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0. Inleiding 
In dit Jaarverslag legt het bestuur van de stichting verantwoording af over het in 2013 gevoerde beleid en de 
uitvoering van het beheer van de terreinen en objecten die de Stichting in eigendom heeft. 
 
2013 was voor de organisatie een bijzonder jaar omdat het 50 jaar geleden was dat de stichting werd opgericht op  
14 mei 1963. Op bescheiden maar gepaste wijze werd dit feit herdacht en gevierd in 2013 door het bestuur met 
partners, vrijwilligers en belangstellenden.  
 
Naast dit hoogtepunt was er helaas voor het tweede achtereenvolgende jaar een dieptepunt: opnieuw moest het 
bestuur afscheid nemen van een zeer gewaardeerd medebestuurslid: penningmeester, Bertus Siebers uit Borculo. 
 
 

                    
 
1. Bestuur 
 
1.1 Bestuurssamenstelling 
Het bestuur had in 2013 de navolgende samenstelling 
Theo Franck   Borculo   Voorzitter 
Kees Vredeveld   Ruurlo   Vicevoorzitter 
Bertus Siebers    Borculo   Penningmeester, overleden 20 februari 2013 
Henk Graven   Lochem  Secretaris / penningmeester 
René Nijhof   Arnhem   Bestuurslid 
Jan Huidink   Lochem  Bestuurslid 
Bennie Geurkink  Winterswijk  Bestuurslid 
Eddy Kruisselbrink  Winterswijk-Kotten Bestuurslid 
Rogier Grondman  Diepenheim  Bestuurslid / 2e penningmeester 

1.2 In memoriam Bertus Siebers  
 

 
 
Op 20 februari 2013 overleed, volkomen onverwacht tijdens een reis in Thailand, ons bestuurslid Bertus Siebers. 
Gedurende 20 jaar was hij lid van het bestuur van de Stichting in de functie van penningmeester. Hij was een 
veelzijdig man met een brede belangstelling. Dat bracht hem in contact met veel verschillende organisaties: 
padvinderij, voetbal, korfbal, hengelsport, duivenhouderij, historische vereniging, behoud Synagoge, gemeente-
belangen (raadslid), Staring Advies en last but not least de G.A.van der Lugt Stichting. De functie penningmeester 
was hem op het lijf geschreven. Onder zijn aansturing werden de financiële middelen van de stichting uitgebouwd en 
toekomstbestendig gemaakt. Het bestuur gedenkt in dankbaarheid en met respect hetgeen hij gedurende vele jaren 
voor de G.A. van de Lugt stichting heeft verricht. 



 

 
1.3 Benoemingen en herbenoemingen bestuur 
Henk Graven vervult m.i.v. 1 januari 2013 de secretariaatsfunctie. Na het overlijden van Bertus Siebers werd besloten 
tijdelijk de dubbelfunctie secretaris / penningmeester door Henk te laten vervullen. Dit in de verwachting dat  
Rogier Grondman, na het afronden van zijn studie in 2014, de functie van penningmeester zal gaan vervullen. In het 
kader van beperking van continuïteitsrisico’s heeft het bestuur besloten om de functie van 2e penningmeester in te 
vullen. Rogier Grondman is als 2e penningmeester benoemd. 
 
De bestuursleden Grondman (lid, 2e penningmeester) en Vredeveld (vicevoorzitter) werden conform voordracht herbenoemd 
per 1 januari 2013. In december 2013 werden de per 1.1.2014 aftredende bestuursleden Nijhof, Geurkink en Kruisselbrink 
voor herbenoeming voorgedragen. Deze voordrachten werden door het bestuur in de decembervergadering bekrachtigd. 
 
1.4 Bestuursvergaderingen 
Het bestuur kwam in 2013 acht keer bijeen voor een reguliere bestuursvergadering. Daarnaast waren er twee ad hoc 
bestuursvergaderingen met een specifiek thematisch karakter (verwerving terrein en het beleidsplan). 
Ook op ad hoc basis werden werkgroepen gevormd ter voorbereiding op specifieke activiteiten, o.a. voor het 50-jarig 
bestaan en het Beleidsplan 2014 – 2018.  

