmaken van het spieker; 
 

 In 2016 werden ook werkzaamheden (onder begeleiding van bestuursleden) uitgevoerd door leerlingen van het 
AOC uit Borculo. Dit vond plaats op het perceel de Lebbenbruggerkamp. 
 

         
   Leerlingen van het AOC uit Borculo helpen mee met de werkzaamheden. 
 
 
      Zo maar een greep uit de activiteiten van de vrijwilligers 
 

     
 
        Bosmans Brook 
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 Afzetten bosrand Oedingsebeekdal   Overpeinzingen bij ’t vuur, Oossinkbos 
  

     
  Oossinkbos bij Kotten       Rustpauze bij de Laarbraak  
 
En zo maar een paar waarnemingen onder het motto 

       ‘Oog voor detail’  

    
IJshaar – Laarbraak      Zandoogje – Schreuders Weide 
 
 

       
  Zwavelkopjes – Sieverinkses    Gehakkelde Aurelia – Bosmans Brook 
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 11. Beheerverslag terreinen / objecten 
Dit deel van het jaarverslag is het feitelijke beheerverslag  
 
1. Beheer Algemeen 
 

 Bestuursbesluit: Beëindiging plezierjacht 
In 2016 werd besloten om de plezierjacht op alle terreinen niet meer toe te staan. Aflopende contracten 
worden niet meer verlengd (sterfhuisconstructie). De jachtcontractanten zijn/worden geïnformeerd. 
De jacht op de terreinen Laarbraak, Sieverinkses en Tichelmansbosje is in 2016 beëindigd;  
 

 Samenwerking andere organisaties 
In 2016 werden gesprekken gevoerd met de St. Vrijwilligers Natuuronderhoud Ruurlo (SVNR) om tot een 
vorm van samenwerking te komen. Wederzijds werden de gesprekken positief bevonden. Het bestuur heeft 
besloten dat de voorgestelde samenwerking akkoord is indien SVNR akkoord gaat met de voorwaarden 
waaronder vrijwilligers werken (belangeloos en uitsluitend vergoeding van aantoonbaar gemaakte kosten); 

 
 2e beheerder  

Aangezien het bestuurslid die de portefeuille Beheer en Onderhoud heeft nog actief is in het arbeidsproces 
(en dus niet altijd beschikbaar is) is in 2016 besloten tot het aantrekken van een 2e beheerder. In 2017 wordt 
een functieprofiel opgesteld. 
 

 Calamiteiten 
In 2016 werd op het terrein Ruitenburgerschans aas aangetroffen, mogelijk dat dit vergiftigd was, met als doel het 
doden van vossen of ander wild dat door anderen als ‘schadelijk’ wordt aangemerkt. Aangezien het uitleggen van 
vergiftigd aas een misdrijf is, is de politie ingeschakeld. Justitie heeft toestemming gegeven voor nader 
onderzoek. Resultaten van dit onderzoek worden in 2017 verwacht.  
 

 Op het terrein Italiaanse meertjes werd illegale houtkap geconstateerd. Grove den werd gekapt en afgevoerd 
met een aanhangwagen (op basis van sporen in het terrein); 
 

 Dump groenafval: Op het terrein Oedingsebeekdal werd een grote hoeveelheid gedumpt groenafval 
aangetroffen. Onderzoek wees uit dat het materiaal afkomstig was van een naburig bedrijf. De stichting heeft 
betrokkene gesommeerd om het afval te verwijderen. Hieraan werd voortvarend gevolg aan gegeven, alle rommel 
is verwijderd; 
 
Ook op het perceel Italiaanse Meertjes werd de dump van groenafval geconstateerd. Met eigen middelen (en 
kosten) werd het materiaal opgeruimd en afgevoerd; 
 

 Kunststof afval: Op het terrein Oedingsebeekdal (westzijde van de beek) werd een grote kunststof bak 
ingegraven in de grond aangetroffen, mogelijk afkomstig uit de periode dat ter plekke nog gerecreëerd werd 
met toestemming van de Gemeente Winterswijk. Met handkracht werden pogingen gedaan om de bak te 
verwijderen, maar dat bleek onbegonnen werk. De bak is eind 2016 door een loonbedrijf uitgegraven en 
afgevoerd. 
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 Schietterrein: op het terrein Oedingsebeekdal werden resten van materialen aangetroffen waaruit bleek dat 
er schietoefeningen met (waarschijnlijk) luchtbuksen werden uitgevoerd door onbekenden;  
 

