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0. Inleiding 
In dit Jaarverslag legt het bestuur van de stichting verantwoording af over het in 2014 gevoerde beleid en de 
uitvoering van het beheer van de terreinen en objecten die de stichting in eigendom heeft. In dit jaar werd een 
aanvang gemaakt met de uitvoering van het Beleidsplan 2014 – 2019. Gericht is geïnvesteerd in gereedschap en 
materialen om de uitvoering van het beheer- en onderhoudswerk verder te verbeteren. Tevens is aandacht besteed 
aan de veiligheid bij het werk, de aansprakelijkheid van de organisatie i.g.v. calamiteiten en de verdere 
professionalisering van de organisatie. Ook in 2014 lieten de vrijwilligers ons niet in de steek. Tweeëntwintig  
werkdagen werd er gewerkt door 34 verschillende vrijwilligers. Verheugend was de positieve inzet van de jeugd 
i.c. een groep leerlingen van het AOC uit Borculo. Wederzijds is dat goed bevallen en graag willen we die inzet ook 
naar 2015 continueren. 
Minder positief waren een aantal calamiteiten die in 2014 helaas plaatsvonden en die veel inzet, energie (en helaas 
veel) gekost hebben (zie bij punt 11).  
Ook de in 2014 aflopende subsidies vroegen de nodige aandacht en inzet. Gelukkig is het resultaat van de 
inspanningen zodanig dat we voor de komende jaren (2014 – 2019) verzekerd zijn van subsidie-inkomsten waarmee  
de continuïteit van het natuurbeheer gewaarborgd is. Zorgpunt is de continuïteit van het onderhoud van de 
korenspieker aangezien de rijkssubsidies zeer fors naar beneden zijn bijgesteld. 
Al met al kunnen we terugkijken op een goed jaar waarin door alle betrokkenen met veel enthousiasme is gewerkt en 
waarop we met voldoening kunnen terugkijken.  
 

                    
     Foto’s: Daniël Hoitink Fotografie, Aalten 
1. Bestuur 
1.1 Bestuurssamenstelling 
Het bestuur had in 2014 de navolgende samenstelling 
Theo Franck   Borculo   Voorzitter 
Kees Vredeveld   Ruurlo   Vice-voorzitter 
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 
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1.2 Benoemingen en herbenoemingen bestuur 
De per 1.1.2014 aftredende bestuursleden Nijhof, Geurkink en Kruisselbrink werden voor herbenoeming voorgedragen en 
zijn per die datum herbenoemd.  

In december 2014 werden een aantal besluiten genomen m.b.t. de toekomstige bestuursfuncties: 
Aftredend per 1.1.2015  Theo Franck.  Niet meer beschikbaar voor een periode van 3 jaren en tevens per  
       1.1.2015 aftredend als voorzitter. Voorgedragen voor herbenoeming 
       als bestuurslid.  
     Jan Huidink Beschikbaar voor een nieuwe periode en voorgedragen voor  
       herbenoeming als bestuurslid. 
 
In december 2014 werd R.P.J. (Rogier) Grondman door het bestuur unaniem gekozen tot nieuwe voorzitter van de 
stichting per 1.1.2015.  Tevens werd in december 2014 besloten om de (tijdelijke) dubbelfunctie secretaris / 
penningmeester definitief te maken. De functie wordt sinds maart 2013 door Henk Graven vervuld  
 
1.3 Bestuursvergaderingen 
Het bestuur kwam in 2014 negen keer bijeen voor een reguliere bestuursvergadering. Voor de projecten Herinrichting 
Horstermaat en Lebbenbruggerkamp werd een werkgroep gevormd bestaande uit Kees Vredeveld, Jan Huidink, Rogier 
Grondman en Henk Graven. De werkgroep werd belast met het opstellen van het projectplan, de –planning en de  
-uitvoering van de herinrichting.  
 
 
2. Organisatie 
 
2.1. Organisatieontwikkeling 
In 2014 werden in het kader van financiële risicospreiding maatregelen genomen om het vermogen over meerdere 
(spaardeposito)rekeningen (5 jaar vast) te spreiden zodat i.g.v. calamiteiten gebruik gemaakt kan worden van de wettelijke 
garantieregelingen voor depositorekeningen van het rijk. Een beperkt deel van het vermogen is gereserveerd en direct 
beschikbaar als werkkapitaal. 
 