 

2. Organisatie 
 
2.1 Jubileum 50 jarig bestaan G.A. van der Lugt Sti chting 

 G.A. van der Lugt (1879 – 1966), naamgever van de s tichting 
 
Op 14 mei 2013 werd de oprichting van de stichting in 1963 herdacht. In dit verband vond op deze dag te Borculo een 
herdenking plaats bij het familiegraf van G.A. van der Lugt en zijn echtgenote. Ook werd het graf bezocht van het in 2013 
overleden bestuurslid Bertus Siebers.  
 
Na deze plechtigheid beleefden bestuursleden met partners een dag op diverse locaties in de Achterhoek. De dag werd 
afgesloten met een receptie voor vrijwilligers, oud bestuursleden en belangstellenden. Aan de viering van dit jubileum en 
aan de nagedachtenis van de naamgever van onze stichting werd door de regionale pers uitgebreid aandacht besteed. 
 
2.2. Organisatieontwikkeling 
In 2013 werden een aantal maatregelen getroffen om de kwetsbaarheid van de organisatie op het gebied van een aantal 
cruciale processen, te verminderen. De genomen maatregelen staan in het teken van de continuïteit en risicospreiding van 
de organisatie. Een voorbeeld hiervan is het toepassen van het zgn. ‘4-ogen principe’ voor de processen inzake financiën, 
beheer en subsidies. Daarnaast is de functie 2e penningmeester ingesteld. 
 
2.3 Ontwikkeld beleid 
In 2013 werd het Beleidsplan 2014 – 2018 van de stichting opgesteld. In het beleidsplan geeft het bestuur aan op 
welke wijze en met welke middelen en prioriteiten het beleid voor het instand houden van de kleinschalige natuur en 
de cultuurhistorische objecten in de Achterhoek zal worden ingevuld. Het beleidsplan is inmiddels gepubliceerd op de 
website conform de eisen die de wetgeving aan ANBI-organisaties stelt. 

 
2.4 Huishoudelijk Reglement 
In 2013 werd een huishoudelijk reglement opgesteld dat voorziet in (bestuurs)afspraken en procedures voor een groot 
aantal onderwerpen. Met dit reglement wordt beoogd een bestendige gedragslijn te creëren voor een aantal kritische 
processen. Tevens wordt hiermee de transparantie in de besturing van de organisatie vergroot. 
 



 

2.5 Administratie 
 
In 2013 werd de administratie en registratie op een aantal gebieden zo veel mogelijk gecentraliseerd. Dat gold o.a. voor de 
volgende onderwerpen: 

� beheer van adressen relaties, vrijwilligers en bestuur; 
� kadastrale gegevens; 
� overeenkomsten met derden; 
� jacht- , pacht en grondgebruik- en beheerovereenkomsten; 

3 Overeenkomsten met derden 
 
In 2013 werd besloten om alle bestaande mondelinge afspraken schriftelijk vast te leggen in de vorm van een contract en 
bestaande (schriftelijke) afspraken/contracten te actualiseren en (indien nodig) aan te passen aan het nieuw vastgestelde 
beleid.  
 
In 2013 werden de volgende overeenkomsten afgesloten: 

� met het Erfgoed Centrum Achterhoek & Liemers te Doetinchem een overeenkomst inzake bewaargeving van het 
stichtingsarchief; 

� met het Waterschap Rijn en IJssel een overeenkomst kwalitatieve verplichting inzake de vrije meandering van de 
Beemerbeek te Winterswijk-Kotten; 

� met de Stichting Kerkepaden Zieuwent een overeenkomst inzake het natuurbeheer van het terrein D’n Leeg’n  
Könningsstool; 

� met de Bijenhouders Vereniging te Ruurlo een overeenkomst inzake het gebruik van het terrein Sieverinksbos 
en – es; 

� lidmaatschap ANV ’t Onderholt. 