 Aanschaf platte aanhangwagen 
In 2016 werd een platte aanhangwagen met loofrekken aangeschaft om beter in staat te zijn snoeihout en 
(zwerf)afval af te voeren; 
 

       
 Logboek 

Van alle werkzaamheden en terreininspecties wordt een logboek bijgehouden. Hierin wordt o.a. de aard van de 
werkzaamheden, de betrokken vrijwilligers, eventuele (bijna) ongevallen en het gebruik van motorisch gereedschap 
vastgelegd. Ook veldwaarnemingen (flora en fauna worden geregistreerd en indien relevant gedeeld op 
@Waarneming.nl.  
 

 Veiligheidsprotocol 
Voor de uitvoering van de werkzaamheden is in 2014 een veiligheidsprotocol opgesteld voor de vrijwilligers. In dit 
protocol zijn de werkafspraken en gedragsregels vastgelegd waar alle vrijwilligers en het bestuur zich aan heeft te 
houden tijdens de werkzaamheden. Ook in 2015 is het protocol toegepast en nageleefd; 
 

 Houtkap / -verkoop 
De afronding van de houtkap in 2015 werd in 2016 met een uiteindelijk positief financieel resultaat afgerond. 
Het streven was om het tak- en tophout afkomstig van de houtkap werd in 2016 te versnipperen. Uiteindelijk bleek 
dat de hoeveelheid daarvoor te gering en versnipperen dus onrendabel was. De restanten zijn grotendeels 
opgestookt met hulp van vrijwilligers; 
Op beperkte schaal werd hout afkomstig van de terreinen aan particulieren verkocht. Aan vrijwilligers die 
meehelpen met het opruimen etc. werd hout ‘om niet’ aangeboden; 
 

    
    Populieren afkomstig van terrein Laarbraak 
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 Gereedschap 
Ook in 2016 kon (mede door donaties) geïnvesteerd worden in handgereedschap en veiligheidsmateriaal.  
o.a. werd in 2016 aangeschaft:  
- platte aanhanger met loofrekken; 
- tweewielige trekker met maaibalk; 
- tweedelige schuifladder; 
- compressor; 
- veiligheidsmateriaal (hesjes, brillen, zaagkleding, oorbeschermers) 
- divers handgereedschap. 
- werkkleding (zie tevens bij Projecten) 
 
 

     
 
      …………het halve werk 
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2. Beheer Natuurterreinen Ruurlo / Borculo e.o.    

Bosmans Brook  Mariënvelde       Foto Daniël Hoitink 

Bijzonderheden  Op het verschraalde gedeelte zette de groei van orchideeën zich voort sinds deze soort in  
    2013 voor het eerst werd waargenomen. Ook werd in 2016 de boomkikker opnieuw  
    waargenomen. Een (nog kleine) populatie lijkt zich hier definitief gevestigd te hebben.  
    Daarnaast wordt wild (reeën, hazen) regelmatig waargenomen en is er een grote diversiteit  
    aan vogels.  
    Ook insecten hebben dit terrein inmiddels gevonden, voornamelijk werden veel Juffer- en  
    Libellensoorten aangetroffen. 
 
Waarnemingen Amfibieën: Boomkikker; 
    Flora:   Gevlekte orchis, Grote Ratelaar, Kievitsbloem, Boshyacint, Hyacint  
                                                                (de laatste drie zijn uitgezet) 
    Vogels:  Watersnip, Blauwe reiger, Gaai, Fitis, Tjiftjaf, Merel, Kool- en Pimpelmees, 
      Zwartkop, Houtduif, Buizerd, Meerkoet (nest 6 eieren), Wilde eend (>20 ) 
    Overige fauna: Ree (bok en geit), Haas  
    Insecten Rode Heidelibel. Diverse soorten juffers (o.a. de Koraaljuffer, Beekjuffer,  
      Gewone- en Houtpantserjuffer), Lantaarntje 
 
Werkzaamheden - De hooilanden werden weer door ANV ‘t Onderholt gemaaid, door onze vrijwilligers  
      op kidden geharkt en door ‘t Onderholt afgevoerd naar de compostering.  
        - verwijderen opslag van wilgen, riet en lisdodden rond de poelen; 
        - afzetten van de singel aan de westzijde; 
        - snoeien van de heg met de buren; 
       - knotten van wilgen en opslag Ratelpopulieren; 
       - aanleggen van een broeihoop; 
    - verwijderen afrastering langs de singel aan de oostzijde; 
    - positionering van de te bouwen veldschuur. 
 