2.2 Aansprakelijkheid / verzekeringen 
In 2014 heeft het bestuur veel aandacht gegeven aan aspecten als aansprakelijkheid, veiligheid etc. Daarbij is tevens 
gebruik gemaakt van de kennis en ervaring van St. Landschapsbeheer Gelderland. Geïnventariseerd is o.a. welke 
maatregelen nodig zijn om de organisatie, bestuur en vrijwilligers te vrijwaren van schadeclaims in geval van calamiteiten 
en/of ongelukken. Eind 2014 is besloten een WA aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten per 1.1.2015.  
Tevens is het goed te vermelden dat alle gemeenten waar de stichting binnen de Achterhoek werkzaam is een WA-
verzekering hebben voor de werkende vrijwilligers. 
 
2.3 Veiligheid 
In 2014 werd tevens een veiligheidsprotocol opgesteld. In dit protocol zijn de werkafspraken en gedragsregels vastgelegd 
waar bestuur en vrijwilligers zich aan hebben te houden tijdens de beheerwerkzaamheden op de terreinen; 
 
2.4 ANBI / Transparantie 
In 2014 werden het Beleidsplan 2014 – 2018, het Jaarverslag 2013 en de financiële verantwoording 2013 
gepubliceerd op de website. De stichting voldoet aan alle eisen die de ANBI-wetgeving hiervoor stelt; 
 
2.5 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. In het verslagjaar 2014 
werden geen wijzigingen aangebracht in het Huishoudelijk Reglement. 

2.6 Logboeken Beheer en Materiaal/Gereedschap 
In 2013 werd de administratie en registratie op een aantal gebieden zo veel mogelijk gecentraliseerd. Deze lijn werd in 2014 
voortgezet en verder uitgebouwd. Conform het Beleidsplan wordt m.i.v. 2014 een registratie (logboek) bijgehouden 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 is een registratie van het beschikbare gereedschap en 
materiaal aangelegd. 
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2.7 Inloggen RvO 
Omdat de eigen procedure voor het digitaal aanvragen van subsidies door het Min. Van Economische zaken werd gestopt 
moest een contract worden afgesloten met een provider die deze diensten voor (o.a. ) het RvO aanbiedt. De stichting heeft 
een meerjarig contract afgesloten bij QuoVadis. 
 
2.3 Digitale back-up 
Van alle kritische bestanden i.c. de processen voor het secretariaat, financiën en adressen) worden periodiek back-ups 
gemaakt op een externe (NAS)-server); 

 

3. Financiën 
 
In 2014 werd de lijn ingezet om de inkomsten / uitgaven actueel te bewaken op basis van een begroting. De begroting zal 
tevens terugkomen in de Jaarrekening 2014. Een rapportage van Inkomsten en Uitgaven wordt maandelijks aan het bestuur 
beschikbaar gesteld. Zowel deze rapportage alsmede de begroting zijn een vast agendapunt voor de bestuurs- 
vergaderingen. 
 
De Jaarrekening en de staat van Baten en Lasten (Verlies en Winst rekening) 2014 wordt separaat gepubliceerd nadat de 
samenstellingsverklaring is afgegeven door de externe accountant. Het resultaat op de Jaarrekening is naar verwachting 
positief mede in verband met de afwaardering landbouwgrond naar natuur en de daaraan gekoppelde subsidie van de 
Provincie Gelderland.  
 
Bij de financiën zijn de volgende kanttekeningen te maken: 

Ø De jaarrekening 2013 werd opgesteld en in april 2014 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; 
 

Ø Het resultaat van de Inkomsten / Uitgaven voor het boekjaar 2014 is positief. Dat resultaat is grotendeels te danken 
aan de ontvangen subsidie (Provincie Gelderland) voor het afwaarderen van landbouwgrond van het terrein 
Horstermaat naar natuur. Deze subsidie stelde de stichting tevens in staat om te investeren in gereedschap en 
veiligheidsmateriaal. Het overgrote deel van de subsidie is toegevoegd aan de algemene (liquide) middelen. Ook in 
2015 zal een deel van deze subsidie gebruikt worden voor investeringen en het sluitend maken van de begroting; 
 

