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0. Inleiding 
In dit Jaarverslag legt het bestuur van de stichting verantwoording af over het in 2018 gevoerde beleid, de 
bereikte resultaten en de uitvoering van het onderhoud en beheer van de terreinen en objecten die de 
stichting in eigendom heeft.  
 
In 2018 werden records gebroken. Niet alleen met betrekking tot de grote droogte maar ook voor wat betreft 
het aantal gewerkte mensuren door onze vrijwilligers. Op een haar na 1000 mensuren konden we registreren.  
 
Ook werden opnieuw van verschillende organisaties financiële bijdragen ontvangen ter ondersteuning van de 
onderhoudskosten en uitvoering van projecten. Zeer bijzonder was de inzet van de kinderen (+ ouders, 
leerkrachten) van de OBS Kotten. Onder aanvoering van groep 8 werden diverse activiteiten uitgevoerd 
waarbij geld werd opgehaald. Uiteindelijk heeft dat tot een mooie donatie geleid voor onze stichting. Mooi dat 
de jeugd zich voor ons werk inzet. 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) 
 
Zeer veel dank zijn we ook dit jaar weer verschuldigd aan onze trouwe vrijwillige helpers in het veld. De 
opkomst en inzet bij de diverse klussen is door het hele jaar groot. We zijn trots op deze mensen die zich met 
ons inzetten voor de leefbaarheid van de eigen woonomgeving en het Achterhoekse landschap.  
Voor hun langdurige inzet gedurende velen jaren zijn we hen zeer erkentelijk.  
 
     Tegenstellingen in 2018 
 

     
    Een nat voorjaar -Horstermaat / Brinkheurne  

 

    
    Een droge zomer (en herfst) – Bosmans Brook  
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1. Bestuur 
1.1 Bestuurssamenstelling 
Het bestuur had in 2018 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 
Vacatures: 2 
 
Per ultimo 2018 heeft René Nijhof het bestuur verlaten. Voor zijn langdurige inzet als bestuurslid zijn we hem zeer 
erkentelijk. 
 
Sinds december 2018 is onze vrijwilliger Rudie Roerdinkholder actief als ‘stagiair’ binnen het bestuur. De wederzijdse 
intentie is dat hij in de loop van 2019 zal toetreden tot het bestuur. 
 
Statutair dient het bestuur uit minimaal 5 leden te bestaan. De sinds 2017 opengestelde vacatures hebben tot op heden niet 
tot reacties geleid. 
 
 
1.2 Benoemingen en herbenoemingen bestuur 
Volgens het vigerende rooster van aftreden waren er in 2018 geen actieve bestuursleden aftredend. 
 
 
1.3 Bestuursvergaderingen 
Het bestuur kwam in 2018 acht keer bijeen voor een reguliere bestuursvergadering. Daarnaast kwam de Beheercommissie 
met enige regelmaat bijeen voor afstemming van de uitvoerende werkzaamheden.  
 
Ook in 2018 was Hotel-Restaurant Bakker in Vorden de vaste vergaderlocatie. Tijdens de zomermaanden werd twee keer 
vergaderd in de eigen veldschuur op terrein Bosmans Brook. 
 
De eindejaar-bijeenkomst met vrijwilligers werd in de veldschuur gehouden. 
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2. Organisatie en Bestuur 
 
2.1. Bankieren / Financiën 
Zie punt 3 Financiën. 
 
2.2 Sociale media 
Via sociale media werden o.a. de bestuurs-vacatures en de werkzaamheden in het veld 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 is een inboedel- en opstalverzekering afgesloten. Voor de tractor is een WA-motorrijtuigenverzekering 
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 2018 werd door vrijwilligers geen beroep gedaan op deze verzekeringen; 
 
2.4 Privacyreglement 
In 2018 werd een privacyreglement opgesteld en op de website geplaatst. Alle vrijwilligers hebben hun handtekening gezet 
indien ze akkoord gaan met het plaatsen van foto’s op social media en het (onderling) verspreiden van telefoonnummers. 
 
2.5 Certificering natuurbeheer 
In 2017 is, in samenwerking met het collectief VALA en Partner het proces gestart om als gecertificeerd natuurbeheerder te 
worden aangemerkt. In 2018 is het certificaat ontvangen. Hiermee voldoet de stichting aan de beheereisen die door de 
Provincie Gld. worden gesteld aan eigenaren van natuurterreinen.  

       
2.6 Landjepik  
Ook in 2018 is de lijn voortgezet om scherp toezicht te houden op het door derden ten onrechte opvoeren van onze 
percelen in de mestboekhouding. Twee betrokkenen zijn aangeschreven met verzoek daarmee te stoppen i.c. de situaties 
terug te draaien.  
 
2.7 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 2018 werd voor de vrijwilligers opnieuw geïnvesteerd in veiligheidsmateriaal 
(veiligheidsbrillen, - hesjes en zaag- en werkkleding).    
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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. 
In 2018 hebben zich geen persoonlijke ongelukken voorgedaan tijdens de werkzaamheden 
 
2.8 ANBI / Transparantie 
In 2018 werden het jaarverslag 2017 en de financiële verantwoording 2017 gepubliceerd op de website.  
De stichting voldoet hiermee aan alle eisen die de ANBI-wetgeving hiervoor stelt. 

      
 
2.9 Statuten en Huishoudelijk Reglement 
In 2018 werden geen wijzigingen doorgevoerd in de Statuten respectievelijk het Huishoudelijk Reglement. 
 
