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0. Inleiding 
In dit Jaarverslag legt het bestuur van de stichting verantwoording af over het in 2017 gevoerde beleid, de bereikte 
resultaten en de uitvoering van het onderhoud en beheer van de terreinen en objecten die de stichting in eigendom 
heeft.  
 
2017 was (opnieuw) een actief jaar: er werd veel en hard gewerkt. Veel energie werd gestopt in de realisatie van een 
nieuwe veldschuur met ruimte voor opslag van materialen, aanhangwagens en tevens een plek om te werken aan het 
onderhoud van gereedschap (en koffie te drinken). In het 4e kwartaal 2017 kon de schuur in gebruik worden 
genomen. 
 
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 bij de realisatie van projecten 
waarvoor we erg dankbaar zijn. (zie tevens punt 4) 
 
De vrijwilligers bleven ons ook in dit jaar weer trouw ondersteunen, zowel in het veld als bij de afbouw en verdere 
inrichting van de veldschuur. Ook dit jaar konden we gelukkig weer nieuwe gezichten verwelkomen. 

Bestuurlijk moesten we wel een veer laten i.v.m. het vertrek van twee oudgedienden: Jan Huidink en  
Eddy Kruisselbrink stopten per 1.1.2017 met hun werkzaamheden. Voor hun langdurige inzet gedurende velen jaren 
zijn we hen zeer erkentelijk.  
 
 

      
1. Bestuur 
1.1 Bestuurssamenstelling 

Het bestuur had in 2017 de navolgende samenstelling 
Rogier Grondman  Geesteren (Gld.) Voorzitter 
Henk Graven   Lochem  Secretaris / penningmeester 
René Nijhof   Arnhem   Bestuurslid /  Geschiedenis en streektaal  
Joris Ernst   Lichtenvoorde  Bestuurslid /  Beheer, Landschapsecologie /-geschiedenis 
 
NB: Het vc. voorzitterschap rouleert (per 6 maanden) onder de bestuursleden. 
 
Statutair dient het bestuur uit minimaal 5 leden te bestaan. In de loop van 2017 zijn twee vacatures opengesteld via website 
en social media. Eind 2017 hadden zich hiervoor nog geen kandidaten gemeld. 
 
 
1.2 Benoemingen en herbenoemingen bestuur 
Per 1 januari 2017 waren de navolgende bestuursleden aftredend 
René Nijhof    Aftredend en herbenoemd 
Eddy Kruisselbrink   Aftredend en niet beschikbaar voor een nieuwe termijn 
Jan Huidink   Aftredend per 1.1.2017 (in de loop van zijn termijn) 
 
 
1.3 Bestuursvergaderingen 
Het bestuur kwam in 2017 zeven keer bijeen voor een reguliere bestuursvergadering. Daarnaast kwamen de werkgroepen 
Bouwcie. Veldschuur, Beheer en Onderhoud en het Project Vleermuizen op ad hoc basis bijeen. 
 
Ook in 2017 was Hotel Restaurant Bakker in Vorden de vaste vergaderlocatie. 
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2. Organisatie en Bestuur 
 
2.1. Bankieren / Financiën 
Zie punt 3 Financiën. 
 
2.2 Sociale media 
Via sociale media werden de bestuurs-vacatures onder de aandacht gebracht.  
Zie punt 9 Public Relations  
 
2.3 Aansprakelijkheid / verzekeringen 
De stichting heeft risico’s afgedekt d.m.v. een WA aansprakelijkheids-  en een bestuurders-aansprakelijkheidsverzekering. 
Voor de veldschuur werd een inboedel- en opstalverzekering afgesloten. 
 
De gemeenten waarbinnen de stichting in de Achterhoek werkzaam hebben allen een WA-verzekering voor de werkende 
vrijwilligers waarbij o.a. ook verlies van en schade aan persoonlijke eigendommen gedekt is. In 2017 heeft de stichting één 
keer (met positief gevolg) een beroep gedaan op deze verzekeringen; 
 
2.4 Cursussen 

 Certificering motorzagen 
De beleidslijn van de stichting is dat bestuursleden / vrijwilligers die zaagwerkzaamheden uitvoeren actueel 
gecertificeerd moeten zijn. Twee bestuursleden hebben met goed gevolg een (opfris)cursus gevolgd op gebied van 
techniek en veiligheid voor motorzagen / boomvelling. De theorie-sessie (Cursus Centrum Groen) werden gevolgd 
door een aantal praktijksessies waarbij de oefenstof in de praktijk op eigen terrein (Sieverinkses) en met eigen 
bomen werd toegepast. 

 
 Certificering natuurbeheer 

In 2017 is, in samenwerking met het collectief VALA en Partner het proces gestart om als gecertificeerd 
natuurbeheerder te worden aangemerkt. Zie tevens punt 11 Beheer. Omdat de stichting intern al een aantal zaken 
qua administratie en procesinrichting op orde had, vergde dit relatief weinig capaciteit. 
 

       
  Nieuwe wetgeving 

Drie bestuursleden en één vrijwilliger namen deel aan een seminar van GNMF in het kader van de nieuwe Wet 
Natuurbescherming 2017.| 
 

      
 

2.5 Landjepik  
Uit eigen onderzoek bleek dat een aantal agrariërs / buren onze percelen, zonder ons daarvan in kennis te stellen, 
opvoert in de overheidsregistraties van de gewaspercelen. De betrokken zijn / worden aangeschreven met verzoek 
daarmee te stoppen i.c. de situaties terug te draaien.  
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2.6 Veiligheid 
In het Logboek Beheer werd bijgehouden op welke data / tijdstippen (met motorisch gereedschap) werd gewerkt en 
tevens of zich bij de werkzaamheden calamiteiten / ongevallen hebben voorgedaan. Het veiligheidsprotocol is ook in 
2017 uitgevoerd en goed nageleefd. In 2017 werd voor de vrijwilligers opnieuw geïnvesteerd in veiligheidsmateriaal 
(veiligheidsbrillen, - hesjes en zaag- en werkkleding). 

     
 
Voor alle terreinen i.c. de werklocaties zijn de adressen en GPS-coördinaten beschikbaar zodat aanrijdende 
hulpinstanties hierover geïnformeerd kunnen worden zodra dat noodzakelijk mocht zijn. Bij alle werkzaamheden zijn 
EHBO kits aanwezig. 
 
2.7 ANBI / Transparantie 

In 2017 werden het jaarverslag 2016 en de financiële verantwoording 2016 gepubliceerd op de website. De 
stichting voldoet hiermee aan alle eisen die de ANBI-wetgeving hiervoor stelt. 

      
 
2.8 Statuten en Huishoudelijk Reglement 
In 2017 werden geen wijzigingen doorgevoerd in de Statuten respectievelijk het Huishoudelijk Reglement. 
 
 
2.9 Logboeken Beheer en Materiaal/Gereedschap 
Conform het Beleidsplan zijn ook in 2017 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.  
 
Werkresultaten 2017: op basis van de logboekgegevens 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 punt 10 Vrijwilligers en Beheerverslag punt 11 

     
       Overzicht werkresultaten VAN St. Landschapsbeheer Gld. 
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2.10 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. 
 
Bestanden die voor meerdere bestuursleden relevant zijn i.c. waar door meerdere –leden aan gewerkt wordt worden  
‘in the Cloud’ beschikbaar gesteld via Dropbox.  

     
 
 
 
2.11 Besluitvorming 
Conform statuten werden besluiten, indien nodig, bij meerderheid van stemmen genomen. Besluiten worden per 
kalenderjaar gedocumenteerd in een besluitenlijst.  
 