Ø De grootste onvoorziene uitgave betroffen de kosten van het opruimen van de asbestdump op het terrein de 
Italiaanse Meertjes. Door de gemeente Winterswijk werd de stichting aansprakelijk gesteld voor de opruimkosten en 
gesommeerd deze per direct door een derde partij op te laten ruimen; 
 

Ø In het kader van risicospreiding werden een tweetal spaardepositorekeningen (ASN en Regio-Bank) geopend met 
een renteperiode 5 jaar vast. De vast te zetten bedragen werden afgestemd op de wettelijke garantieregelingen 
voor depositorekeningen van de overheid. Met deze maatregel is het vermogen van de stichting nu verspreid over 
een drietal rekeningen bij drie verschillende banken; 
 

Ø Ook in 2014 werd tegen een aantal aanslagen watersysteemheffing voor eigenaren van GLTB bezwaar 
aangetekend in verband met de tariefstelling van onbebouwde delen. De stichting is (met veel andere 
grondeigenaren) van mening dat deze percelen als natuur moeten worden aangemerkt en dienovereenkomstig 
onder het lage tarief dienen te vallen. Overeenkomstige zaken van andere eigenaren dienen momenteel voor het 
gerechtshof in hoger beroep. Inmiddels is in 2014 een eerste uitspraak van de RvS uitgebracht. De RvS heeft de 
grondeigenaren in het gelijk gesteld; 
 

Ø Het project Herinrichting Horstermaat werd bij de Provincie Gelderland ingediend voor de zgn. SKNL-regeling.  
De aanvraag werd gehonoreerd en daarmee werd zowel voor de herinrichting alsmede de afwaardering van grond 
subsidie ontvangen; 
 

Ø De stormschade aan de korenspieker (2013) werd in 2014 deels door de verzekering gedekt en vergoed. Tevens 
werd een restauratiesubsidie ontvangen voor het herstel van de schade. Het resterende deel van de schade werd 
door de stichting uit eigen middelen gefinancierd; 
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Ø Contributies voor lidmaatschappen werden betaald aan de volgende organisaties: GNMF, Erfgoedcentrum, 
Monumentenwacht, ANV ’t Onderholt en SBNL; 
 

Ø De stichting betaalde in 2014 rijksbelastingen voor de Landinrichtingsrente (LIR, voor de terreinen 
Sieverinksbos en-es, Tichelmansbosje, Laarbraak en Hartelergoorbosje) en WOZ voor de korenspieker in 
Huppel; 
 

Ø In 2014 werd een toezegging ontvangen van het Roelvinkfonds voor de financiële ondersteuning van een 
toekomstige verwerving; 
 

Ø In de decembervergadering 2014 werd de begroting 2015 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; 
 

4. Subsidies, Donaties, (Notariële) Schenkingen en Legaten 
 
Subsidies zijn voor de stichting een zeer 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. Deze actie werd in 2014 uitgevoerd. 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. 

In 2014 liep de 5 jaarlijkse periode af voor de Provinciale subsidieregeling natuurbeheer PSN. In 2014 werden de nieuwe 
aanvragen ingediend voor de komende 5-jaarlijkse periode. 

De navolgende subsidie werd aangevraagd 

Ø Subsidie Natuurbeheer - Periode 2014 – 2019 
In 2014 werd een nieuwe Aanvraag subsidievaststelling Natuurbeheer (PSN) ingediend bij de Provincie Gelderland. 
Deze aanvraag werd slechts gedeeltelijk gehonoreerd. Daarop heeft de stichting een bezwaarschrift ingediend. 
De bezwaren werden grotendeels gegrond verklaard en het overgrote deel van het besluit werd herroepen. De  
definitieve vaststelling van de beschikking SNL voor de periode 2014-2019 leidde uiteindelijk tot een hogere 
subsidie voor genoemde jaren dan de periode tot 2014. De uitbetalingen van deze subsidie vinden plaats in de 
periode 2015 – 2020. 
 