       
   Aantrekkingskracht voor vogels    Populierenhaantje  
 
 

        
  Weidebeekjuffer     Vuurlibel 
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Beelaerts Bos  ` Barchem       Foto Daniël Hoitink 

Bijzonderheden  Een buurman-grondeigenaar bleek zonder overleg (en achteraf zonder kennis van de  
    perceelgrens ter plekke) een bospad met geel zand te hebben geëffend. Met hem is daarover  
    een gesprek gevoerd; 
    Aan de rand van de singel (zuidoostzijde) is een Torenvalk-kast opgehangen; 
 
Waarnemingen  Groene specht, Grote Bonte specht, Boomklever; Torenvalk, Buizerd 
 
Werkzaamheden Opschonen van de sloot aan de zuid-oost-zijde.  
    Verwijderen bramen aan de zijde van het weiland en akkerland; 
 
 

Sieverinksbos en –es  Ruurlo      Foto Daniël Hoitink 

Bijzonderheden Aan de werkzaamheden op de es werd een uitgebreid artikel in de Stentor gewijd en in huis  
    aan huis bladen. Het artikel was gewijd aan vrijwilligerswerk bij de stichting en de plannen met  
    het bouwland om dit aantrekkelijker te maken voor de flora en fauna. 
 
Waarnemingen  Buizerd, Gaai, Houtduif, Winterkoning, Goudvink (paartje), Haas, Ree 
    Paddenstoelen: o.a. Morielje, en vele soorten zwammen 
 
Werkzaamheden - Het grasperceel is omgevormd tot een graanakker onder het regime van Agrarisch Natuur  
         en Landschaps Beheer (ANLB). Door loonbedrijf Baks werd het perceel gefreesd en  
      geploegd waarna Zomergerst en Witte Emmer werd ingezaaid. Tevens is het perceel  
       ingezaaid met historische akkerbloemen.  
    - De houtsingel aan de noordoostzijde van de es werd grotendeels afgezet; 
    - In de singel langs de es werd een steenuilenkast geplaatst. Nog geen broedsel 

 

       
    Nieuwe slagboom     Morielje 
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Laarbraak   Ruurlo       Foto Daniël Hoitink 

Bijzonderheden  De holen in de nog staande dode Populieren worden veelvuldig gebruikt door vogels voor  
    nestruimte (o.a. Grote en Kleine Bonte Specht en Spreeuw) 
 
Waarnemingen  Natuurfenomeen bij lichte vorst: IJshaar 
    Houtsnip, Grote en Kleine Bonte specht, Goudvink, Roodborst, Grote Lijster, Zanglijster,  
    Merel, Winterkoning, Koolmees. 

        
    Reekits 1 dag oud     IJshaar 
 
Werkzaamheden Opschonen van het toegangspad. 
    Verbranden van het top- en takhout afkomstig van de kap in 2015  
    Verwijderen Amerikaanse Vogelkers. 
    Bij de ingang van het perceel werd een nieuwe slagboom geplaatst. 
 

      
   Werkoverleg ! 

Koningssingel   Vorden      Foto Daniël Hoitink 

 
Bijzonderheden De singel is in het verleden een houtwal geweest. Dit is duidelijk uit historische kaarten af te  
    leiden. Het voornemen is om historisch onderzoek te doen naar wat de cultuurhistorische  
    betekenis van deze houtwal is geweest. Mocht dit onderzoek interessante feiten opleveren  
    dan kan er een plan gemaakt worden om deze houtsingel beter herkenbaar in het landschap  
    terug te brengen, de wal te herstellen en in te planten met inheems bosplantsoen. 
 