2.10 Vergoeding van onkosten 
Bestuur en vrijwilligers werken in principe onbezoldigd. Uitsluitend aantoonbaar gemaakte onkosten worden vergoed. In 
2018 werden aan bestuur en vrijwilligers onkostenvergoedingen betaald voor reiskosten bestuur, reiskosten beheer en voor 
het gebruik van motorkettingzagen (benzine, kettingen en afschrijving). 
 
2.11 Logboeken Beheer en Materiaal/Gereedschap 
Conform het Beleidsplan zijn ook in 2018 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 2018: op basis van de logboekgegevens worden (per natuurterrein) gegevens bijgehouden m.b.t. het aantal 
uren dat door vrijwilligers is gewerkt. Ook veldwaarnemingen op gebied van flora en fauna worden bijgehouden. Voor 
detailinformatie zie het punt 10 Vrijwilligers en Beheerverslag punt 11 
     
2.12 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.  

      
 
2.13 Besluitvorming 
Conform statuten werden besluiten, indien nodig, bij meerderheid van stemmen genomen. Besluiten worden per 
kalenderjaar gedocumenteerd in een besluitenlijst.  
 
2.14 Zienswijzen Natuurbeheerplan 2019 
Met betrekking tot de vaststelling van het ontwerp Natuurbeheerplan 2019 werd een aantal zienswijzen ingediend om de 
werkelijke situatie op een aantal terreinen in lijn te brengen met het Natuurbeheerplan 2019.  De inspraaknota van de 
provincie Gelderland gaf helaas (per ultimo december 2018) geen duidelijkheid of de zienswijzen werden gehonoreerd. Wel 
werd mondeling het e.e.a. toegelicht. Eind 2018 werd de Provincie Gld. per brief verzocht alsnog een schriftelijke uitspraak 
te doen op de ingediende zienswijzen. 
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3. Financiën 
Het eindresultaat m.b.t. de Inkomsten/Uitgaven eindigde in 2018 met een (zeer) klein negatief resultaat. Mede door 
financiële ondersteuning door een tweetal fondsen en een aantal donaties van particulieren konden projecten uitgevoerd 
worden. De aankoop van een tractor maakte het noodzakelijk om de begroting op onderdelen bij te sturen en te bezuinigen 
op een aantal posten. Dat heeft tot het gewenste resultaat geleid  
 
3.1 Investering veldschuur 
In 2018 werd de inrichting van de veldschuur afgerond. De eind 2017 nog openstaande donatie (formeel een vordering van 
2K) voor de inrichting werd in 2018 ontvangen. Daarmee is het project veldschuur in 2018 afgerond. 
 
3.2 Begroting 2018 
In 2018 werd de lijn doorgezet om de inkomsten / uitgaven te bewaken op basis van een actuele begroting.  
De basis-begroting werd in januari 2018 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. 
 

 
 
3.3 Publicatie Jaarrekeningen 
De Jaarrekening en de staat van Baten en Lasten (Verlies en Winstrekening) 2018 wordt separaat gepubliceerd nadat de 
samenstellingsverklaring is afgegeven door de externe accountant.  
 

      
 
3.4 Kanttekeningen 
Bij de financiën 2018 zijn de volgende kanttekeningen te maken: 

 De Jaarrekening en de staat van Baten en Lasten 2017 werd opgesteld en in de vergadering van 14 mei 2018 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; 
 

 Investeringen 
Bij de investeringen lag de prioriteit in 2018 bij het beheer en onderhoud van de natuurterreinen, de ondersteuning van 
de vrijwilligers en de aanschaf van machines en gereedschap. 
Investeringen voor inventaris, gereedschap en machines: € K 10.5 
Investeringen Beheer en Onderhoud (incl. vrijwilligers)  € K   6.1 
 
Voor vrijwilligers ligt de prioriteit bij het gebruik van veilige en deugdelijke werkkleding. 
 

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



  G.A. van der Lugt Stichting – Jaarverslag 2018 

 Een deel van de liquide middelen werd belegd in spaardeposito ASN- (2 %) en Regio-bank (2.1%) en certificaten van 
de Triodos bank. Het eindresultaat van deze beleggingen was beperkt maar positief (+ 1.74 %); 
 

 Onvoorziene uitgaven: in 2018 was er beperkt sprake van onvoorziene uitgaven (kleine stormschade spieker); 
 

 Donaties en subsidies: zie punt 4; 
 

 De afstemming met WR&IJ in 2017 (als opdrachtgever voor GBLT) heeft voor wat betreft de tariefstelling 
waterschapsbelasting voor natuurterreinen tot resultaat geleid. In 2018 waren alle aanslagen correct en werden er geen 
bezwaarschriften ingediend tegen het ten onrechte toepassing van het hoge tarief van deze belastingheffing.  
 

 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 ook in 2018 goed gelukt: de bestuurskosten bleven onder de 2.5 %  
 

 De stichting betaalde in 2018 rijksbelastingen voor de Landinrichtingsrente (LIR, voor de terreinen Sieverinksbos 
en-es, Tichelmansbosje, Laarbraak en Hartelergoorbosje) en gemeentelijke WOZ voor de korenspieker in Huppel 
en de veldschuur in Mariënvelde. 
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4. Subsidies, Donaties, (Notariële) Schenkingen en Legaten 
 
4.1 Rijks- en Provinciale subsidie 
De volgende subsidies werden in 2018 ontvangen 

 Subsidie Natuur- en Landschapsbeheer (SNL) cyclus 2014 – 2019 
Voor de SNL-regeling werd subsidie ontvangen voor de terreinen die daarvoor in aanmerking komen. Daarbij wordt 
onderscheid gemaakt in subsidie voor Beheer, Landschapselementen en Recreatie; 
 
In 2018 werd door RvO uitspraak gedaan op een in 2017 ingediend bezwaarschrift. De uitspraak was voor de stichting 
positief. De betaalde restitutie subsidie SNL werd grotendeels ongedaan gemaakt.  
 