4. Financiën 
 
Door het onverwachte overlijden van de penningmeester moest de financiële administratie tijdens het boekjaar worden 
overgedragen en moesten nieuwe bankmachtigingen geregeld worden. Deze overgangsperiode is zonder problemen 
verlopen, mede door de nauwgezette wijze waarop de administratie gevoerd werd.  
 
Het resultaat van de inkomsten en uitgaven van het boekjaar 2013 is nagenoeg neutraal. De grootste onvoorziene uitgave 
betrof de stormschade die de korenspieker trof in december. Een deel van de schade is verzekerd en de verwachting is dat 
het niet verzekerde deel door een subsidie / donatie gedekt zal worden in 2014. 
 
De Jaarrekening en de staat van Baten en Lasten (Verlies en Winst rekening) 2013 wordt separaat gepubliceerd nadat de 
samenstellingsverklaring is afgegeven door de externe accountant. Het resultaat op de Jaarrekening is naar verwachting 
licht positief mede omdat in deze stukken de uitbreiding van de bezittingen is opgenomen. Bij de financiën zijn de volgende 
kanttekeningen te maken: 

� De jaarrekening 2012 werd opgesteld en medio 2013 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 wettelijke regels voor ANBI-instellingen; 
 

� De financiële administratie werd in 2013 heringericht en geautomatiseerd. Tevens werd de koppeling met de 
bankrekeningen in deze administratie geïntegreerd. Dit stelt de organisatie in staat om zelfstandig de jaarrekening 
(balans, verlies en winstrekening) op te stellen en aan te leveren aan de externe accountant t.b.v. de 
samenstellingsverklaring. Hiermee wordt tevens een kostenbesparing gerealiseerd; 
 

� De functie 2e penningmeester werd ingevuld om continuïteitsrisico te beperken. In het kader van de risicobeperking 
werden de bankmachtigingen voor betaal- en spaarrekeningen dubbel uitgevoerd en omgezet naar 
internet(spaar)rekeningen; 
 

� In de decembervergadering 2013 werd de begroting 2014 vastgesteld op basis van de toen beschikbare gegevens. 
Daarbij de kanttekening dat projecten pas definitief in de begroting worden opgenomen als de (in- en eventueel 



 

externe) financiering rond is. Tot dat moment worden projecten als PM post in de begroting opgenomen; 
 

� Tegen een aantal aanslagen watersysteemheffing voor eigenaren van Lococensus werd bezwaar aangetekend in 
verband met de tariefstelling van onbebouwde delen. De stichting is van mening dat deze percelen als natuur moet 
worden aangemerkt en dienovereenkomstig onder het lage tarief dienen te vallen. Overeenkomstige zaken van 
andere eigenaren dienen momenteel voor het gerechtshof in hoger beroep; 
 

� Uit oogpunt van risicospreiding en mede door teruglopende rentetarieven werd besloten om een deel van het 
vermogen voor 5 jaar vast te zetten op depositorekeningen van twee verschillende banken. De vast te zetten 
bedragen werden afgestemd op de wettelijke garantieregelingen voor depositorekeningen van de overheid; 
 

� Het resultaat van de inkomsten en uitgaven van het boekjaar 2013 is nagenoeg neutraal. De grootste onvoorziene 
uitgave betrof de stormschade die de korenspieker trof in december. Een deel van de schade is verzekerd en de 
verwachting is dat het niet verzekerde deel door een subsidie / donatie gedekt zal worden in 2014. 
 

� Een positieve kanttekening is dat de stichting een aantal projecten medegefinancierd zag worden door  
donaties van derden (zie punt 6) 
 
 

5. Projecten 
 
Het bestuur heeft in 2013 besloten om voor de uitvoering van activiteiten die buiten het reguliere beheer vallen een 
projectenportefeuille op te stellen. Deze projecten dienen intern voor aansturing bij de uitvoering er van en extern ter 
onderbouwing van aanvragen voor financiële steun bij fondsen en donateurs. De projecten hebben een eigen 
begroting. Tot uitvoering van een project wordt overgegaan indien de begroting dekkend is. In 2013 werden de 
volgende projecten uitgevoerd: 
 
 

� Project onderhoud Korenspieker 
Restauratie / onderhoud korenspieker te Winterswijk – Huppel;       

   Foto: Daniel Hoitink Fotografie, Aalten.  
 