Waarnemingen Houtsnip 
 
Werkzaamheden  Geen beheerwerkzaamheden. Wel werd opnieuw zwerfafval verwijderd. 
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Tichelmansbosje  Ruurlo       Foto Daniël Hoitink 

Bijzonderheden  In dit kleine perceel houdt zich permanent een sprong reeën op (5 a 6 exemplaren) 
 
Waarnemingen  Reeën 
    Buizerd 
 
Werkzaamheden Opruimen singels; 
    Verwijderen Springbalsemien; 
    Noordwest hoek van de singel afgezet, wilgen knotten en overhangende takken verwijderen; 
    Branden van tak- en tophout. 

Schreuders Weide  Haarlo      . Foto Daniël Hoitink 

Bijzonderheden  Op dit terrein hebben de orchideeën (Gevlekte Orchis) opnieuw weer uitbundig gebloeid> 
    In het bos naast het perceel werd een Bosuilenkast geplaatst. Nog geen broedsel. 
 
Waarnemingen  Gevlekte Orchis, Grote Ratelaar. Veel waarnemingen van vlinders, juffers en libellen 
 
Werkzaamheden  Door een plaatselijke boer werd het gewas in september gemaaid en afgevoerd  
    Een aanzienlijke hoeveelheid St. Jacobskruiskruid werd verwijderd  
.   De berm werd door vrijwilligers gemaaid. 

         
   Gevlekte orchis     Grote Ratelaar 
 

D’n Leeg’n Könningsstool Zieuwent      Foto Daniël Hoitink 

Bijzonderheden Dit terrein is weer onderhouden door de Stichting Kerkepaden Zieuwent op basis van de met  
    deze stichting afgesloten overeenkomst. Bij inspectie bleek dat een aantal zaken niet naar 
    tevredenheid en conform contract was afgewikkeld. In goed overleg met het st. bestuur werd  
    het e.e.a. alsnog uitgevoerd. 
 
Waarnemingen Helaas zijn in 2016 nog niet de verwachte orchideeën aangetroffen 
 
Werkzaamheden Uitbesteed. 
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Lebbenbruggerkamp  Borculo      Foto Daniël Hoitink 

Bijzonderheden  Door de pachter werd gemeld dat er een waterafvoer vanaf het Museum was aangelegd  
    naar het grasperceel. Na overleg met het bestuur van de Lebbenbrugge werd aangegeven dat  
    ‘iemand’ iets te voortvarend en zonder overleg gehandeld had. Excuses werden aangeboden. 
    Hiermee afgedaan. 
 
Waarnemingen Nabij het perceel aan de Slinge houden zich regelmatig Aalscholvers op.  
    Ook de IJsvogel is gezien. 
 
Werkzaamheden  Afzetten van het laatst resterende deel van de singel: 
    Door een klas leerlingen (onder toezicht en met hulp van bestuursleden) van de AOC te  
    Borculo werd het tak- en tophout aan de oostzijde verzameld, gestapeld en verbrand.  
    Het hout werd verkocht aan particulieren. 
    Herstel afrastering en herstel boombescherming knotwilgen; 
    Braambestrijding in de nieuwe aanplant; 

            Leerlingen AOC Borculo         
 
 

Hartelergoorbosje  Borculo       Foto Daniël Hoitink 

Bijzonderheden  Aan de oostzijde (langs de Slinge) werd een Steenuil kast geplaatst. Nog geen broedsel  
 
Waarnemingen   Goudvink, Zwartkop 
 
Werkzaamheden  Verwijderen Amerikaanse Vogelkers en snoeien overhangende takken. 
 
 

      
   Groenlose Slinge bij Hartelergoorbos    Ook zonder hoofddeksel altijd goed gemutst 
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3. Beheer natuurterreinen en historische objecten rond Winterswijk  
 
 

Korenspieker te Winterswijk-Huppel      Foto Daniël Hoitink 

Van de St. Kunstoer uit Winterswijk werd dit jaar een verzoek ontvangen om het spieker te mogen gebruiken voor een 
kunstmanifestatie tijdens de Pinksterdagen in 2017. Op dit verzoek werd positief besloten. 

Bijzonderheden  Van een 2-tal organisaties (SBNL, Univé Oost) werd een financiële bijdrage ontvangen voor  
    het onderhoud, dit vormde een zeer welkome bijdrage aan de hoge onderhoudskosten. 
 