 
2.12 Zienswijzen Provincie (Gelders Natuur Netwerk en Natuurbeheerplan 2018 
Met betrekking tot de vaststelling van het Gelderse GNN (Gelders Natuur Netwerk) werden een aantal zienswijzen 
ingediend in relatie tot de situatie bij een aantal terreinen. In eerste instantie werden de zienswijzen (deels) afgewezen. 
In tweede instantie echter, bij de vaststelling van het Natuurbeheerplan 2018 (Inspraaknota) alsnog toegewezen. 
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3. Financiën 
Hoewel 2017 voor wat betreft het eindresultaat m.b.t. de Inkomsten/Uitgaven eindigde met een negatief resultaat van ruim  
€ 31 K was het in financieel opzicht toch een goed jaar. Afgezien van de vaste inkomstenbronnen (interest en subsidie) 
ontving de stichting voor ruim € 16.6 K aan donaties (NB: wv. nog 2 K te ontvangen) van diverse organisaties en 
particulieren. De investering in de veldschuur (zie hierna) komt terug als bezitting op de Balans / Verlies en Winst rekening. 

 
Investering veldschuur 
In 2017 werd besloten om met eigen financiële middelen te investeren in een veldschuur voor de opslag van materialen en 
gereedschap en een onderkomen voor vrijwilligers. Met dit besluit werd voortgeborduurd op vorige jaren waarbij de lijn was 
dat de opbrengsten van een tweetal meevallers (schadevergoeding Vitens en afwaardering Horstermaat) geherinvesteerd 
zouden worden in projecten die ten goede komen aan de eigen organisatie en vrijwilligers. Toevoegen aan de liquide 
middelen lag, gezien de gemiddelde rentepercentages voor spaargeld, niet voor de hand. Besloten werd een bedrag van  
€ 35 K te reserveren voor de bouw en inrichting van de schuur. Daarbij was het streven om minimaal € 10 K te ontvangen 
van ondersteunende fondsen. Deze doelstelling is (bijna) gerealiseerd: de totale oprichtingskosten kwamen op rond € 38 K. 
Daarbij de kanttekening dat eind 2017 nog een vordering open stond van € 2 K  voor een donatie die gekoppeld was aan de 
inrichting van de veldschuur. Ook de donatie voor medefinanciering van de veldschuur werd gerealiseerd. 
 
Begroting 2017 
In 2017 werd de lijn doorgezet om de inkomsten / uitgaven te bewaken op basis van een actuele begroting.  
De basis-begroting werd in januari 2017 door het bestuur goedgekeurd. Deze initiële versie is een aantal keren bijgesteld op 
basis van voortschrijdend inzicht in de actuele situatie. Besluiten m.b.t. de bijstelling van de begroting worden altijd in de 
besluitenlijst als zodanig vermeld. Zowel deze rapportage alsmede de begroting zijn een vast agendapunt voor de 
bestuursvergaderingen. 

 
 
Publicatie Jaarrekeningen 
De Jaarrekening en de staat van Baten en Lasten (Verlies en Winst rekening) 2017 wordt separaat gepubliceerd nadat de 
samenstellingsverklaring is afgegeven door de externe accountant.  
 

      
 
 
 
Bij de financiën 2017 zijn de volgende kanttekeningen te maken: 

 De Jaarrekening en de staat van baten en Lasten 2016 werd opgesteld en in de vergadering van 13 maart 2017 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; 
 

 Een rapportage m.b.t. de Inkomsten en Uitgaven werd maandelijks door de penningmeester aan het bestuur 
beschikbaar gesteld; 
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 Investeringen 
M.b.t. de Veld-werkschuur werd besloten om te investeren in de oprichting en realisatie van een veldschuur.  
Gezien de daarvoor noodzakelijke uitgaven werd een negatief eindresultaat 2017 acceptabel geacht. Dit mede in relatie 
tot een aantal meevallers in vorige jaren. Afgezien van de feitelijke bouw moest tevens geïnvesteerd worden in de 
afwerking en inrichting van het gebouw. Uiteraard worden de totale kosten voor bouw en inrichting verwerkt in de 
bezittingen van de stichting in Jaarrekening i.c. de Balans 2017. Het financiële resultaat (bankrekeningen excl. 
beleggingen) bedroeg ruim € 31 K. (negatief); 
 

 De bouw-/realisatiekosten voor de veldschuur werden mede voor een bedrag van € 10 K gefinancierd met behulp van 
een donatie van het Roelvink Fonds. De vrijwilligers werkten mee aan de afwerking van de schuur. Met de aannemer 
was de afspraak gemaakt dat de eigen werkzaamheden, in relatie tot de offerte, in mindering gebracht zouden worden. 
Dit leverde een kostenbesparing van ruim € 4.5 K op; 
 

 Voor de inrichting van de veldschuur werd een beroep gedaan op het Pr. Bernhard Cultuur Fonds Gld. Dit fonds zegde 
een bedrag toe voor gereedschap en materialen toe. Het toegezegde bedrag wordt in 2018 uitbetaald en wordt derhalve 
als vordering opgenomen in de Jaarrekening 2017; 
 

 Opmerkelijk: in 2017 werd voor het eerst een groter bedrag ontvangen aan donaties dan aan subsidies;| 
 

 In 2017 werd voor een bedrag van ruim € 5600 geïnvesteerd in materialen en gereedschap voor de inrichting van de 
veldschuur en de uitvoering van het beheerwerk. Tevens kon geïnvesteerd worden in specifiek materiaal voor de 
detectie van vleermuizen (zgn. Batdetectoren). Deze apparatuur werd gesponsord (zie tevens punt 4) 
 

 De door de Juridische samenvoeging van ASN en Regio-bank vrijgekomen liquide middelen (de bedragen boven de 
garantiegrens van € 100 K) werden belegd in groene fondsen en certificaten van de Triodos-bank. Het eindresultaat van 
deze beleggingen was beperkt maar positief (+ 1.5 %); 
 

 Onvoorziene uitgaven: in 2017 waren er geen majeure onvoorziene uitgaven. 
 

 Donaties en subsidies: zie punt 4; 
 

 In 2017 werd opnieuw een aantal bezwaren aangetekend tegen aanslagen in het kader van de watersysteemheffing 
door GBLT. Het betrof over het algemeen bezwaren tegen toepassing van het hoge tarief voor natuurterreinen.  
Op uitnodiging van de stichting werden medewerkers van het Waterschap R&IJ (als opdrachtgever voor GBLT) 
rondgeleid om de situatie op locatie te bezien. Dat leidde tot overeenstemming over de meeste omstreden situaties. 
 

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

 Bestuurskosten: in relatie tot de inkomsten wordt gestreefd wordt naar een zo laag mogelijk bedrag aan 
bestuurskosten. Dat is in 2017 goed gelukt: de bestuurskosten bleven onder de 2.5 %  
 

 De stichting betaalde in 2017 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 2017 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; 
 
In december 2017 werd van RvO bericht ontvangen dat een deel van de ontvangen subsidie terugbetaald moet worden  
in verband met overlap van percelen die door een buurman voor een naastgelegen terrein was geclaimd. Uit eigen 
onderzoek bleek dat de situatie feitelijk al was aangepast door de buurman. Tegen de beslissing van RvO werd 
bezwaar aangetekend. Uitspraak wordt in 2018 verwacht.  
 

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

 Subsidies Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLB) 
Met VALA werden voor een tweetal terreinen (Lebbenbruggerkamp en Sieverinkses) contracten afgesloten voor beheer 
conform de regelingen voor Agrarisch Natuurbeheer (ANLB). In 2017 werden de eerste betalingen van deze termijn 
ontvangen. 