Ø Subsidie spieker Kössink – Periode 2015 – 2020 
In 2014 werd bij het Min. Van OCW een aanvraag ingediend voor de zgn. BRIM (Besluit Rijks subsidiëring 
Instandhouding Monumenten) voor de periode 2015 – 2020. In eerste instantie werd de aanvraag zonder meer 
afgewezen. De reden bleek echter te liggen bij de onvolledige aanvraag voor de naastgelegen boerderij Kössink. 
Ook voor dit besluit werd een bezwaarschrift ingediend dat uiteindelijk toegewezen werd. Inmiddels is de definitieve 
beschikking ontvangen. De onderhoudssubsidie voor de komende jaren (2015 – 2020) wordt sterk gereduceerd 
door de overheid. Voor het onderhoud van de spieker zoekt de stichting nog naar alternatieve bronnen. 
 

Ø Nieuwe Subsidiabele terreinen  
Een in 2013 ingediend bezwaarschrift heeft er toe geleid dat het terrein Schreuders Weide in 2014 werd 
aangemerkt als een subsidiabel natuurterrein; Een zelfde procedure volgde in 2014 voor de terreinen Sieverinkses 
(singel) en D’n Leeg’n Könningsstool (poelen). Ook deze elementen werden in 2014 door de Provincie Gld. 
subsidiabel verklaard;  

 

De navolgende subsidies werden ontvangen: 

Ø Subsidies (Agrarisch) Natuurbeheer 
In 2014 werd subsidie ontvangen voor Agrarisch Natuurbeheer voor het terrein Bosmans Brook 
 

Ø Subsidie Natuurbeheer (PSN) werd ontvangen voor de overige terreinen die daarvoor in aanmerking komen. 
Daarbij wordt onderscheid gemaakt in subsidie voor Beheer, Landschapselementen en Recreatie; 
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Ø Subsidies Investeringen en Functieverandering 
Voor de uitvoering van het project Herinrichting Horstermaat (terrein Winterswijk-Brinkheurne) werd subsidie 
(SKNL-regeling) toegekend voor herinrichting en functieverandering van het gebied (van landbouw- naar 
natuurgrond).  
 
 

Ø Subsidies Nationaal Restauratiefonds (NRF) 
Voor het herstel van schade aan de korenspieker te Huppel werd een restauratiesubsidie van € 360 ontvangen van 
het NRF.      Foto: Daniel Hoitink Fotografie, Aalten    

            

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

Ø van het Prins Bernhard Fonds (Gelderland) werd een bijdrage ontvangen voor het project Veiligheidsmiddelen en 
Gereedschap; 
 

Ø van het Roelvinkfonds werd een toezegging ontvangen voor financiering van een bestedingsdoel; 
 

Ø van één maatschappelijke organisatie en een drietal particulieren werd een donatie ontvangen; 
 
 

4.3 Notariële schenkingen 
In 2014 zijn geen nieuwe notariële schenkingen ontvangen. 

Ø 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 2014 gecontinueerd. Deze regeling is daarmee afgerond; 
 

Ø Op de website is in 2014 de tekst waarmee particulieren opmerkzaam worden gemaakt op het fiscaal 
aantrekkelijk schenken geactualiseerd;  
 

4.4 Legaten 
In 2014 werden geen nieuwe legaten ontvangen. 

 
 
5. Overeenkomsten met derden 
 
De in 2013 vastgestelde lijn 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 werd in 2014 voortgezet: 
 
In 2014 werden de volgende overeenkomsten opgesteld en afgesloten:  

Ø Met de Provincie Gelderland werd een kwalitatieve verplichting aangegaan voor het terrein de Horstermaat naar 
aanleiding van de afwaardering landbouwgrond naar natuur voor dit terrein, de zgn. SKNL-regeling. In de notariële 
akte waarin deze verplichting is vastgelegd zijn de afspraken opgenomen voor het toekomstige beheer van de 
Horstermaat; 
 

Ø voor de Vereniging Het Museum te Winterswijk werd, ter vervanging van een oude overeenkomst uit 90-jaren, een 
bruikleenovereenkomst opgesteld voor het gebruik van de korenspieker te Huppel. Deze overeenkomst is nog niet 
bekrachtigd; 
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Ø voor het gebruik van de Sieverinkses werd een grondgebruiksverklaring ‘om niet’ afgesloten; 
 

Ø voor het gebruik van de Lebbenbruggerkamp werd een meerjarige bruikleenovereenkomst afgesloten op basis van 
biologisch boeren (SKAL-normen); 
 