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

 Subsidies Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLB) 
Met VALA werd voor een tweetal terreinen (Lebbenbruggerkamp en Sieverinkses) contracten afgesloten voor beheer 
conform de regelingen voor Agrarisch Natuurbeheer (ANLB). In 2018 werden de betalingen van deze subsidie tijdig 
ontvangen  

 
 
4.2 Donaties 
Met betrekking tot donaties was het een goed jaar. In totaal werd een bedrag van ruim € 3.9 K toegezegd / ontvangen 
(w.v. € 2 K nog geboekt stond als een vordering uit 2017). De navolgende organisaties droegen financieel bij aan het 
realiseren van onze doelstellingen: 

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

veldschuur.; 
 

 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); 
 

 Van de OBS Kotten werd een mooie donatie ontvangen. Leerlingen van groep 8 van de OBS Kotten lieten ons in 2017 
weten dat zij onze stichting hebben uitgekozen als ‘Goed Doel van het jaar 2017-2018’. Onder ‘aanvoering’ van groep 8 
hebben alle leerlingen van deze school zich een jaar lang ingezet om een bedrag bijeen te vergaren. Diverse activiteiten 
van de school met inzet van alle groepen en bijdragen van ouders, familie en buren leverden een mooi bedrag op. Het 
geld wordt besteed aan de aankoop van bosplantsoen dat gepoot zal worden op terreinen nabij Kotten.      
     

       
      De toppers van groep 8 OBS Kotten 
 

 Van een 2-tal particulieren werd een (privé) donatie ontvangen.  
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4.3 Notariële schenkingen 
In 2018 werden geen (notariële) schenkingen ontvangen. 
 
 
4.4 Legaten 
In 2018 werden geen legaten ontvangen. 

 
 
5. Overeenkomsten met derden 
 
Het beleid van de stichting is dat alle (bestaande) mondelinge afspraken schriftelijk worden vastgelegd in de vorm van een  
overeenkomst. Alle in het verleden aangegane mondelinge overeenkomsten zijn inmiddels schriftelijk vastgelegd. Uiteraard 
geldt deze lijn ook voor nieuwe overeenkomsten. 
 
In 2018 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 2018 werden 2 aflopende jachtcontracten beëindigd; 
 

 In 2018 waren er geen aflopende contracten in het kader van gebruik, beheer en onderhoud van terreinen; 
 

 Uit eigen onderzoek bleek (opnieuw) 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 2018 werden alle betrokkenen op deze situatie aangesproken.  
 
 

       
 

 Subsidie ANB: per ultimo 2018 werd de aflopende overeenkomst met de buurman (agrarische maatschap) van het 
terrein Sieverinkses beëindigd; 

 
 Met de buurman van terrein Bosmans Brook werd een overeenkomst afgesloten voor de levering van elektriciteit  

voor de veldschuur. Daarvoor werden aanpassingen gedaan aan de meterkast en werden grondkabels aangelegd. 
 

 In 2018 werd de stichting herinnerd aan een oude overeenkomst (t.w. het zgn. Kolkstroeterpad bij IJzevoorde. 
De stichting was destijds (jaren ’90 van de vorige eeuw) medeondertekenaar als vertegenwoordiger van omwonenden. 
De huidige omwonenden gaven aan dat de gemeente Bronckhorst de verplichtingen (een zorgvuldig en adequaat 
beheer van een wandelpad) uit de overeenkomst niet nakomt. In geval van niet nakomen van de verplichtingen door de 
gemeente Zelhem (nu Bronckhorst) voorziet de overeenkomst in een boeteclausule ten gunste van de stichting.  
De gesprekken over deze zaak zijn nog gaande.  
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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 als de begroting dekkend is.  
In 2017 werden de volgende projecten uitgevoerd: 
 

 Afronding 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) 
 
Het overgrote deel van het project werd in 2017 uitgevoerd (zie het jaarverslag). In 2018 werd de inrichting 
afgerond. Het belangrijkste daarbij was de aanleg van de elektriciteit. Belangrijk daarbij was de medewerking van 
de (toenmalige) buurman die bereid was om aanpassingen te doen aan zijn meterkast zodat de Electra kabels  
voor de schuur daarop konden worden aangesloten. De nieuwe buren (sinds 2018) zetten de afgesloten 
overeenkomst voort onder de dezelfde condities 
 

 Project tractor 
Om bij het beheer en onderhoud van terreinen en de bewerking van bouwlandkampen minder afhankelijk te zijn 
van derden werd in 2018 besloten over te gaan tot de aanschaf van een trekker toen de kans zich aandiende.  
Door financiering in eigen beheer werd een Fendt gekocht en meteen ingezet bij de beheerwerkzaamheden.  
 

       
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 2018 voortgezet. 
Op het terrein Sieverinkses werd opnieuw 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. 
 
Het terrein maakt deel uit van het landelijke telproject voor de Patrijs. In het gehele telhok is de Patrijs in 2018  
niet waargenomen. 
 

 Project Gereedschap en Materialen 
In 2018 werd verder geïnvesteerd in materiaal en gereedschap. De grootste aankopen hadden betrekking op de 
inrichting van de veldschuur t.w.: de schakelkast en elektra voor de veldschuur, koffiezetapparatuur, waterkoker, 
warmhoudkannen voor koffie en thee en divers handgereedschap. 
 