 
 
4.2 Donaties 
Met betrekking tot donaties was het een goed jaar. In totaal werd een bedrag van ruim € 16.6 K toegezegd / ontvangen (wv. 
€ 2 K nog staat als vordering voor 2018). De navolgende organisaties droegen financieel bij aan het realiseren van onze 
doelstellingen: 

 
 Van het Roelvink Fonds werd een donatie ontvangen als bijdrage voor de realisatie van de veld-werkschuur; 

 
 Van het Pr. Bernhard Cultuur Fonds Gld. werd een toezegging ontvangen voor een bijdrage voor de inrichting van de 

veldschuur. De onderbouwde claim is in 2017 ingediend. Uitbetaling wordt in 2018 verwacht; 
 

 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; 
 

 Van St. Landschapsbeheer Gld. werd  
- een donatie ontvangen voor de levering van informatie m.b.t. het vrijwilligers werk (werkresultaten); 
- een donatie ontvangen in het kader van de prijs Landschapsknokker 2017 die door Kees Vredeveld werd gewonnen; 
  Het prijzenbedrag kwam geheel ten goede aan de her inplant van de houtsingels op Sieverinkses;| 
 

 Van de St. Landschapsmarathon Winterswijk werd een donatie ontvangen voor de aanschaf van Batdetectoren. 
Deze konden eind 2017 worden aangeschaft. 
         

         
     De nieuwe Batloggers  
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 Van een 4-tal particulieren werd een (privé) donatie ontvangen. 
 

 Leerlingen van groep 8 van de OBS Kotten lieten ons weten dat zij onze stichting hebben uitgekozen als  
‘Goed Doel van het jaar 2017-2018’. Gedurende het schooljaar zet de groep zich in om geld bij elkaar te krijgen voor 
een donatie. Mooi gebaar van de Kottense jeugd. De stichting streeft er naar om de kinderen in 2018 te betrekken bij 
een project in de nabijheid van Kotten (plantdag). 
 

        
     De toppers van de OBS Kotten 
 
 
4.3 Notariële schenkingen 

In 2017 werden geen (notariële) schenkingen ontvangen. 
 
 
4.4 Legaten 
In 2017 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 2017 werden geen nieuwe overeenkomsten opgesteld / afgesloten.: 

 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’. In 2017 waren er geen aflopen jachtcontracten; 
 

 In 2017 waren er geen aflopende contracten in het kader van gebruik, beheer en onderhoud van terreinen; 
 

 Voor het perceel Schreuders Weide werd de bestaande afspraak inzake maaien en afvoeren van het grasgewas 
vernieuwd; 
 

 Uit eigen onderzoek bleek dat een aantal buren en gebruikers van onze percelen de natuurterreinen vermelden in de 
registraties voor de gewaspercelen. Dat is een ongewenste situatie die de stichting op zo kort mogelijke termijn wil 
beëindigen. In 2017 heeft het bestuur besloten dat betrokkenen in 2018 worden verzocht de registraties te verwijderen; 
 
 

       
 

 Het bestuur heeft m.b.t. het  terrein Sieverinkses in 2017 besloten om de lopende en per ultimo 2018 aflopende 
overeenkomst met de buurman (agrarische maatschap) niet te verlengen.  
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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 2017 werden de volgende projecten uitgevoerd: 
 

 Project Veldschuur 
Doel van dit project was om voor de organisatie een werk-/veldschuur te realiseren voor de opslag van 
materialen, gereedschap en tevens om een onderkomen te hebben voor de vrijwilligers waar gewerkt kan worden 
aan onderhoud van gereedschap en het vervaardigen van materialen (bijv. uilenkasten) 
 
Begin 2017 werd door de Gemeente OG vergunning verleend. Aan een aantal bouwbedrijven werd een offerte 
gevraagd. Uiteindelijk leidde het proces tot een gunning aan Bouwbedrijf NKG uit Mariënvelde.  
De werkzaamheden konden voortvarend worden gestart en werden conform planning in het 4e kwartaal 2017 
afgerond; 
 

         
  Overpeinzingen van de Vz.   De eerste ‘spade’ in de grond      Als de basis maar goed is   
 

 Project Veldschuur - Afbouw en inrichting 
De afbouw en inrichting van de schuur werd als een afzonderlijk project aangemerkt. Een grote groep vrijwilligers 
heeft aan dit traject meegeholpen. De zelf uitgevoerde werkzaamheden bestonden uit grondwerk (puin 
verspreiden), grondkabels-, dakpannen leggen, aftimmeren van wanden en plafonds etc.  
Uiteindelijk heeft de inspanning van vrijwilligers een forse kostenbesparing opgeleverd.  
 
Door het Pr. Bernhard Cultuur Fonds (Geld) werd een toezegging ontvangen voor een bijdrage in de kosten van  
gereedschap en inrichting van de schuur. Eind 2017 kon de balans worden opgemaakt en werd een onderbouwde 
claim bij het fonds ingediend.  
 

      
     Een paar extra handen scheelt in t werk en vooral in de € € € ! 
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        De waterafvoer     Dakgoten ‘aan één stuk !   Pietje precies ! 
 
Buurman en vrijwilliger Jan Haasnoot was bereid om de elektriciteitsvoorzieningen van de schuur via zijn 
perceel aan te laten sluiten. Dit werd in 2017 gerealiseerd. 
 

 Project Vleermuizen 
Doel van dit project is om kennis op te doen van soorten die op de terreinen van de stichting voorkomen en 
kennis over biotoop en overige leefomstandigheden. Met deze kennis wordt gestreefd naar het verder 
optimaliseren van het beheer om de biodiversiteit in relatie tot de vleermuispopulatie te vergroten. 
In 2017 werd de cursus (gestart in 2016) voortgezet met een aantal praktijk-avonden waarbij met behulp van 
verschillende typen batdetectoren geoefend werd in het herkennen van verschillende soorten vleermuizen aan de 
hand van hun ‘sonargeluiden’.  
 
Een grote verrassing was dat onze vrijwilliger Rudie Roerdinkholder ons project had aangemeld bij de organisatie 
van de Landschapsmarathon Winterswijk. Deze organisatie doneert jaarlijks een bedrag aan een goed doen.  
De voordracht van Rudie werd gehonoreerd hetgeen leidde tot een donatie waarmee de stichting een 4-tal 
batdetectoren kon aanschaffen. Dank en hulde aan Rudie ! 
 

        
         Cursusgroep vleermuizen  
 

 Project kleding 
In 2017 werd het kleding-project afgerond. Alle vrijwilligers werden in nieuw schoeisel en werkkleding gestoken. 
Dit project werd gesponsord door het Fonds De Roos Geesink. 
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 Project Agrarisch Natuurbeheer 
De terreinen Lebbenbruggerkamp en Sieverinkses werden met ingang van 2016 onder het regime van 
Agrarisch Natuur- en Landschaps Beheer (ANLB) gebracht. Deze projecten werden in 2017 voortgezet. 
Op het terrein Sieverinkses werd in 2017 graan en Boekweit ingezaaid. De bloeiende Boekweit werd graag 
gebruikt als voedselbron door bijen die in kasten in de rand van de es staan opgesteld. 
 

                   
  Slinge          Bewerken met de schijven-eg   Bloeiende Boekweit 
  Lebbenbrugge               Sieverinkses    Sieverinkses 
 

 Project Uilenkasten| 
De In 2016 opgehangen broedkasten hebben in 2017 helaas nog niet geleid tot broedgevallen van Steen- of 
Bosuilen. In de nieuwe veldschuur werd een Kerkuilenkast opgehangen. Wel werden in uilenkasten nesten van 
o.a. Mezen, Spreeuwen en Kauwen aangetroffen. 

              
          De vz. draagt de carrière-ladder! 
 