 
 

� Project herstel familiegraf van der Lugt 
Herstel en onderhoud familiegraf van Van der Lugt op de begraafplaats Deugenweerd te Borculo i.h.k.v. het 
50 jarig bestaan van de stichting (de stichting verwierf eind 2012 de grafrechten van dit graf). 

   
 



 

� Project wringhekken 
Plaatsing van zgn. ‘wringhekken’ en slagbomen als scheids- en toegangshek bij diverse terreinen; 

          
 

� Project veiligheidsmiddelen en gereedschap 
Dit project voorziet in de investeringen in klein gereedschap voor het beheer en onderhoud en 
veiligheidsmateriaal voor vrijwilligers ter vervanging van verouderd/afgeschreven materiaal. 
De toezegging voor financiële steun (50 %) van dit project werd in 2013 ontvangen van het Prins Bernhard 
Fonds Gelderland. De uitvoering wordt in 2014 ter hand genomen. 
 

� Project ‘Vrienden van …’ 
In 2013 is besloten een donateursproject ‘Vrienden van..’ op te starten. De voorbereidingen van dit project zijn 
in 2013 gestart. O.a. is de website (onderdeel ‘Ons Steunen’) op dit punt geactualiseerd. Het streven voor dit 
project is om een vaste groep donateurs aan de stichting te binden zodat er een nieuwe inkomstenbron 
aangeboord wordt. In 2014 krijgt dit project een vervolg door een actie waarbij een bepaalde doelgroep wordt 
aangeschreven met het verzoek om zich als donateur van de stichting aan te melden.  
       

� Project herinrichting Horstermaat      
In 2013 werd i.s.m. Staring Advies een aanvang gemaakt met de plannen voor herinrichting van het terrein 
Horstermaat. Het streven is om door verschraling en aanleg van poelen de natuurwaarde i.c. de biodiversiteit  
te verbeteren. In december 2013 is de subsidieaanvraag bij Provincie i.c. de Dienst Regelingen ingediend. 
Het doel is om dit project, na besluitvorming rond de subsidies, in 2014 in uitvoering te nemen. 

       Foto: Daniel Hoitink Fotografie, Aalten  

 

6. Subsidies, Donaties, (Notariële) Schenkingen en Legaten 
 
Subsidies zijn voor de stichting een belangrijke inkomstenbron. Gezien de ontwikkelingen op dit gebied (terugtredende 
overheid) heeft de stichting er voor gekozen actief op zoek te gaan naar nieuw inkomstenbronnen. In 2013 is de aanzet 
gegeven voor een actie om donateurs te werven. De uitvoering van deze actie staat voor 2014 gepland. Om de interesse 
van donateurs, en schenkers op dit onderwerp te vestigen is de website van actuele informatie voorzien ten aanzien van het 
fiscaal aantrekkelijk schenken. 

De navolgende subsidies werden ontvangen: 

� Subsidies (Agrarisch) Natuurbeheer 
In 2013 werd subsidie ontvangen voor (agrarisch) natuurbeheer. Voor een deel van de terreinen loopt de 
subsidieperiode voor Natuurbeheer in 2013 af. Voor de volgende periode van 5 jaren moest tijdig een nieuwe 
aanvraag ingediend worden. Dit is tijdig gerealiseerd. De resultaten van de aanvraag (subsidiebedragen voor 2014 
en volgende jaren) komen in 2014 beschikbaar; 
 

� Subsidies Investeringen en Functieverandering 
Voor de uitvoering van het project Herinrichting Horstermaat (terrein Winterswijk-Brinkheurne) werden bij de 
Provincie Gelderland in december 2013 subsidieaanvragen ingediend voor investeringen en functieverandering van 
het gebied (van landbouw- naar natuurgrond). Bij positieve besluitvorming door de Provincie Gelderland kan onder 
voorbehoud dit project in 2014 worden gestart (zie tevens bij Projecten) 
 