Ook voor het beheer en onderhoud van de terreinen (en i.h.k.v. de veiligheid) werd nieuw materiaal aangeschaft, 
o.a. een 2e bosmaaier met toebehoren, diverse bosbouwgereedschappen (o.a. sappies) en hulpmiddelen voor de 
trekker.  
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 Project spieker 
Met financiële ondersteuning van SBNL (Baron en Baronesse van Hemert tot Dingshof-Coldeweij Fonds)  
werd het onderhoud aan het korenspieker in Huppel 2018 uitgevoerd. Met name het herstel van de stormschade  
had daarbij prioriteit. Het herstel werd uitgevoerd door Bouwbedrijf Wiggers-Nijenhuis uit het Woold. 
 
 

!         
        Korenspieker in Huppel 
In 2018 werd de 2-jaarlijkse inspectie van het spieker door de Monumentenwacht uitgevoerd. Met hulp van een 
externe deskundige werd het inspectierapport beoordeeld op prioriteiten zodat op basis daarvan een plan van 
aanpak van de uit te voeren werkzaamheden in 2019 kon worden opgesteld.  
 

 Project beheer houtsingels 
Een houtsingel die deel uit maakt van terrein de Horstermaat was voor het laatst onderhouden / afgezet rond 
2004. In 2018 werd deze houtsingel in eigen beheer met hulp van vele vrijwilligers opnieuw afgezet. Het laatste 
deel zal in 2019 worden uitgevoerd. 
 

      
 
       4 X terrein de Horstermaat 
 
 

``    
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7. Donaties verstrekt aan derden 
In 2018 werden drie aanvragen voor financiële steun aan projecten van derden ontvangen. Twee aanvragen werden 
gehonoreerd. Een derde aanvraag werd afgewezen omdat het niet paste bij de doelstellingen van de stichting. 
 

 De Dialectkring Achterhook en Liemers vroeg en kreeg een bijdrage van € 250 voor een dialect-uitgave 
“Flonkergood”. De uitgave werd in 2018 gerealiseerd. 
 

 Een door de stichting “Eeuwig Erbarmen” ingediende aanvraag voor een boekuitgave in het kader van het  
350-jarig jubileum van de term Achterhoek door de dichter Willem Sluiter werd gehonoreerd, € 250,-. 

 
 
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 2018 werden geen percelen aangekocht; 

 
 In 2018 kreeg de stichting een tweetal aanbiedingen van derden om grond aan te kopen. Het bestuur besloot niet 

tot aankoop over te gaan omdat de gronden niet voldeden aan de gestelde voorwaarden.  
 
 

9. Public relations en website (www.vanderlugtstichting.nl)  
 
De activiteiten voor de Facebookpagina (91 volgers) en het Twitteraccount (148 volgers en 188 volgend) zijn in 2018 
voortgezet. Met enige regelmaat worden berichten en foto’s geplaatst. Het aantal volgers is ook in 2018 weer, zij het in 
beperkte mate, toegenomen Niet alleen privépersonen 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 
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9.1 Beeldmerk / spandoeken 
Het in 2017 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 

     
9.2 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 2018 in verband met de hoge kosten niet 
uitgevoerd worden. 
 
De functie webmaster werd ook in 2018 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 2018 beperkt actief gebruikt om nieuws en activiteiten onder de 
aandacht te brengen, onder andere d.m.v. links naar de sociale media.  
 

 

9.3 Social Media 
Voor de publicaties die via social media worden gedaan heeft de stichting in 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 2018 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 2018 bedraagt het aantal ‘likes’ 91. 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 188 organisaties en individuen en heeft zelf 
inmiddels rond de 148 volgers die geïnteresseerd zijn in de doelstellingen en het werk van de stichting.  
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10. Vrijwilligers / helpende handen    
 
10.1 Waar zouden we zijn zonder…? 
Ook in 2018 werd de stichting gesteund door de vaste kern vrijwilligers. Gelukkig konden we ook weer nieuwe 
gezichten verwelkomen.  
 
We blijven als bestuur benadrukken hoe belangrijk vrijwilligers zijn voor ons werk. Subsidies, donaties en 
financiële ondersteuning hebben we uiteraard nodig om ons financieel te bedruipen maar zonder vrijwilligers 
als ons menselijk kapitaal zou t werk niet afkomen. Dank en hulde dus ! 
 

    
     De natuur zelf zet onze vrijwilligers in het zonnetje ! 
 
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     92 werkdagen;  
- aantal gewerkte uren    988 uur ! 
 
De reguliere werkzaamheden bestonden hoofdzakelijk uit het: 
- afbouwen en inrichten van de schuur; 
- poten van bomen, struiken en heesters (470 stuks !) 
- opschonen van poelen; 
- verwijderen van oude en aanbrengen van nieuwe 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: Japanse duizendknoop, Bamboegras, diverse tuinplanten etc. 
- maaien graslanden en het op kidden harken van gemaaid gras; 
- het verbranden van snoei-, tak en tophout;  
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In 2018 werd weer een gezamenlijke kerstmaaltijd genuttigd bestaande uit een stamppotbuffet met “beilagen”. 
Voor het eerst werd daarvoor de veldschuur ingezet. Hotel / Restaurant Bakker uit Vorden verzorgde de 
maaltijden en de “aankleding’ van de schuur. 
 
 

      
 
Afgezien van de kerstmaaltijd bestond de ‘beloning’ voor de vrijwilligers ook dit jaar weer uit een heerlijke kerststol 
van bakkerij Jansen uit Barchem; 
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      Ons motto: Oog voor detail 
 

    
     Distelvlinder, trekvlinder uit Zuid-Europa – Bosmans Brook 
 

                          
      Platbuik – Horstermaat 
 

      
      Houtpantserjuffer -Schreuders Weide 
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11. Beheerverslag terreinen / objecten 
Dit deel van het jaarverslag is het feitelijke beheerverslag. 
 