Waarnemingen  Twee soorten vleermuizen (Dwergvleermuis en een nog onbekende soort) 
 
Werkzaamheden Aan de binnenzijde van het gebouw werd onderhoud uitgevoerd (o.a. strodokken  
    vernieuwd) op basis van een bouwkundig rapport (2015) van de Monumentenwacht; 
    De buitenzijde van het spieker werd geschilderd. 
    Met hulp van vrijwilligers werd de binnenzijde van het spieker schoongemaakt 
 

    Drie jonge eiken werden geplant i.h.k.v. de herplantplicht:   
 
 
 
 

Ruitenburgerschans Woold       Foto Daniël Hoitink 

Bijzonderheden  Op het achterste deel deel van het terrein werd (2 keer) aas aangetroffen, mogelijk 
    vergiftigd.De politie is ingeschakeld en het onderzoek is in gang gezet.  
 
Waarnemingen  Groep Sijsjes, Fazanten 
 
Werkzaamheden  Door storm afgebroken takken werden verzaagd, en opgeruimd. Aan de overzijde van  
    de weg  werd een afgebroken prunus verzaagd en opgeruimd. Ook een resterend deel  
    van de houtsingel (eik) werd opgeruimd. 
    Het toegangspad en het middendeel van de schans werden gemaaid en opgeruimd.  
    Ook het toegangspad aan de achterzijde (toegang voor het naastliggende agrarische  
    perceel) werd gemaaid 
    Geconstateerd werd dat het toegangsvlonder hier en daar aan onderhoud toe is. 
    Dit zal in de loop van 2017 worden opgepakt. 
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Oedingse Beekdal  Kotten       Foto Daniël Hoitink 

Bijzonderheden  Dump groenafval afgewikkeld met de buurman; 
  Door omwonenden werden (overigens met goede bedoelingen) likstenen aangebracht 
   voor het reewild. Dit wordt als strijdig met het jachtcontract aangemerkt. In goed  
   overleg werd dit materiaal verwijderd. 
 
   Een grote en zeer diepe (1.70 m.) kunststof bak werd in het terrein aangetroffen. 
   Pogingen om de bak handmatig te verwijderen mislukten. Eind 2016 werd de bak  
   door een loonbedrijf uitgegraven en afgevoerd. 

Waarnemingen   IJsvogel, Sperwer, een sprong reeën (4); Grote Gele kwikstaart; 

Werkzaamheden Verwijderen exoten (Japanse duizendknoop en Bamboegras) en plastic afval; 
  Maaien wandelpad (conform onderhoudscontract gebruiker); 
  Afzetten veldesdoorns aan westzijde perceel; 
 

       
    Landbouwplastic 
 

 

       
    Deze aangetroffen bak moest met een rupskraan verwijderd worden.  
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Bos Italiaanse Meren  Kotten      Foto Daniël Hoitink 

Bijzonderheden  Dump groenafval en delen van een schutting . Materiaal afgevoerd; 
  Illegale houtkap geconstateerd; 

Waarnemingen  Zwarte specht, Boomklever, Zwartkop, 
  Op dit terrein staat een (voor dit gebied vrij zeldzame) Jeneverbes  

Werkzaamheden  Groot onderhoud aan de laanbomen en kap van dode eiken die een gevaar 
  opleverden voor wandelaars en fietsers. Werkzaamheden uitgevoerd door ANV PAN; 
  Opruimen en afvoeren groenafval; 
 

    
   Het uitslepen van dode bomen door ANV PAN. 
 
 

     
    Jeneverbes  
  



  G.A. van der Lugt Stichting – Jaarverslag 2016 

Horstermaat   Brinkheurne       Foto Daniël Hoitink 

Bijzonderheden  Op het in 2015 afgegraven deel begint de flora (i.c. de pioniersoorten) zich langzaam  
  te vestigen. De nieuw gegraven poel stond door de lange droogte nagenoeg  
  droog. Overigens is dat ook wenselijk i.v.m. eventuele vis die eieren en larven van de  
  amfibieën op eet. Eind 2016 was het ‘normale’ waterpeil weer terug. Zowel de oude  
  als de nieuwe poel worden intensief gebruikt door reeën.  
  Ondanks een verbod (jachtcontract) wordt er nog steeds gevoerd in de poelen.  