� Subsidies Nationaal Restauratiefonds (NRF) 
Voor het korenspieker te Huppel werd een onderhouds-/restauratiesubsidie (50 %) ontvangen van het NRF. Tevens 



 

werd een tegemoetkoming ontvangen voor financiering van een inspectierapport dat door Monumentenwacht werd 
opgesteld.      Foto: Daniel Hoitink Fotografie, Aalten    

           

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

� van het Baron en Baronesse van Hemert tot Dingshof-Coldeweij Fonds) (SBNL) werd een bijdrage ontvangen voor 
het groot onderhoud van de Korenspieker; 
 

� van het Henk van Ommen Fonds werd een bijdrage ontvangen voor deelfinanciering van het Project ‘wringhekken’. 
De aanvraag voor dit fonds betrof een initiatief van een vrijwilliger ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum van de 
stichting. Met deze financiële ondersteuning werden wring- en toegangshekken geplaats bij de terreinen, Bosmans 
Brook, Schreuders Weide, Lebbenbruggerkamp en de Ruitenburgerschans.  
 

� van het Prins Bernhard Fonds Gelderland werd een toezegging ontvangen voor financiering van het project 
Veiligheidsmiddelen en Gereedschap;  
 

� in het kader van het 50-jarig bestaan van de stichting werd van een aantal particulieren en organisaties een donatie 
ontvangen; 
 

� een bij het Univé Oost Fonds ingediende aanvraag voor financiële steun werd niet gehonoreerd. 
 

6.3 Notariële schenkingen 
In 2013 zijn geen nieuwe notariële schenkingen ontvangen. 

� De periodieke schenking van het perceel aan de Scheiddijk te Mariënvelde, bekend als Bosmans Brook, is 
conform de regeling met de vorige eigenaar, ook in 2013 gecontinueerd. 
 

� Op de website is eind 2013 kenbaar gemaakt dat met ingang van 2014 schenkingen ook door middel van een  
onderling contract, zonder tussenkomst van een notaris, kan worden geregeld; 
 

6.4 Legaten 
In 2013 werden geen nieuwe legaten ontvangen. 

� Een restant van het legaat Koenig uit 2002 werd in 2013 niet meer aangemerkt als bestemmingsreserve en 
toegevoegd aan de algemene middelen. Het onttrekken aan de reserve wordt als zodanig opgenomen en 
toegelicht in de Jaarrekeningen 2013; 
 

7. Donaties verstrekt aan derden 
In 2013 werd een 2-tal aanvragen voor financiële steun van projecten van derden ontvangen. Het betrof in beide 
gevallen projecten van lokale particuliere initiatiefnemers om gebouwen met cultuur-historische waarde te restaureren. 

� Project restauratie Noodwoning te Megchelen. De aanvraag werd deels gehonoreerd; 
 

� Project restauratie Bakhuis te Gendringen. De aanvraag werd deels gehonoreerd. 

 
 

  



 

8. Verwervingen 
In 2013 waren er in twee gevallen mogelijkheden tot verwerving van nieuwe percelen. Bij één daarvan was het resultaat dat 
het bezit van de stichting onder gunstige financiële voorwaarden uitgebreid kon worden. De navolgende opties voor 
aankoop / verwerving kwamen in 2013 aan de orde: 

 
8.1 Percelen Borculo 
In 2013 kwamen een aantal percelen in de nabijheid van de Leo Stichting te Borculo opnieuw te koop via een openbare 
veiling. De stichting heeft interesse getoond in een deel van de te koop staande percelen gelegen aan de Groenlose Slinge. 
Een bieding is voorbereid en uitgegaan. Deelverkoop (en dus het gedane bod) werd echter door de executerende bank  
afgewezen; 
 

8.2 Percelen Winterswijk Oossinkbos 
In het kader van de vrijwillige herverkaveling rond Winterswijk kon de stichting een aantal kavels die aansloten bij het 
bestaande bezit Oossinkbos verwerven. In het kader van deze verwerving (rond 0.75 ha) werd tevens een 
overeenkomst afgesloten met het Waterschap Rijn & IJsel om de beek ter plekke vrij te laten meanderen. In oktober 
2013 werd de overeenkomst getekend en werd de stichting eigenaar van de grond. Het betreft een kwalitatief goede 
uitbreiding van bestaand bezit met een grote landschappelijke waarde.   
 