 Project Gereedschap en Materialen 
In 2017 werd verder geïnvesteerd in materiaal en gereedschap. De grootste aankopen hadden betrekking op de 
inrichting van de veldschuur, t.w.: ophangsystemen voor gereedschap, Ledlampen, elektrisch gereedschap, (o.a. 
invalzaag), stellingkasten, werkbanken.etc.. Ook in de beveiliging van de schuur werd geïnvesteerd. 
 
Voor de inrichting werd niet alleen nieuw materiaal aangeschaft, via veilingsites en gespecialiseerde bedrijven 
werden ook 2e hands werkbanken, kasten, tafels en stoelen aangeschaft. 
 
Ook voor het beheer en onderhoud van de terreinen (en i.h.k.v. de veiligheid) werd nieuw materiaal aangeschaft, 
o.a. een lier, spades, grasharken, zaagbladen en divers handgereedschap.  
 
Batdetectoren werden aangeschaft om gericht onderzoek te kunnen doen naar het voorkomen van soorten zodat  
in de toekomst het beheer van terreinen daarop kan worden aangepast. 
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 Project spieker 
Met financiële ondersteuning van SBNL (Baron en Baronesse van Hemert tot Dingshof-Coldeweij Fonds)  
werd een restauratie uitgevoerd aan de korenspieker in Huppel. Dit project werd uitgevoerd door Bouwbedrijf 
Wiggers-Nijenhuis uit het Woold en binnen planning en budget afgerond in 2017.  

Het spieker ligt er weer ‘spic & span bij !   
        Korenspieker in Huppel 
 

 Project veiligheid 
De stichting streeft naar maximale veiligheid tijdens het werken op de terreinen met motorisch gereedschap.  
Vrijwilligers die deze machines gebruiken moeten in principe gecertificeerd zijn. Twee bestuursleden hebben een 
cursus gedaan voor technieken bij het vellen van bomen met de motorzaag. Naast het theoretisch gedeelte van 
de cursus werd op eigen locatie praktijkgericht gewerkt m.n. gericht op speciale vellingstechnieken;. 
 
In het kader van de veiligheid werd in 2017 een staaldraadtakel (lier) aangeschaft om veilig met scheef hangende 
bomen te kunnen werken.  

        
      Oefenen met de nieuwe lier 
 

 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 autochtoon bosplantsoen. De werkzaamheden worden door een 
professioneel bosbouwbedrijf uitgevoerd in 2017.  
 
De singels werden in 2017 onderhouden door vrijwilligers. De her inplant is voorzien in het eerste kwartaal 2018. 
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Boven: Afzetten van de singel Bosmans Brook > Onno Bruins Bosbouw en Agro services 
 
             Onder Oossinkbos 
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7. Donaties verstrekt aan derden 
In 2017 werden twee aanvragen voor financiële steun aan projecten van derden ontvangen. Beide aanvragen pasten 
binnen de doelstellingen die de stichting aan dergelijke aanvragen hanteert en werden gehonoreerd; 
 

 De KNNV-Oost Achterhoek vroeg een projectbijdrage voor de uitgifte van een boek over de natuur  
bestemd voor kinderen uit het basisonderwijs in Winterswijk. Dit verzoek werd gehonoreerd; 
 

 De Dialectkring Achterhook en Liemers vroeg een bijdrage voor een dialect-uitgave “Flonkergood”.  
Dit verzoek werd eveneens gehonoreerd. Realisatie in 2018. 
 

 In 2016 werd een uitgave van de Meester Heuvelstichting voorbereid die met financiële hulp werd ondersteund.  
De uitgave zag in 2017 het licht. Het bestuur was op uitnodiging aanwezig bij de presentatie van het boek. 
 

      
   

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, aanéénsluiting van terreinen en meer efficiëntie op gebied van beheer. 
 

 In 2017 werden geen percelen aangekocht; 
 

 In 2017 werd de bouw van een veldschuur gerealiseerd. In feite is dit object, in het kader van de Jaarrekening 
2017, een verwerving die als bezitting op de Balans wordt opgevoerd; 
 

 In 2017 werd geanticipeerd op (mogelijk) toekomstige verwervingen van nieuw te realiseren natuur. 
Deze activiteiten bestonden uit het in kaart brengen van de ontwikkelingen en het voorbereiden van een mogelijk 
bod zodra de percelen door de huidige eigenaar (Provincie Gld.) op de markt te koop worden aangeboden; 
 

 In 2017 werd een verzoek ingediend bij de Gemeente Winterswijk om een wandelpad, sinds de laatste 
ruilverkaveling gelegen naast onze percelen van terrein Oossinkbos) in eigendom aan ons over te dragen.  
De stichting heeft aangegeven daarbij het onderhoud van het pad te willen uitvoeren. Vooralsnog geen reactie 
van de gemeente Winterswijk ontvangen, 
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9. Public relations en website (www.vanderlugtstichting.nl)  
 
De activiteiten voor de Facebook pagina (90 volgers) en het Twitteraccount (130 volgers en 181 volgend) zijn in 2017 
voortgezet. Met enige regelmaat worden berichten en foto’s geplaatst. Het aantal volgers is ook in 2017 weer toegenomen 
Niet alleen privé personen maar ook veel organisaties volgen onze berichten. Regelmatig worden berichten geretweet en 
gedeeld. De naamsbekendheid van de stichting is hier mee gediend en inmiddels ook aantoonbaar toegenomen.  
 
 

  
   Twitter-pagina       Facebook-pagina 
 
 
9.1 Prijs Landschapsknokker 2017 (zie tevens punt 10) 
Het bestuur van de stichting heeft onze vrijwilliger (en voormalig bestuurslid) Kees Vredeveld voorgedragen voor de prijs 
Landschapsknokker van het Jaar 2017. De voordracht leidde tot resultaat: tijdens een werkbijeenkomst van de  
St. Landschapsbeheer Gld. werd aan Kees de prijs uitgereikt. Zowel voor Kees als de stichting heeft dit veel positieve  
publiciteit opgeleverd. Een aan de prijs verbonden geldprijs kwam aan de stichting ten goede (op voordracht van 
Kees. Het bedrag werd besteed aan bosplantsoen voor de her inplant van de houtsingel bij Sieverinses  
 

        
 
9.2 Landschapsmarathon Winterswijk 
Het feit dat de stichting door genoemde organisatie werd uitgekozen als ‘goed doel’ leverde veel publiciteit op van 
sociale media. Voorzitter Rogier Grondman nam namens de stichting met partner als duo deel aan het evenement; 
 

     
 

9.3 Samenwerking KNNV 
Met de KNNV OA werd een overeengekomen gesloten over de inzet van KNNV-ers bij het beheer en onderhoud van 
het terrein Horstermaat in de Brinkheurne bij Winterswijk. Dit project genereerde publiciteit in de lokale huis aan huis 
bladen in Winterswijk e.o. 
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9.4 Beeldmerk / spandoeken 
Het in 2016 ontwikkelde nieuwe beeldmerk werd gebruikt voor de realisatie van een aantal nieuwe spandoeken die bij 
evenementen kunnen worden opgehangen om de naamsbekendheid van de stichting te vergroten 
 
 

     
 
 
9.5 Inzet scholieren OBS Kotten 
In 2017 werd de stichting verrast door een bericht dat scholieren van de OBS Kotten (groep 8) onze stichting hadden 
uitgekozen als ‘Goed doel van het jaar”. De kinderen willen zich een jaar lang inzetten om een bedrag voor de 
stichting bijeen te brengen. Via de sociale media is dit bericht (met toestemming) gepubliceerd via de social media.  
Deze berichten bereikten meer dan 1500 mens en en leverde veel positieve reacties op van ouders, (oud) bewoners 
van Kotten etc. Het streven is om in 2018 dit project de nodige aandacht te geven en de kinderen te betrekken bij  
een aantal projecten in de directe omgeving van Kotten. Zie tevens foto punt 4 

 
9.6 Website 
De website is het medium waarmee de stichting haar ‘doen en laten’ wil communiceren naar vrijwilligers, donateurs en 
belangstellenden. In 2017 is de website actueel gehouden, maar de ‘concurrentie’ van DE 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. Deze wens tot re design kon in 2017 in verband met de hoge kosten niet 
uitgevoerd worden. 
 