Ondanks het natte voorjaar kenmerkte 2018 zich m.n. door de langdurige droogte. Alle poelen (op één na) 
droogden uit. Op zich is het periodiek droogvallen van poelen geen probleem, maar de extreme en zeer langdurige 
droogte had zeker invloed op de populaties insecten (m.n. juffers, libellen) en amfibieën.  
 

  Certificering natuurbeheer 
Door het verschuiven van taken van het Rijk naar de Provincie zal het in de toekomst voor kleinere 
particuliere grond-/natuureigenaren (< 75ha.) niet meer mogelijk zijn om zelfstandig subsidieaanvragen voor 
SNL te doen. Daarom hebben wij ons aangesloten bij het VALA-collectief die onze aanvraag doorgeeft aan de 
Provincie. Ook dienen natuurbeheerders gecertificeerd te zijn om aanspraak op subsidie te kunnen maken. 
Als stichting moeten we aantonen dat we kundige natuurbeheerders zijn. De stichting heeft daarvoor in 2017 
het proces in gang gezet en de aanvraag ingediend. In 2018 heeft de stichting het certificaat verworven. 
 

 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 2018 eindigde 1 jachtcontract (terrein Italiaanse Meertjes). Een verzoek van een jachtcominatie om het 
bestuursbesluit inzake beëindiging jachtcontracten te heroverwegen werd afgewezen; 
 

 Leerlingen groep 8 van de OBS Kotten kozen de stichting tot ‘Goed doel 2017’. In 2018 hebben zij zich 
ingespannen om een bedrag voor de stichting bijeen te sparen. Mooi dat de jeugd zich voor onze doelen en 
de eigen leefomgeving in wil zetten ! Het gedoneerde bedrag (ruim 800 € !) zal worden ingezet bij de inplant 
van een perceel nabij Kotten. 
 

 Calamiteiten 
Een storm heeft tot schade geleid aan de dakbedekking van het spieker. Ook werden op diverse terreinen 
bomen ontworteld, zoals een dikke Es bij terrein Schreuders Weide die over de weg lag. Ook op terrein 
Beelaerts Bos was er stormschade. Er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor en de omgewaaide 
bomen die overlast veroorzaakten konden in eigen beheer worden verwijderd. 
 

 Sinusbeheer. 
Voor het beheer van een tweetal graslandpercelen (Bosmans Brook en Schreuders Weide) werd SINUS-
beheer toegepast. Deze vorm van gefaseerd door het jaar heen maaien is bijzonder insectenvriendelijk,  
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 daarvan.  Dit beheer wordt de komende 
jaren voortgezet inclusief het graslandperceel bij de Lebbenbrugge. 

       
      Sinusbeheer op Bosmans Brook   en op Schreuders Weide - Haarlo 
 

 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.   
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 Veiligheidsprotocol 

Voor de uitvoering van de werkzaamheden is in 2014 een veiligheidsprotocol opgesteld voor de vrijwilligers die 
werkzaam zijn in het veld. In dit protocol zijn de werkafspraken en gedragsregels vastgelegd waar alle vrijwilligers 
(incl. bestuur) zich aan heeft te houden tijdens de werkzaamheden. Ook in 2018 is het protocol toegepast en 
nageleefd. Er hebben zich dit jaar geen persoonlijke ongelukken voorgedaan. 
 

      
 

 Gereedschap en materiaal 
In 2018 werd voor een bedrag van ruim € K 8.3 geïnvesteerd in gereedschap. 
 

 Houtkap / -verkoop. 
Het hout dat bij het zaagwerk aan o.a. houtsingels vrijkomt wordt over het algemeen verkocht en soms weggegeven 
aan vrijwilligers. Om daarbij eenduidigheid te verkrijgen werd in 2018 een aantal stelregels opgesteld die moeten 
leiden tot eenduidigheid in prijzen van hout en structuur bij het verkopen / weggeven van hout aan vrijwilligers. 
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11. Beheerverslag 
 
11.1 Natuurterreinen Ruurlo / Borculo e.o.   

Bosmans Brook Mariënvelde       Foto  Daniël Hoitink 

 
Bijzonderheden  Als bijvangst, bij een onderzoek naar marterachtigen met de cameraval, werd een 
    koppel foeragerende waargenomen. 
 
    Op het verschraalde gedeelte zette de groei van orchideeën zich voort sinds deze  
    soort in 2013 voor het eerst werd waargenomen. Ook werd in 2018 de boomkikker  
    opnieuw waargenomen (roepende mannetjes werden gehoord).  
 
    Eén poel is te diep waardoor er vis in voorkomt we gaan proberen om deze poel te  
    verondiepen ten gunste van de boomkikker en andere amfibieën. Gezocht wordt nog naar  
     financiering.  
    
     Ook wild  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 zijn ook de vlinders wekelijks geteld. 
 
    De houtsingel oostzijde heeft schade opgelopen door de inzet van een  
    klepelmaaier door WRIJ . Momenteel loopt er nog een procedure om de schade te  
    verhalen. 
 
    Aan de gevel van de veldschuur is een vleermuizenhangplek bevestigd.  
 