8.3 Percelen Winterswijk Oedingsebeekdal 
Een tweede verwerving rond Winterswijk (Oedingsebeekdal) in het kader van de vrijwillige herverkaveling werd 
voorbereid en toegezegd maar werd formeel niet geëffectueerd in verband met een zgn. ‘uitgestelde levering’. De 
verwachting is dat deze verwerving in de loop van 2014 zijn beslag krijgt. Het betreft een eenmans es met 
cultuurhistorische waarde die aansluit bij het bestaande bezit rond de Oedingse beek. 

 

9. Public relations en website (www.vanderlugtstichting.nl )  
 
9.1 PR  
- In het kader van het 50- jarig bestaan van de stichting (14 mei 2014) werd een persbericht verspreid naar een groot aantal 
lokale en regionale media. Het resultaat was een aantal artikelen in bladen als Stentor en Tubantia. Ook lokale media 
(o.a. Extra) besteedden aandacht aan het jubileum en aan de persoon van der Lugt. 
 
- In het blad ‘Inzicht in natuur’ (SBNL) werd in een artikel ruim aandacht besteed aan de korenspieker te Huppel onder de 
kop ‘Korenspieker, zeldzaam stukje cultureel erfgoed’  
 
9.2 Website 
De website is het medium waarmee de stichting haar ‘doen en laten’ wil communiceren naar vrijwilligers, donateurs en 
belangstellen. De site is in 2013 op onderdelen fors uitgebreid en aangepast: 

� De functie webmaster werd ook in 2013 belangeloos ingevuld door Daniël Hoitink Fotografie te Aalten; 
 

� de site werd technisch geschikt gemaakt voor benadering door iPhone en iPad / tablets;  
 

� een nieuw onderdeel ‘Onze vrijwilligers’ werd toegevoegd; 
 

� om de aandacht van organisaties en particulieren te vestigen op de mogelijkheden om fiscaal gunstig te 
doneren,  te schenken en te legateren werd het onderdeel ‘Ons Steunen’ heringericht en aangepast aan de   
vigerende regel- en wetgeving; 
 

� in het kader van de nieuwe ANBI-wetgeving werd het onderdeel ‘Onze Organisatie’ toegevoegd zodat per ultimo 
2013 voldaan wordt aan de wettelijke eisen om (o.a.) het Jaarverslag en de financiële Jaarrekeningen op te nemen 
op de site. 

       



 

� het onderdeel ‘Nieuwsberichten’ werd in 2013 actief gebruikt om nieuws en activiteiten onder de aandacht te 
brengen; 
 
 

 

10. Vrijwilligers 
De stichting wil zo veel mogelijk de bewoners van de Achterhoek betrekken bij het beheer en onderhoud van de 
terreinen. Het werk rond Winterswijk kreeg een impuls door een groep van vier nieuwe en enthousiaste vrijwilligers uit 
de directe omgeving. In totaal hebben zich 6 nieuwe vrijwilligers gemeld. Gezien de uit te voeren werkzaamheden op 
de terreinen is het aantal vrijwilligers op dit moment voldoende.  

 

      
     
 
Voor het vrijwilligerswerk is op de website een specifiek onderdeel ingericht met beschrijvingen van 
onderhoudsprojecten, aangevuld met foto’s.  Alle vrijwilligers ontvingen ook in 2013 een kerstattentie. 
 