De functie webmaster werd ook in 2017 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 2017 beperkt actief gebruikt om nieuws en activiteiten onder de 
aandacht te brengen, onder andere d.m.v. links naar de sociale media.  
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9.7 Social Media 
Voor de publicaties die via social media worden gedaan heeft de stichting in 2017 een protocol opgesteld. Daarmee 
wordt bereikt dat bestuurders die actief zijn op dit terrein eenzelfde gedragslijn hanteren. Met name als instanties / 
bedrijven / individuen kritisch gevolgd worden en er ook kritische uitingen gepubliceerd worden is het belangrijk om de 
uitgangspunten, doelstellingen en fatsoensnormen van de stichting gemeenschappelijk te hebben en na te volgen.  
 

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

De Facebook-pagina werd ook in 2017 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 2017 bedraagt het aantal ‘likes’ 89. Via deze volgers wordt daadwerkelijk een 
veelvoud aan geïnteresseerden bereikt. Het aantal volgers blijft gestaag toenemen. 
 

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 180 organisaties en individuen en heeft zelf 
inmiddels rond de 130  volgers die geïnteresseerd zijn in de doelstellingen en het werk van de stichting.  
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 10. Vrijwilligers      
 
 

 10.1 Kees Vredeveld – Landschapsknokker 2017 
Vrijwilliger en voormalig bestuurslid Kees Vredeveld werd door het bestuur voorgedragen voor de titel 
Landschapsknokker 2017 bij de St. Landschapsbeheer Gelderland. Mede-genomineerden moesten wel van heel 
goede huize komen om Kees te verslaan. Begin 2017 kreeg Kees de prijs uitgereikt tijdens de Gelderse 
Natuurwerkdag. Aan de ereprijs was een geldbedrag gekoppeld dat besteed mocht worden aan een doel van de 
stichting. Met dat bedrag werd bosplantsoen aangekocht om de houtwal rond Sieverinkses te her inplanten. 
 
 

      
    Kees Vredeveld: Landschapsknokker 2017 
 

 10.2 Waar zouden we zijn zonder…? 
Ook in 2017 werd de stichting gesteund door de vaste kern vrijwilligers. Gelukkig konden we ook weer nieuwe 
gezichten verwelkomen. Een grote groep leden van de KNNV-AO zette zich in bij het beheer en onderhoud van 
de Horstermaat. Met de KNNV werd een meerjarenafspraak gemaakt om dit terrein te onderhouden. Ook mensen 
afkomstig uit het AZC in Winterswijk hebben zich in 2017 ingezet op onze terreinen. Deze samenwerking werd 
wederzijds als zeer positief ervaren. 
 
We kunnen als bestuur niet genoeg benadrukken hoe belangrijk vrijwilligers zijn voor ons werk. Subsidies, 
donaties en financiële ondersteuning hebben we uiteraard nodig om ons te bedruipen maar zonder vrijwilligers 
als ons menselijk kapitaal zou t werk niet afkomen. Dank en hulde dus! 
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Vervolg vrijwilligerswerk: 
Om een beeld te schetsen van de omvang van de inzet van onze vrijwilligers: 
- er werd gewerkt op alle 16 terreinen / locaties in de oostelijke Achterhoek; 
- 26 vrijwilligers (incl. bestuursleden) meldden zich aan voor diverse verschillende klussen. Daarnaast nog een  
  groep KNNV-ers uit Winterswijk e.o. en mensen van het AZC; 
- gemiddelde duur van een werkdag:  3 ½ uur; 
- aantal werkdagen     76 werkdagen;  
- aantal gewerkte uren    785 uur ! 
 
De reguliere werkzaamheden bestonden hoofdzakelijk uit het: 
- grondwerk (verplaatsen van puin leggen van grondkabels bij de veldschuur) ; 
- afbouwen en inrichten van de schuur; 
- poten van bomen, struiken en heesters ((470 stuks !) 
- opschonen van poelen; 
- verwijderen afrasteringen; 
- afzetten van singels en akkerranden en het knotten van wilgen; 
- opruimen van (zwerf)afval, landbouwplastic, blik; 
- inplanten van nieuwe randen en zoombegroeiingen; 
- verwijderen exoten: Adelaarsvaren, Japanse duizendknoop, Bamboegras etc. 
- op kidden harken van gemaaid gras; 
- het verbranden van snoei-, tak en tophout; 
 

       
Voor al dat gebuffel bestaat de ‘tegenprestatie’ uit koffie, thee en koeken. Afgezien daarvan bestaat de ‘beloning’  
uit heel veel plezier en gezelligheid met elkaar en de voldoening om een bijdrage geleverd te hebben aan een 
mooie(re) eigen leefomgeving.  
 
Helaas lieten de financiën het dit jaar niet toe om (zoals in 2016) een gezamenlijk buffet te organiseren.  
In 2017 werd de, overigens ook zeer gewaardeerde, ’kersstol bij een ieder bezorgd. 
 

 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 heeft dit traject in de praktijk nog niet tot concrete samenwerking geleid; 
 

 Onze bijdrage aan een project van de KNNV leidde in 2017 tot een samenwerkingsverband waarbij leden van de 
KNNV zich gedurende een aantal jaren inzetten voor het beheer en onderhoud van terrein de Horstermaat. 

          
         Samenwerking en samen werken aan de Horstermaat met de KNNV  
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       Ons motto: Oog voor detail 
 

     
     Koraaljuffer - Bosmans Brook 
 

     
     Oranjetipje – Laabraak  
 

      
                          Geweizwam Sieverinksbos 
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 11. Beheerverslag terreinen / objecten 
Dit deel van het jaarverslag is het feitelijke beheerverslag  
 

  Certificering natuurbeheer 
Door het verschuiven van taken van Provincie naar decentrale organisaties zal het in de toekomst voor 
kleinere particuliere grond-/natuureigenaren niet meer mogelijk zijn om zelf subsidies voor (bijv.) SNL aan te 
vragen. Gekoppeld daar aan dienen organisaties formeel gecertificeerd zijn als natuurbeheerder. De stichting 
heeft daarvoor het proces in gang gezet en de aanvraag ingediend. Naar verwachting zal dit proces in 2018 
tot resultaat leiden. 
 

 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. 
In 2017 eindigden geen jachtcontracten. In een tweetal incidentele gevallen werden jachtcombinaties verzocht  
geen gebruik te maken van lokvoer. 
 

 Samenwerking andere organisaties 
- Met de KNNV AO werd een overeenkomst gesloten over bijstand bij het beheer en onderhoud van terrein   
  de Horstermaat; 
 
- Door de St. Landschapsmarathon Winterswijk werd de stichting gekozen tot “Goed doel” 2017 en 
  financieel ondersteund bij de aanschaf van batdetectoren; 
 
- Leerlingen groep 8 van de OBS Kotten kozen de stichting eveneens tot ‘Goed doel 2017”. Zij gaan zich  
   gedurende het schooljaar 2017-2018 inzetten om een bedrag voor de stichting bijeen te sparen. Mooi dat de  
   jeugd zich voor onze doelen en de eigen leefomgeving in wil zetten ! 
 