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, 
 
Vogels:   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), Witte kwikstaart, Nijlgans (broedsel 4 jongen, Ransuil. 
    Steenuilenkast: geen broedsel 
    Torenvalkkast geplaatst (geen broedsel) 
    Kerkuilenkast: Holenduif broedsel (geroofd door Kraai) 
 
Overige fauna:  Ree (bok en geit), Haas, Bunzing, Steenmarter 
 
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).  
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Vlinders  Grote populatie Icarusblauwtje, Distelvlinder, Kleine vuurvlinder, Oranjetipje,  
    Bont zandoogje, Dagpauwoog (> 100 binnen 1 uurgeteld !) Landkaartje, Gehakkelde aurelia,  
    Citroenvlinder, Koolwitje, Geaderd witje 
   

      Geaderd witje 
     
 Werkzaamheden Houtsingel (oostzijde): ongewenste soorten (m.n. opslag Ratelpopulier verwijderd. 
terrein   Houtsingel (westzijde): geen werkzaamheden. Provisorisch pad gemaakt i.v.m.  
    waarnemingen.  
   
    De hooilanden werden gemaaid met de éénassige trekker. Het maaisel werd met de 
    eigen trekker met aanhanger verzameld en later door ‘t Onderholt afgevoerd. 
   
     Overige werkzaamheden 
       - strook ingeplant met Sleedoorn - maaien poelen en taluds  
    - verwijderen opslag van wilgen, riet en lisdodden rond de poelen; 
        - snoeien van de heg met de buren; 
       - knotten van wilgen en opslag Ratelpopulieren; 
    - verwijderen afrastering langs de singel aan de oostzijde; 
    - positionering van de te bouwen veldschuur. 
 
Werkzaamheden  Verven kozijnen 
veldschuur   Schoonmaken dakgoten.  
    Plaatsen picknicktafel 
    Plaatsen vleermuizenhangplek 

       
    Picknicktafel     Vleermuishangplek 
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Beelaerts Bos Barchem        Foto Daniël Hoitink 

Bijzonderheden  Stormschade. 
 
    Een verzoek om voor een nieuwe Achterhoekse MTB-route de wandelpaden te  
    mogen gebruiken is afgewezen. Wij willen niet dat omwonenden en wandelaars verstoord  
    worden door snelle MTB’ers.  
      
Waarnemingen Incidentele waarnemingen 
Vogels    Groene specht, Grote Bonte specht, Boomklever; Boomkruiper, Torenvalk, Buizerd,  
    Goudvink, Torenvalkkast: geen broedsel 
     
Vleermuizen   In 2018 geen waarnemingen. 
    Grootoorvleermuis, Dwergvleermuis. 
 
Werkzaamheden Stormschade opgeruimd op de wandelpaden. 
    Amerikaanse Vogelkers verwijderd 
    Eiken opgekroond op verzoek buurman (schaduw op grasland) 
| 
 

Sieverinksbos en –es  Ruurlo     Foto Daniël Hoitink 

Bijzonderheden Geen bijzonderheden 
 
Waarnemingen  Het terrein maakt in het kader van een landelijk telproject onderdeel uit van een  
    ‘telvak’ voor het tellen van Patrijzen. In het gehele telvak zijn geen waarnemingen 
    gedaan van de Patrijs  
     
     Incidentele waarnemingen 
Vogels   Sperwer, Buizerd, Goudhaantje, Buizerd, Gaai, Houtduif, Winterkoning, Goudvink, 
    Staart-, Kool-, Pimpelmees, Zwartkop, 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 Tarwe en Boekweit.  
 
    De Adelaarsvarens is regelmatig met zeis en bosmaaier gemaaid; 
    Een deel van de bouwlandkamp is gemaaid met bosmaaier / mulchmes; 
    De grasstrook rond het bouwlandkamp  is gemaaid met de enkelassige trekker; 
    Rondom de bouwlandkamp is de singel her ingeplant met inheems bosplantsoen bomen 
   Hoewel de jonge aanplant fors te lijden heeft gehad van de droogte heeft een groot deel het  
    overleefd 
   Soorten: Spaanse aak, Hazelaar, Eensteilige meidoorn, Wilde kardinaalsmuts,  
    Wilde appel, Sleedoorn, Wilde peer, Viltroos, Gewone vlier, Winterlinde en Gelderse  
    roos. 
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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 Bonte specht en Spreeuw) 
 
Waarnemingen  incidentele waarnemingen 
    Natuurfenomeen bij lichte vorst: IJshaar  

      IJshaar op de Laarbraak 
 
Vogels    Houtsnip, Grote bonte specht, Groene 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, Groot  
    Koolwitje Geaderd witje, Citroenvlinder.  
     
Werkzaamheden Het toegangspad is 2 x gemaaid met de 2 W-trekker. 
    Verwijderen Amerikaanse Vogelkers 
    Een ‘hangende’ eik op de perceelgrens is op verzoek van de buurman verwijderd.  
    Daarbij is  gebruik gemaakt van de handlier. 
 

Koningssingel Vorden       Foto Daniël Hoitink 

 
Bijzonderheden Geen bijzonderheden. 
 
Waarnemingen Geen waarnemingen 
 
Werkzaamheden  Geen beheerwerkzaamheden. 

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, Gr. Bonte specht, Gekraagde roodstaart, Zwartkop, Staart-, Kool- en  
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    Pimpelmees 
Vlinders:   Oranjetipje, Bont zandoogje, Dagpauwoog, Citroenvlinder, Geaderd witje,  
    Geaderd witje, Koolwitje, Landkaartje, Bruin zandoogje 
 
Werkzaamheden Afzetten Els en Berk op de rabatten, opruimen tak- en tophout voor de brandstapel, 
    verwijderen Springbalsemien; 
     

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  Telroute vlinders voor de Vlinderstichting. Regelmatig worden bij goede omstandigheden  
    tellingen uitgevoerd. 
Vlinders:   Dagpauwoog, Oranjetipje, Landkaartje, Bont zandoogje, Bruin zandoogje, Kleine vuurvlinder,  
    Hooibeestje, Klein witje, Groot koolwitje, Geaderd witje, Citroenvlinder, St. Jacobsvlinder,  
    Groot dikkopje,  Koevinkje, Atalanta,  
 