Ø voor het gebruik van de es Oedingsebeekdal werd een meerjarige bruikleenovereenkomst afgesloten op basis van 
biologisch boeren (SKAL-normen); 
 

Ø voor het terrein de Horstermaat werd een nieuwe meerjarige jachtovereenkomst afgesloten;  
 

Ø voor het toekomstig beheer van de poelen in de Horstermaat werd een beheerovereenkomst afgesloten met de 
Gemeente Winterswijk; 
 

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 projecten dienen intern voor aansturing bij de uitvoering er van 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 overgegaan indien de begroting dekkend is. In 2014 werden de 
volgende projecten uitgevoerd: 

Ø 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. In 2014 kon  
een groot deel van de beoogde gereedschappen en materialen worden aangeschaft. Een deel kon worden 
gefinancierd met een bijdrage van het Prins Bernhard Fonds Gelderland. Dit project zal nog een vervolg 
krijgen in 2015; 
 

Ø Project ‘Vrienden van …’ 
In 2013 is besloten een donateursproject ‘Vrienden van..’ op te starten. In 2014 is uitvoering gegeven aan dit 
project. 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 is een bepaalde doelgroep aangeschreven met het verzoek om zich als donateur van de 
stichting aan te melden. Het resultaat viel wat tegen. De crisis is daarvan wellicht mede oorzaak. Dit is echter 
een project voor de lange termijn en zal in de toekomst worden herhaald; 
       

Ø 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 de Provincie Gelderland ingediend.   

 Foto: Daniel Hoitink Fotografie, Aalten  
In 2014 werd de door Staring Advies uitgevoerde aanloopfase beëindigd en werd de uitvoering van het project 
door de werkgroep van de stichting overgenomen. 
 
In 2014 werd bericht ontvangen van de provincie Gelderland dat zowel voor de afwaardering van 
landbouwgrond alsmede de herinrichting van het terrein subsidie toegekend werd. Op basis van deze 
financiële ondersteuning kon het project gestart worden. Voor de uitvoering werd een werkgroep ingericht 
bestaande uit de bestuursleden Vredeveld, Huidink, Grondman en Graven.  
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Ø In 2014 werden voor dit project de volgende activiteiten uitgevoerd: 
 
• De bestemmingsplanwijziging: eind 2014 in afrondende fase (beroepsmogelijkheid loopt nog); 
• Door Synthegra werd een archeologisch onderzoek uitgevoerd. De uitkomst was dat er vanuit 

archeologisch perspectief geen aanleiding is om het project Horstermaat stop te zetten; 
• Een 3-tal Loonbedrijven werden gevraagd offerte uit te brengen. Eind 2014 werd de opdracht gegund; 
• Voor omwonenden werd een informatiebijeenkomst georganiseerd;  
• Besloten werd het opknappen van het westelijke deel van de Horstermaat te integreren in het project. 

Dit deel behelst het vellen van de populieren, elzen en het uitbaggeren van de bestaande poelen. 
• Door de gemeente Winterwijk wordt subsidie verstrekt voor het opknappen van het westelijke deel van de 

Horstermaat. Tevens werd voor het toekomstige beheer een overeenkomst afgesloten; 

De uitvoerende werkzaamheden staan gepland in 2015. Afronding van het project is voorzien rond eind oktober 2015. 

Ø Project Lebbenbruggerkamp 
Dit project werd in 2014 opgestart. Het project Lebbenbruggerkamp heeft als doel om de oorspronkelijke 
situatie, eind 18e eeuw, in ere te herstellen. De bedoeling is dat de Lebbenbruggerkamp een historisch 
ensemble vormt met het Museum de Lebbenbrugge. Langs de randen van het terrein wordt de braam 
verwijderd (geklepeld) en afgevoerd, waarna een strook van 15 meter breed wordt schraal gespit. Daarna 
wordt een mantelzoombeplanting aangebracht van inheemse soorten. Langs de Slinge worden een aantal 
knotwilgen gepoot. Afgezien van de landschappelijke aspecten is het de bedoeling dat ook de natuurwaarde 
met de nieuwe mantelzoombeplanting een impuls krijgt (diversiteit insecten, vogels). 
In 2014 is de afrastering verwijderd. De verdere uitvoering en afronding van het project is voorzien in 2015.  
 