 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 is een 
functieprofiel opgesteld en zijn via de social media oproepen gedaan. Dit heeft nog niet tot resultaat geleid; 
 

 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. In 2017 werd van Justitie bericht ontvangen dat het aas niet vergiftigd bleek te zijn; 
 

 Sinusbeheer 
Voor het beheer van een tweetal terreinen werd voor het grasland besloten om SINUS-beheer toe te passen. 
Deze vorm van insectenvriendelijk grasland beheer wordt o.a. aanbevolen door de Vlinderstichting en heeft 
tot doel om insecten (larven, poppen, eitjes, overwinterende insecten) de kans te geven 
tot beter overleven door bepaalde delen van het terrein niet te maaien. Vlinders, Libellen/juffers, bijen en 
andere insecten profiteren daar van. Deze vorm van beheer werd toegepast op de terreinen Bosmans Brook 
en Schreuders Weide. 
 

       
      Sinusbeheer op Bosmans Brook   en op Schreuders Weide - Haarlo 
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 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 2017 is het protocol toegepast en nageleefd; 

      
 

 Gereedschap en materiaal 
Het arsenaal gereedschap en materiaal werd in 2017 opnieuw uitgebreid met een tweewielige trekker met 
maaibalk (in 2016 aangekocht, in 2017 operationeel gemaakt. Daarnaast werden Veiligheidsmaterialen 
(zaagschoenen, - broeken) een staaldraadtakel (lier) met toebehoren en batsen, schoppen en grasharken 
aangeschaft. 
Voor de veldschuur werd een forse hoeveelheid materiaal aangeschaft, t.w.: Kabelhaspels, Ophangsystemen; 
Meubilair (kasten werktafels, kantinetafels, stoelen (alles 2e hands),  LED TL bakken; Electrische zaag; divers 
handgereedschap; veiligheid hang- en sluitwerk; 
 
 

 Houtkap / -verkoop 
In 2017 werd geen grootschalige houtkap uitgevoerd in de bosgebieden. 
 
Wel werden een drietal houtsingels machinaal afgezet. De houtopbrengst was zodanig dat versnippering rendabel 
bleek zodat de door een extern bedrijf uitgevoerde werkzaamheden met gesloten beurs uitgevoerd konden worden. 
Het betrof de houtsingels op de terreinen Bosmans Brook te Mariënvelde en Oossinkbos bij Kotten. De 
werkzaamheden werden uitgevoerd door Onno Bruins Bosbouw en Agroservice. 
 
De singel langs terrein Sieverinkses werd in eigen beheer afgezet 
 
Op beperkte schaal werd restanthout verkocht of ‘om niet’ meegenomen door vrijwilligers die bij de werkzaamheden 
waren betrokken. 
 

    
      Even oefenen met de staaldraadtakel 
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              De nieuwe trekker  
 

  Het was eerst even wennen om de PK-‘s ! 
               goed in de  hand te houden … 
  

   Maar daarna ging t ook gesmeerd !   
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2. Beheer Natuurterreinen Ruurlo / Borculo e.o.    

Bosmans Brook  Mariënvelde       Foto Daniël Hoitink 

Bijzonderheden  In 2017 overleed Dhr. Bosman, schenker en naamgever van dit terrein. Wij gedenken hem  
    met dankbaarheid en respect. 
 
    Op het verschraalde gedeelte zette de groei van orchideeën zich voort sinds deze soort in  
    2013 voor het eerst werd waargenomen. Ook werd in 2017 de boomkikker opnieuw  
    waargenomen (gehoord en gezien). Een (nog kleine) populatie lijkt zich hier definitief  
     gevestigd te hebben. Wel is het zaak om het beheer van de diepe poel beter af te stemmen 
    op de leefomstandigheden van de Boomkikker. Er zit helaas vrij veel vis in deze (te diepe)  
    poel en dat leidt tot verarming van het insectenleven en gaat ten koste van veel larven van  
    amfibieën. Het voornemen is om deze poel op termijn te ‘verondiepen’ en de vis te  
    verwijderen. 
     
     Ook wild (Reeën, Hazen, Bunzing) heeft het terrein nu definitief gevonden als schutplaats in  
    de verder vrij ‘arme’ omgeving. Verder wordt er een grote diversiteit aan vogels en insecten  
    (vlinders, libellen/ juffers) aangetroffen. Het terrein is opgenomen in een telroute voor Libellen  
    van de  Vlindertichting. M.i.v. 2018 zullen ook de vlinders wekelijks geteld worden. 
 
Waarnemingen Omdat dit terrein i.h.k.v. o.a. tellingen voor de Vlinderstichting met een zekere regelmaat  
    gericht worden bezocht is het aantal waarnemingen relatief groot ten opzichte van andere  
    terreinen. 
 
Amfibieën:  Boomkikker, Bruine- en Groene kikker, Gewone pad.  
Flora:    Gevlekte orchis, Grote Ratelaar, Kievitsbloem,  
Vogels:   Dodaars, Houtsnip, Buizerd, Sperwer, Geelgors, Witgatje, Heggenmus, Boerenzwaluw,  
    Zanglijster, Groene specht, Gr. Bonte specht, Blauwe reiger, Grote zilverreiger; Gaai, Fitis,  
    Merel, Tjiftjaf, Merel, Kool-, Pimpelmees, Zwartkop, Houtduif, Buizerd, Meerkoet (nest 4  
    jongen), Wilde eend (>20), Kwikstaart, Nijlgans.  
    Steenuilenkast: geen broedsel 
Overige fauna:  Ree (bok en geit), Haas, Bunzing,  
Libellen   Wekelijkse tellingen in de periode eind maart t/m medio oktober):  
    Smaragdlibel, Grote keizerlibel, Gewone oeverlibel, Paardenbijter, Vuurlibel, Bruinrode  
    heidelibel,  
Juffers    Koraaljuffer, Vuurjuffer, Weidebeekjuffer, Gewone- en Houtpantserjuffer, Lantaarntje,  
    Bruine winterjuffer (overwinterende populatie). 
Vlinders  Grote populatie Icarusblauwtje, Kleine vuurvlinder, Oranjetipje, Bont zandoogje, Landkaartje 
    Gehakkelde aurelia, Citroenvlinder, Klein Witje, Koolwitje, Geaderd witje 
 

     
    Grote keizerlibel 
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Werkzaamheden De in 2016 van SBB aangekochte houtsingel werd met groot materieel afgezet en  
    versnipperd door Onno Bruins Bosbouw en Agroservice.  
   
    De hooilanden werden voor het eerst door onze vrijwilligers gemaaid met de tweewielige  
    trekker. Een kleine groep ontving een snelcursus en ging aan de slag. Het maaisel werd op  
    kidden geharkt en door ‘t Onderholt afgevoerd naar de compostering. 
 
     

       
 
     Overige werkzaamheden 
        - 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. 

Beelaerts Bos  ` Barchem       Foto Daniël Hoitink 

Bijzonderheden  Klachten omwonenden m.b.t. Eikenprocessierups. Geen actie anders dan Gemeente Lochem  
    informeren. Verder geen bijzonderheden.| 
 
    In 2018 moet de opslag van Amerikaanse Vogelkers op dit terrein aangepakt worden. 
     . 
Waarnemingen Incidentele waarnemingen 
Vogels    Groene specht, Grote Bonte specht, Boomklever; Boomkruiper, Torenvalk, Buizerd,  
    Goudvink,  
    Torenvalkkast: geen broedsel 
     
Vleermuizen   Met de vleermuizenwerkgroep werd een praktijkavond op dit terrein uitgevoerd: 
    Grootoorvleermuis, Dwergvleermuis. 
 