Flora:   Gevlekte Orchis, Grote Ratelaar.  
Libellen:   Bandheidelibel (vaste populatie), Weidebeekjuffer, Gewone oeverlibel, Houtpantserjuffer, 
    Gewone pantserjuffer, Lantaarntje·   
        

       
     SINUS-beheer Schreuders Weide 
 
Werkzaamheden  Om de diversiteit van de insectenpopulatie te stimuleren werd bij het maaien van het  
   weidegedeelte Sinusbeheer toegepast om de biotoop voor insecten niet geheel te verstoren.  
    Mooi om te zien dat meteen na de eerste snede 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  
    Opslag Noorse esdoorns (deels) verwijderd; 
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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 (broedsel), Tureluur, Wulp, Grote bonte specht 
     
Flora    Geen waarnemingen 
 
Werkzaamheden Uitbesteed aan Stichting Kerkepaden Zieuwent 
 

Lebbenbruggerkamp  Borculo      Foto Daniël Hoitink 

Bijzonderheden  Na een ingediende zienswijze heeft de Provincie Gld. dit perceel opgenomen in het Gld.  
    natuurbeheerplan 2019. Dit maakt de weg vrij voor het herinrichten van het perceel en het  
   afwaarderen van de landbouwgrond naar natuur-.  
   Mede in verband met het vorige is in 2018 besloten om met ingang van 2019 geen beweiding  
   meer toe te staan op het perceel. 

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. 
   Wilgen geknot 
   Afrastering (eiken palen) geplaatst  
  

    
  Nieuwe afrastering       “Strak wark” 
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Hartelergoorbosje   Borculo     Foto Daniël Hoitink 

Bijzonderheden   Geen bijzonderheden 

Waarnemingen    Steenuilenkast: geen broedsel 
   Wielewaal, Goudvink, Zwartkop, Gaai, Ekster 

Werkzaamheden    Geen structurele werkzaamheden uitgevoerd. Wel werd incidenteel  
    geïnspecteerd en o.a. Vogelkers verwijderd. 
    Nieuwe paal met bord geplaatst. 
 

     
      Hartelergoorbosje:  
 

11.2 Beheerverslag Natuurterreinen Winterswijk en buurtschappen 
 

Korenspieker te Winterswijk-Huppel      Foto Daniël Hoitink 

 

Bijzonderheden  Tijdens Monumentendag is het spieker op initiatief van Vereniging Het Museum (gebruiker van het  
    spieker) opengesteld geweest. 
 
    Van SBNL (Baron en Baronesse van Hemert tot Dingshof-Coldeweij Fonds) werd ook in 2018 
    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. 
 
     Het naastliggende gebouwtje van het spieker, de vlasoven (oorspronkelijk afkomstig uit het  
    Woold), hoort daar vanuit cultuurhistorisch perspectief niet thuis. Het bestuur heeft in 2018 het plan  
    opgevat om de vlasoven te verplaatsen naar een meer passende locatie. Overleg met de  
    Gemeente Winterswijk heeft niet tot resultaat geleid.  De stichting was eind 2018 in gesprek met  
    een tweetal belangstellenden voor overdracht van de vlasoven. 
     
Waarnemingen  Incidentele waarnemingen: Dwergvleermuis en Baardvleermuis (achter de luiken),  
    Grootoorvleermuis op de zolder (op basis van uitwerpselen en prooiresten). 
 
Werkzaamheden Geen grote restauratiewerkzaamheden gevoerd.  
    Monumentenwacht heeft een tweejaarlijkse inspectie uitgevoerd. Op basis van dit rapport  
    is door een extern deskundig advies gegeven over de prioriteiten die gesteld moeten worden  
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    voor een onderhoudsopdracht die in 2019 moet worden uitgevoerd.  

 
 

Ruitenburgerschans Woold       Foto Daniël Hoitink 

Bijzonderheden  Een deel van het perceel (overzijde van de weg) werd (ondanks afspraken) door een  
    buurman/pachter ingezaaid met mais. Besloten is dat ter plekke een afrastering wordt  
    geplaatst. 
 
Waarnemingen  Incidentele waarnemingen  
    Grote groepen Sijsjes, Fazant, Staart-, Kool-, Pimpelmees, Buizerd, Torenvalk 
    
Werkzaamheden  Het toegangspad, het middendeel van de schans en het toegangspad voor het achterliggende  
    perceel werden gemaaid en opgeruimd. 
    Geconstateerd werd dat het toegangsvlonder (ondanks de uitgevoerde noodreparaties)  
    aan groot onderhoud toe is. De kosten hiervoor zijn hoog en kunnen niet uit de subsidies  
    worden betaald. In 2019 zal een besluit worden genomen of het toegangspad zal worden  
    hersteld dan wel definitief zal worden afgebroken. . 
 
 
 

Oedingse Beekdal  Kotten       Foto Daniël Hoitink 

Bijzonderheden  Werden de taluds begin 2019 nog overspoeld: tijdens de droogteperiode van 2018 stond de  
   Boven Slinge gedurende langere tijd volledig droog.  
    
   Om te voorkomen dat de randen van de bouwlandkamp te ver werden omgeploegd (schade  
   aan de  struweelzone en het talud van de Boven Slinge) werden piketpalen geplaatst zodat er  
   een ruigere rand blijft bestaan 

Waarnemingen  De struweelzone langs de es ten oosten van de oever van de Boven Slinge is ’s zomers  
   een klein paradijs voor insecten zoals libellen en vlinders. Ook deze zone had fors te  
   lijden van de droogte. Het aantal waarnemingen van juffers, libellen en vlinders liep fors  
   terug.  