       

 

 

      

 

  



 

 

11. Beheerverslag terreinen / objecten 
        Foto’s in dit hoofdstuk zijn van : Daniel Hoitink F otografie, Aalten  
11.1 Beheer Algemeen 
 
Natuurbeheerplan 
Door de Provincie Gelderland werd het Natuurbeheerplan 2013 opgesteld. De stichting was het op onderdelen niet eens 
met de toedeling van de stichtingsbezittingen en heeft daarop een zgn. ‘zienswijze’ ingediend. De Provincie heeft de 
aanbevelingen van de stichting voor het overgrote deel overgenomen. Bij de subsidieaanvragen werd geconstateerd dat het  
terrein Schreuders Weide als ‘niet subsidiabel’ werd aangemerkt. Ook hierop is actie ondernomen richting Provincie waarna 
werd toegezegd dat dit terrein voor subsidie in aanmerking zal komen.  
 
10 jaren beheerplan 
In het in 2013 door de stichting opgestelde Beleidsplan 2014-2018 is aangegeven dat op het beheer van de terreinen 
integraal gestuurd zal worden d.m.v. een meerjarig (10-jaren) beheerplan.  

 
Wring- en toegangshekken 
In 2013 werden op een aantal terreinen zgn. ‘wringhekken’ en een slagboom geplaatst (zie foto bij ‘Projecten’). 
De hekken zijn geplaatst bij de terreinen Bosmans Brook, Schreuders Weide, Lebbenbruggerkamp en de slagboom bij de 
toegang tot het achterliggende gebied van de Ruitenburger Schans. 
 

 
11.2 Beheer Natuurterreinen Ruurlo / Borculo  

            
Beelaerts Bos  ` Barchem 
Geen werkzaamheden uitgevoerd. Door omwonenden werd geconstateerd dat op dit terrein illegaal gejaagd werd. 
Aan betrokkene is ons beleid t.a.v. het jachtrecht kenbaar gemaakt, tevens dat er geen jachtvergunning voor dit 
terrein is afgegeven en dat dit, gezien de nabijheid van woningen en gevaar voor bezoekers en spelende kinderen, 
ook niet zal gebeuren.  

Sieverinksbos en –es  Ruurlo       
De in de Ruilverkaveling Ruurlo geplante singel, aan de westzijde van het bos werd voor het grootste deel afgezet. De 
overeenkomst met de plaatselijke bijenhoudersvereniging voor het plaatsen van bijenkasten werd herzien en 
gecontinueerd. 

Laarbraak   Ruurlo       
Op dit terrein werd het hakhout op de rabatten afgezet en werd het toegangspad vrijgemaakt van braamstruiken. 
Tijdens de werkzaamheden werden een tweetal houtsnippen waargenomen. 

Tichelmansbosje  Ruurlo       
Geen werkzaamheden uitgevoerd. 



 

Schreuders Weide  Haarlo       
Ook bij de toegang tot dit terrein werd een wringhek geplaatst, deze werd gesponsord door het Henk van Ommen 
fonds. Door een plaatselijke boer werd het gewas in augustus gemaaid. De tweede snede en het orchideeën gedeelte 
werd ook door hem gemaaid en afgevoerd naar een plaatselijke biogasinstallatie. Het opgeschoten struikgewas en de 
wilg bij de poel werden gesnoeid en de bermen werden langs de weg werden onderhanden genomen. Ook op dit 
terrein werd illegaal gejaagd. Ook hier is aan betrokkene kenbaar gemaakt dat er nu en in de toekomst geen 
jachtvergunning is / wordt afgegeven. 

Lebbenbruggerkamp  Borculo      
De enige jaren geleden gegraven meander en vistrap werden door het Waterschap Rijn en IJssel enigszins 
aangepast. Bij dit terrein werd tevens een wringhek geplaatst. 
 

Hartelergoorbosje  Borculo      
Geen werkzaamheden uitgevoerd 
 

D’n Leeg’n Könningsstool Zieuwent      
Met de Stichting kerkepaden Zieuwent werd een overeenkomst aangegaan betreffende het beheer van dit terrein. Dit 
betrof het vastleggen en continueren van de al jarenlang bestaande situatie. 
 