Werkzaamheden Geen werkzaamheden uitgevoerd.  
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Sieverinksbos en –es  Ruurlo      Foto Daniël Hoitink 

Bijzonderheden Op dit terrein werd een praktijkles technieken boomvelling uitgevoerd.  
 
    Het bestuur heeft m.b.t. dit terrein besloten om de per ultimo 2018 aflopende overeenkomst  
    met de buurman (een agrarische maatschap) niet te verlengen.  
 
    Op dit terrein werd een delegatie (vrijwilligers-coördinatoren) ontvangen van  
    St. Landschapsbeheer Gld.   

      Delegatie SLG krijgt uitleg 
 
Waarnemingen  Incidentele waarnemingen 
Vogels    Patrijs, Goudhaantje, Buizerd, Gaai, Houtduif, Winterkoning, Goudvink, 
    Steenuilenkast: geen broedsel 
 
Fauna    Haas, Ree, Graafsporen die mogelijk wijzen op een Das (nog niet gespot met de camera). 
 
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  
      ingezaaid met Rogge en Boekweit.  
    - Het nog resteren de deel van de houtsingel (Ratelpopulier, Eik, Berk werd grotendeels  
      afgezet; 
    - Rondom de es werd de singel her ingeplant met inheemse struiken / heesters / bomen: 
      Soorten: Spaanse aak, Hazelaar, Eensteiloige meidoorn, Wilde kardinaalsmuts,  
      Wilde appel, Sleedoorn, Wilde peer, Viltroos, Gewone vlier, Winterlinde en Gelderse roos 
 

 

       
     Nieuwe aanplant singel Sieverinkses 
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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  incidentele waarnemingen 
    Natuurfenomeen bij lichte vorst: IJshaar 
Vogels    Houtsnip, Grote en Kleine Bonte specht, Goudvink, Roodborst, Grote Lijster, Zanglijster,  
    Merel, Winterkoning, Koolmees. Spreeuw, Vink, Winterkoning, Kauw, Roodborst, Fitis 
    Staartmees, Gaai, Goudvink, Boomkruiper 
    Bosuilenkast: geen broedsel   
 
Vlinders   Oranjetipje, Gehakkelde aurelia, Landkaartje, Bruin zandoogje, Citroenvlinder, Klein Witje; 
    Citroenvlinder.  
     
Werkzaamheden Opschonen van het toegangspad. 
    Afzetten houtsingels 
    Verbranden van het top- en takhout afkomstig van de kap in 2016  
    Verwijderen Amerikaanse Vogelkers.  

 

Koningssingel  Vorden       Foto Daniël Hoitink 

 
Bijzonderheden Geen bijzonderheden. 
 
Waarnemingen Geen waarnemingen 
 
Werkzaamheden  Geen beheerwerkzaamheden. Wel werd opnieuw zwerfafval verwijderd. 

Tichelmansbosje  Ruurlo       Foto Daniël Hoitink 

Bijzonderheden  In dit kleine perceel houdt zich permanent een sprong reeën op (5 a 6 exemplaren) 
 
Waarnemingen Incidentele waarnemingen 
    Fauna, Reeën,  
    Vogels Buizerd, Gekraagde roodstaart, Zwartkop, 
    Vlinders: Oranjetipje, Bont zandoogje, Dagpauwoog, Citroenvlinder, Klein witje, Koolwitje 
    Landkaartje, Bruin zandoogje 
 
Werkzaamheden Opruimen singels; 
    Verwijderen Springbalsemien; 
    Wilg geknot, Grote populier geringd; 
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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  In 2017 werd dit terrein opgenomen in de telroutes van de Vlinderstichting. Wekelijks worden  
    (bij goede omstandigheden) vlinders geteld. 
Vlinders:   Dagpauwoog, Oranjetipje, Landkaartje, Bont zandoogje, Bruin zandoogje, Kleine vuurvlinder,  
    Hooibeestje, Klein witje, Groot koolwitje, Citroenvlinder, St. Jacobsvlinder, Groot dikkopje,  
    Koevinkje, Atalanta 
 
Flora:   Gevlekte Orchis, Grote Ratelaar.  
Libellen:   Bandheidelibel (grote populatie), Weidebeekjuffer, Gewone oeverlibel, Houtpantserjuffer, 
    Gewone pantserjuffer, Lantaarntje·   

        
      St. Jacobsvlinder     Kleine vuurvlinder 
 
Werkzaamheden  Om de diversiteit van de insectenpopulatie te stimuleren werd bij het maaien van het  
|    weidegedeelte Sinusbeheer toegepast om de biotoop niet geheel te verstoren.  
    Onmiddellijk na de eerste snede was al te zien dat een groot aantal insecten zich terugtrok in  
    de niet gemaaide delen. Waarnemingen konden op deze manier nog worden gedaan tot ver in  
    het najaar.  
     
    Door een plaatselijke boer werd het gewas in september gemaaid en afgevoerd  
    St. Jacobskruiskruid werd verwijderd  
 

      
  Insectenvriendelijk maaibeheer.     Een mooie populatie Bandheidelibellen  
  De randen worden niet gemaaid zodat insecten  
  betere overlevingskansen hebben  
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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. De werkzaamheden werden conform afspraak prima  
     uitgevoerd dit jaar. 
 
Waarnemingen Incidentele waarnemingen 
Vogels    IJsvogel, Tureluur, Grote bonte specht 
     
Flora    Helaas zijn ook in 2017 nog niet de verwachte orchideeën aangetroffen 
 
Werkzaamheden Uitbesteed aan Stichting Kerkepaden Zieuwent 
 

Lebbenbruggerkamp  Borculo      Foto Daniël Hoitink 

Bijzonderheden  Geen 
 

Waarnemingen Incidentele waarnemingen  
  Nabij het perceel aan de Slinge houden zich regelmatig Aalscholvers op.  
   Ook de IJsvogel is gezien. De Putter, Vinken en Keep eten van de Rozenbottels. 
      
   De in 2016 gepote struweelzone is prima aangeslagen en begint voor vogels en  
   insecten (letterlijk) z’n vruchten af te werpen. De strook ligt mooi aan de zonkant.  
   Tot zeer laat in het seizoen werden Libellen (m.n. Bruinrode heidelibel) aangetroffen). 

Werkzaamheden  Braamopslag in de struweelzone verwijderd. 
 

      
     Zomeravondzon op de Lebbenbruggerkamp 
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Hartelergoorbosje   Borculo      Foto Daniël Hoitink 

Bijzonderheden   Geen bijzonderheden 
    Aan de oostzijde (langs de Slinge) werd een Steenuil kast geplaatst. Nog geen  
    broedsel. 

Waarnemingen     

Vogels:    Goudvink, Zwartkop, Gaai, Ekster 
 

Werkzaamheden    Geen structurele werkzaamheden uitgevoerd. Wel werd incidenteel  
    geïnspecteerd en o.a. Vogelkers verwijderd. 
 
 

     
    Hartelergoorbosje: Je moet t ruim zien … 
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3. Beheer natuurterreinen en historische objecten rond Winterswijk  
 
 

Korenspieker te Winterswijk-Huppel      Foto Daniël Hoitink 

Tijdens de Pinksterdag 2017 werd het spieker gebruikt door de St. Kunstoer uit Winterswijk voor een 
kunstmanifestatie. Het gebouw is feitelijk in gebruik bi Vereniging Het Museum te Winterswijk. 

Bijzonderheden  Van SBNL (Baron en Baronesse van Hemert tot Dingshof-Coldeweij Fonds) werd ook in 2017  
    een donatie ontvangen voor een (meerjaren) bijdrage voor financiering van het onderhoud van de  
    korenspieker, dit vormde een zeer welkome bijdrage aan de hoge onderhoudskosten. 
 