Vogels   IJsvogel, Sperwer, Gele kwikstaart; 

Fauna    Sprong reeën (4); 

Libellen   Viervlek, Weidebeekjuffer, (de zeldzame) Bosbeekjuffer, Gewone oeverlibel, Houtpantser- en  
   Gewone pantserjuffer, Paardenbijter, Bruinrode heidelibel, Watersnuffel, Grote Keizerlibel  

Vlinders  Distelvlinder, Gehakkelde aurelia, Oranjetipje, Bont zandoogje, Dagpauwoog, Icarusblauwtje 
 

Werkzaamheden Door de agrarische gebruiker van het perceel werd volgens de SCAL-normen een biologisch  
   graangewas verbouwd 
   Valhout (Populier en Beuk) gezaagd en opgeruimd  
    Zwerfafval verzameld en opgeruimd; 
  Wandelpad gemaaid (conform onderhoudscontract gebruiker); 
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Bos Italiaanse Meren  Kotten       Foto Daniël Hoitink 

Bijzonderheden  Door onbekenden is een dikke Grove den valhout afkomstig van het naastgelegen pad  
   (stormschade) gedeponeerd bij de Jeneverbes. 

       
    Gedumpte den      Jeneverbes vóór de schade 

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. 
   Nieuwe paal met bordje geplaatst 
 

Horstermaat  Brinkheurne        Foto Daniël Hoitink 

Bijzonderheden  Door de grote droogte stonden alle poelen op het terrein langdurig droog. Omdat de grotere  
   poelen ook vis bevatten is dat op zich geen ongewenst situatie i.v.m. de ontwikkeling van  
   larven voor diverse soorten amfibieën  
 
   Op het terrein kwam grootschalige opslag van Zwarte els, Wilg en Berk voor die met de  
   éénassige trekker is gemaaid  
 
   Met ingang van 2018 in het systeem van telroutes van de Vlinderstichting. Door  
   omstandigheden zijn minder tellingen uitgevoerd dan gepland  

Waarnemingen IJsvogel, Buizerd, Sperwer, Nijlganzen. 

Juffers en libellen   Lantaarntje, Houtpantser- en Gewone Pantserjuffer, Weidebeekjuffer, Watersnuffel,  
   Gewone oeverlibel, Platbuik, Bruinrode  heidelibel, Vuurlibel; 
   

   Aan de rand van het terrein staat een Mispel  

Werkzaamheden  Toegangspad gemaaid en opgeschoond; 
   Opslag Ratelpopulieren, Zwarte els en Wilg verwijderd; 
   Het perceel is gemaaid met de éénassige trekker. Het maaisel is afgevoerd door BCS-Kotten. 
    De houtsingel (noord-w-zijde) is geheel in eigen beheer afgezet met hulp van vele vrijwilligers.  
    per ultimo 2018 was deze klus nog niet volledig afgerond. 
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    Afzetten houtsingel terrein Horstermaat, Brinkheurne 

 

Oossinkbos  Kotten       Foto Daniël Hoitink 

Bijzonderheden  Met het waterschap (WRIJ) werd overeenstemming bereikt over het inplanten van een  
   grondstrook en het plaatsen van een afrastering en grenspalen.  
   De afrastering werd geplaats om het herhaaldelijk maaien (en klepelen) door de buurman 
   te voorkomen. 
 
   Door de stichting is in 2017 een verzoek gedaan aan de gemeente om het wandelpad van de  
   gemeente over te nemen en het eigenaarschap aan de stichting over te dragen met als  
   tegenprestatie het ‘eeuwigdurende’ onderhoud van het pad. Ook in 2018 werd (ondanks  
   herhaald vragen) geen reactie ontvangen. 
          
   In 2018 werd een aantal aanpalende percelen opgekocht door de Provincie Gld.  
 
   Op het terrein werd gedurende een langere periode een cameraval geplaatst voor onderzoek  
   (door de Zoogdierenvereniging) naar marterachtigen. Dit leverde (als bijvangst) fraaie  
   beelden op van diverse vogels, muizen, marters. 

Waarnemingen Gele Kwikstaart (Bemersbeek)  Mispel (3), Steenmarter. 
   Bosuilenkast: wel bewoning (veren aangetroffen). Nog geen broedsel. 

Werkzaamheden Houtsingel oostzijde langs de Bemersbeek/Oossinkbeek ingeplant met bosplantsoen. Daarbij  
  hulp gehad van groep 8 van de OBS Kotten. Daarbij was ook de lokale pers aanwezig. Een  
  artikel incl. foto’s werd in Winterswijkse huis-a huisbladen geplaatst.  
  Vrijzetten van het jonge bosplantsoen 
  Verwijderen ongewenste soorten (m.n. Amerikaanse Vogelkers en Ratelpopulier) 
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  Op verzoek van onderzoekers van de de Zoogdierenvereniging werd een cameraval ingezet voor  
onderzoeknaar marterachtigen.  
 
 
 ` De cameraval leverde een paar leuke plaatjes op 
 

    Boom- of Steenmarter ? 
 

    De Bosuil betrapt met prooi 
       
 

   Altijd fotogeniek ! 
 
 

    Boomklever 
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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 
 
via de beheerder   Drs. Ing. J. Ernst 
     06-53791769 
 
 
RSIN / Fiscaal nummer  8038.46.976 
Inschrijfnummer KvK  41038453 
IBAN     NL 53 TRIO 0390 95 2249 
BIC-nr.    TRIONL2U 
 
 
 
 

   