Bosmans Brook  Mariënvelde      
In juni werd bij de ingang van het terrein een ‘wringhek’ geplaatst. Het grasgewas werd weer door ANV ’t Onderholt 
gemaaid, door onze vrijwilligers bij elkaar geharkt en door ’t Onderholt afgevoerd naar de compostering. Vorig jaar 
werden de wilgen uit de poel verwijderd, dit jaar is de andere vegetatie o.a. riet en lisdodden gemaaid. 
 
Op het verschraalde gedeelte werden de eerste gevlekte orchidee en ratelaar gevonden. Heel bijzonder was het feit 
dat in het terrein roepende boomkikkers zijn gehoord.  
 

  



 

11.3 Beheer Objecten en Terreinen Winterswijk  
 

Korenspieker te Winterswijk-Huppel       
Aan de korenspieker werd in 2013 groot onderhoud uitgevoerd. Maatregelen werden genomen om optrekkend vocht 
tegen te gaan. Tevens werd een schoorsteenkap aangebracht om inregenen te voorkomen. 
Tijdens de storm van 5 december liep de spieker enige schade op die snel hersteld kon worden. De schade kon 
slechts voor een beperkt deel worden verhaald op de verzekering. Voor een resterend deel werd een claim ingediend 
bij het Nationaal Restauratie Fonds.  
 
Door Monumentenwacht werd een inspectierapport opgesteld m.b.t. de staat van onderhoud van het korenspieker. Dit 
rapport zal de leidraad zijn voor het onderhoud van de spieker in de komende jaren. 

Ruitenburgerschans  Woold       
Met de vrijwilligers werden nabij de parkeerplaats de boompjes vrij gezet door het verwijderen van de braamstruiken. 
Dit werd zowel in het voor- als het najaar uitgevoerd. Het midden van de Schans werd ook weer gemaaid. Bij de 
toegang tot het achterliggende bouwland werd een slagboom geplaatst. Deze werd mede gefinancierd door het Henk 
van Ommen Fonds. 
 

Oedingse Beekdal`  Kotten       
In de directe nabijheid van de bestaande bezittingen werd, in het kader van de snelle herverkaveling Winterswijk, aan 
de zuidzijde van de beek een klein esje aan de stichting toegewezen. Formeel is hierbij sprake van een zgn. 
‘uitgestelde levering’. De formele eigendomsoverdracht vindt in 2014 plaats.  
 

Bos Italiaanse Meren  Kotten       
Geen werkzaamheden uitgevoerd omdat hier vrij recent groot onderhoud is uitgevoerd. 
 

Horstermaat   Brinkheurne      
Rondom de poelen in het bos werden de elzen afgezet om meer licht, en dus meer dierlijk leven, in de poelen te 
krijgen. Ook het raster rond het weiland werd ontdaan van overhangende takken. Deze werkzaamheden werden 
uitgevoerd met veel hulp van onze vrijwilligers. In 2013 is de aanzet gegeven voor een plan om de Horstermaat  
her in te richten om de natuurwaarde te vergroten. Streven is om een deel af te graven, verschralingsbeleid toe te 
passen en om een poel aan te leggen (zie tevens punt Projecten). De subsidies voor dit project zijn in 2013 
aangevraagd bij de Provincie Gelderland in samenwerking met Dienst Landelijk Gebied en Staring Advies. 



 

Oossinkbos   Kotten       
Bij de herverkavelingsactiviteiten was de stichting één van de partners. Hierdoor was het mogelijk dat wij enige 
uitbreiding (0.8 ha) van dit terrein konden toevoegen aan ons bestaande bezit (Zie tevens punt 8 Verwervingen). Het 
grootste voordeel van deze transactie was echter dat de perceelgrenzen logischer getrokken zijn.  

 

 

12.Contactgegevens 
 
Mocht u naar aanleiding van dit jaarverslag contact met onze 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  
 
 
via het secretariaat:  H.J. Graven 
     Akkerwinde 4 
     7242 MX Lochem 
    hjgraven@planet.nl  
     0573-258823 
     06-42637513 
 
 
RSIN / Fiscaal nummer  8038.46.976 
Inschrijfnummer KvK  41038453 
Bankrekening   45.39.54.960 
IBAN ABN AMRO  NL74ABNA453954960 

 