Waarnemingen  Incidentele waarnemingen: Dwergvleermuis (achter de luiken) 
 
Werkzaamheden Door bouwbedrijf Wiggers-Nijenhuis uit het Woold werd een aantal herstel- en  
    restauratiewerkzaamheden uitgevoerd, mede als gevolg van stormschade: 
    - herstel ingerotte kozijnen; 
    - herstel beschadigde luiken; 
    - herstel smeedwerk (hang en sluitwerk) 

            
      Schade aan ’t spieker werd in 2017 hersteld  
  

 
 

Ruitenburgerschans Woold       Foto Daniël Hoitink 

Bijzonderheden  Op het achterste deel deel van het terrein werd in 2016 (2 keer) aas aangetroffen, mogelijk 
    vergiftigd. De politie is ingeschakeld en het onderzoek is in gang gezet. In 2017 werd bericht  
    ontvangen van Justitie dat geen vergif was aangetroffen in het aas. 
 
Waarnemingen  Incidentele waarnemingen  
    Groep Sijsjes, Fazant, Kool- Pimpelmees, Buizerd, Slechtvalk (overvliegend) 
    Kraanvogels 12 (overvliegend ri. Noorden) 
 
Werkzaamheden  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. 
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    In 2017 zijn hiervoor een aantal noodreparaties uitgevoerd. 
 
 
 
    De kwaliteit i.c. de staat van onderhoud van het (houten) toegangsvlonder (aangelegd in  
    2003) neemt af.  Dat is een punt van zorg voor de toekomst. Volledige vernieuwing zal grote  
    kosten met zich mee brengen. De stichting ontvangt hiervoor geen enkele vorm van subsidie. 
 

Oedingse Beekdal  Kotten       Foto Daniël Hoitink 

Bijzonderheden  Hoge waterstand eind december overspoelde de taluds. . 

Waarnemingen  De struweelzone langs de es ten oosten van de oever van de Boven Slinge is ’s zomers  
   een klein paradijs voor insecten, m.n. libellen en vlinders. 

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

Libellen   Weidebeekjuffer, (de zeldzame) Bosbeekjuffer, Gewone oeverlibel, Houtpantser- en  
   Gewone pantserjuffer, Paardenbijter, Bruinrode heidelibel, Water snuffel, Grote Keizerlibel.  
  

Vlinders Met name langs de oostelijke beekoever (aan de rand van de es) komen zeer veel insecten 
voor. Vooral wordt er een grote diversiteit aan vlinders en libellen aangetroffen. 
 
Voor het eerst rond Winterswijk werd op een van onze terreinen de zeldzame (en jaren 
verdwenen) Keizersmantel (!) aangetroffen (helaas geen eigen foto’s),  
Gehakkelde aurelia, Oranjetipje, Bont zandoogje, Dagpauwoog, Icarusblauwtje 
 

 Icarusblauwtje 
 

Werkzaamheden Door de agrarische gebruiker van het perceel werd volgens de SCAL-normen een biologisch  
   graangewas verbouwd 

    Verwijderen exoten (Japanse duizendknoop, Amerikaanse Vogelkers en Bamboegras); 
   opruimen zwerfafval; 
  Maaien wandelpad (conform onderhoudscontract gebruiker); 
  Afzetten veldesdoorns aan westzijde perceel; 
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Bos Italiaanse Meren  Kotten      Foto Daniël Hoitink 

Bijzonderheden  Dump afval (delen schutting). Afgevoerd 

Waarnemingen  Incidentele waarnemingen  
   Zwarte specht, Boomklever, Zwartkop, 
  Op dit terrein staat een Jeneverbes, een soort die in dit gebied niet algemeen voorkomt.   
 

Werkzaamheden  Geen werkzaamheden uitgevoerd. 

     
    Jeneverbes  

Horstermaat   Brinkheurne       Foto Daniël Hoitink 

Bijzonderheden  Op het in 2015 afgegraven deel begint de flora (i.c. de pionier soorten) zich goed 
  te vestigen en te ontwikkelen. 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. Zowel de oude als de nieuwe poel worden intensief gebruikt door reeën.  
 
    Voor het beheer en onderhoud is in 2015 een overeenkomst met de gemeente Winterswijk  
   afgesloten. 
 
   Op het terrein kwam grootschalige opslag van Els, Wilg en Berk voor. Handmatig werd  
   deze opslag door vrijwilligers met hulp van de KNNV verwijderd.  
   
   Met ingang van 2018 zal een inventarisatieproject worden uitgevoerd m.b.t. de flora- en 
    faunaontwikkelingen op dit terrein. Hiervoor zullen een aantal deskundigen op diverse  
   gebieden (flora, vogels., libellen) periodiek inventarisaties uitvoeren. Het perceel zal tevens  
   worden opgenomen in het systeem van telroutes van de Vlinderstichting. 
 
   M.b.t. dit terrein is een samenwerkingsverband aangegaan met de KNNV-OA..  
    KNNV-ers helpen bij het verwijderen van de Els- en Wilgopslag  
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   Samenwerking KNNV-OA     De beroemde “Soep van Jopie”  

Waarnemingen IJsvogel, Buizerd, Torenvalk, Nijlganzen. 
  Veel juffers en libellen bij de poelen, o.a.: Lantaarntje, Houtpantser- en Gewone  
   Pantserjuffer, Weidebeekjuffer,  Water snuffel, Gewone oeverlibel, Platbuik, Bruinrode  
   heidelibel, Vuurlibel; 

  Aan de rand van het terrein staat een Mispel  

Werkzaamheden  - toegangspad gemaaid en opgeschoond; 
   - opslag Ratelpopulieren, Els en Wilg verwijderd; 
   - onderhoud uitgevoerd aan de ‘middenstrook’ die in 2016 werd  ingeplant met Gele  
    Kornoelje, Wilde appel, Mispel, Zoete Kers en  Gewone Vlier, Eén- en Tweestijlige meidoorn; 
 
 

     
       Poelen Horstermaat 
      Lage waterstanden tijdens de zomer van 2017 
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Oossinkbos   Kotten       Foto Daniël Hoitink 

Bijzonderheden  Met de gemeente Winterswijk en de buurman agrariër zijn afspraken gemaakt over het  
   wandelpad langs onze percelen. Het pad is gemarkeerd en wordt nu door de gemeente  
   gemaaid. De gemeente liet de grenzen door een extern bedrijf opmeten. De resultaten  
   daarvan werden door de stichting niet geaccepteerd aangezien het Waterschap (WR&IJ  
   (i.s.m. Kadaster) deze verplichting heeft (in 2013 vastgelegd in de notariële akte van de  
   ruilverkaveling). 
 
   Door de stichting is een verzoek gedaan aan de gemeente om het eigenaarschap over te 
   dragen aan de stichting met als tegenprestatie het ‘eeuwigdurende’ onderhoud van het pad.
          
   Het terrein bestaat uit een groot aantal kleinere kavels die bij de laatste ruilverkaveling  
   samengevoegd werden. Daarover ontstond een grensgeschil met een buurman. Deze bleek  
   onvoldoende op de hoogte te zijn van de feitelijke situatie. In de loop van 2017 werd dit  
   probleem opgelost. 

Waarnemingen Incidentele Grote Gele Kwikstaart, Mispel (3),  

Werkzaamheden De houtsingel aan de oostzijde is machinaal afgezet door Onno Bruins Bosbouw en Agro- 
  services. De opslag van Ratelpopulier en Amerik. Vogelkers werd verwijderd.  
  De resten tak- en tophout werden opgeruimd en verbrand; 
 

 `  

  
   Zaagwerk bij Oossinkbos 
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   Het opruimen van de singel / afzetten van Ratelpopulier· 
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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 
 
 
 
 
 

 