Waarnemingen IJsvogel, Buizerd (nest en 2 uitgevlogen jongen), Nijlganzen. 
  Veel juffers en libellen bij de poelen, o.a.: Lantaarntje, Gewone Pantserjuffers, Beekjuffer,  
  Watersnuffel. Beekoeverlibel, Platbuik; 
  Aan de rand van het terrein staat een Mispel  

Werkzaamheden  - resterende delen van de afrastering verwijderd; 
   - omgewaaide inheemse kers (Prunus avium) opgeruimd; 
   - toegangspad gemaaid en opgeschoond; 
   - opslag Ratelpopulieren verwijderd; 
   - opslag Essen verwijderd; 
   - Amerikaanse Vogelkers verwijderd; 
   - divers afval (o.a.grote hoeveelheid landbouwplastic verwijderd en afgevoerd; 
   - middenstrook ingeplant met Gele Kornoelje, Wilde appel, Mispel, Zoete Kers en  
     Gewone Vlier, Eén- en Tweestijlige meidoorn; 
 
Voor het beheer en onderhoud werd tevens een overeenkomst met de gemeente Winterswijk afgesloten. 
 
 

     
       Het verschraalde deel van de Horstermaat 
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Oossinkbos   Kotten       Foto Daniël Hoitink 

Bijzonderheden  Langs het wandelpad werden in het naastgelegen perceel mais hennepplanten  
  aangetroffen. De agrariër (buurman) en de gemeente werden hierover geïnformeerd.  
   De planten zijn vernietigd. 

             
           Aangetroffen hennepplant 

   Na de in 2013 uitgevoerde vrijwillige herverkaveling loopt het wandelpad langs onze  
  percelen  (v.h. over de es) om uiteindelijk bij het bruggetje over de beek uit te komen.  
  Afspraken over het beheer en onderhoud van het pad door de gemeente Winterswijk  
  werden niet nagekomen. Er is onduidelijkheid over de grenzen van de percelen In  
  2016 werd (opnieuw) overleg gevoerd met Gemeente, de buurman en het  
  Waterschap (WR&IJ). Er zijn nieuwe afspraken gemaakt.  
 
  De geplaatste grenspaal werd door (waarschijnlijk) een klepelmaaier deels uit de  
  grond getrokken en beschadigd. 

Waarnemingen Grote Gele Kwikstaart, Mispel (3) 

Werkzaamheden - kap fijnsparren langs de akker van de buurman; 
  - opruimen en verbranden tak- en tophout fijnsparren; 
  - verwijderen Amerikaanse Vogelkers; 
  - verwijderen creosootpalen en zwerfafval; 
  - plaatsen nieuwe grenspalen; 
  - inplanten stook langs de es met autochtone soorten (Gele Kornoelje, Wilde appel,  
    Mispel, Zoete Kers en Gewone Vlier, Eén- en Tweestijlige meidoorn; 
  - plaatsen Bosuil kast: 
  - verbranden en opruimen tak- en tophout Amerikaanse Vogelkers; 
  - preventieve houtkap van dode bomen langs de beek met valgevaar voor buren /  
    wandelaars  ter hoogte van de woning aan de Burloseweg. 
 

      
  Jopie: ‘still going strong’      Bemerbeek bij Oossinkbos, Kotten 
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12.Contactgegevens 
 
Mocht u naar aanleiding van dit jaarverslag contact met de stichting willen opnemen dan kunt u ons via onderstaande 

contactadressen bereiken. 

 

De G.A. van der Lugt Stichting is te bereiken: 
 
via de website    www.vanderlugtstichting.nl  
 
via het e-mailadres:  info@vanderlugtstichting.nl  
 
Facebook-pagina:  facebook.com/vanderlugtstichting 
 
Twitter:    @vdlugtstichting 
 
 
via het secretariaat:  H.J. Graven 
     Akkerwinde 4 
     7242 MX Lochem 
    info@vanderlugtstichting.nl en  hjgraven@planet.nl 
     0573-258823 
     06-42637513 
 
 
RSIN / Fiscaal nummer  8038.46.976 
Inschrijfnummer KvK  41038453 
IBAN     NL 53 TRIO 0390 95 2249 
BIC-nr.    TRIONL2U 
 
 
   

 

 

 

     

 