     
      Foto: Daniël Hoitink Fotografie, Aalten 

7. Donaties verstrekt aan derden 
In 2014 werd een 4-tal aanvragen voor financiële steun aan projecten van derden ontvangen. Een tweetal aanvragen 
werd afgewezen omdat niet voldaan werd aan de eisen die aan aanvragers gesteld worden. Aan de volgende 
projecten werd een financiële bijdrage toegekend: 

Ø Project Heuvel Stichting: inrichting vitrines Museum Lebbenbrugge; 
 

Ø Project Needse Beelden: herstel en restauratie van heiligenbeelden; 

 
8. Verwervingen 
In 2014 werden geen nieuwe terreinen verworven. 
 
8.1 Percelen Winterswijk Oedingsebeekdal 
De voor 2014 voorziene verwerving rond Winterswijk (Oedingsebeekdal) in het kader van de vrijwillige herverkaveling 
(de zgn. ‘uitgestelde levering’) werd op initiatief van de provincie Gld. niet geëffectueerd. De verwachting is dat dit 
kavel door DLG via de vrije markt te koop zal worden aangeboden in 2015.  
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9. Public relations en website (www.vanderlugtstichting.nl)  
 
9.1 Website 
De website is het medium waarmee de stichting haar ‘doen en laten’ wil communiceren naar vrijwilligers, donateurs en 
belangstellenden. In 2014 is de website actueel gehouden; 

Ø De functie webmaster werd ook in 2014 belangeloos ingevuld door Daniël Hoitink Fotografie te Aalten; 
 

Ø De site is technisch geschikt gemaakt voor benadering middels smartphones en tablets. In 2014 werd dit aspect 
verder geperfectioneerd; 
 

Ø In het kader van de nieuwe ANBI-wetgeving werden op de website in het onderdeel ‘Onze Organisatie’ de 
Jaarverslagen en Financiële Verantwoording gepubliceerd.  

           
 

Ø het onderdeel ‘Nieuwsberichten’ van de website werd in 2014 actief gebruikt om nieuws en activiteiten onder de 
aandacht te brengen. Er werden 8 nieuwberichten uitgebracht. 
 
 

10. Vrijwilligers 
Dankzij de inzet van vele vrijwilligers konden ook in 2014 weer vele werkzaamheden uitgevoerd worden. Positief is 
dat de groep weer werd versterkt met een aantal nieuwe gezichten. Zonder hulp en inspanningen van vrijwilligers zou 
het beheer en onderhoud van de terreinen zeker niet uitgevoerd kunnen worden. De stichting is hun grote dank 
verschuldigd ! 
 

         
 
Voor het vrijwilligerswerk is op de website een specifiek onderdeel ingericht met beschrijvingen van 
onderhoudsprojecten, aangevuld met foto’s. Alle vrijwilligers ontvingen ook in 2014 een kerstattentie. 
 

Veiligheid 
De stichting heeft veel tijd besteed aan de veiligheid van de vrijwilligers. Voor alle 5 gemeenten waar de stichting 
actief is geldt dat er een aanvullende verzekering is voor vrijwilligers en bestuurders. Uitgangspunt is wel dat de 
vrijwilligers zelf een WA-aansprakelijkheidsverzekering hebben.  

In 2014 werd geïnvesteerd in veiligheidsmateriaal (handschoenen, helmen met gezichts- en gehoorbescherming). 
De firma Tragter te Borculo sponsorde een tweetal EHBO-kits  
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11. Beheerverslag terreinen / objecten 
        
11.1 Beheer Algemeen 
 
11.1.1 Calamiteiten / asbestdump 
In 2014 werd door een handhaver van de gemeente Winterswijk een asbestdump geconstateerd op het terrein 
Italiaanse Meertjes. De stichting werd door de gemeente aansprakelijk gesteld voor de kosten voor afvoer van het 
afval. De stichting heeft tegen dit besluit geprotesteerd maar kreeg nul op request. Het afval is door een 
gespecialiseerd bedrijf afgevoerd en de stichting heeft de kosten betaald. Medio 2014 werd door de RvS een 
uitspraak gedaan in een vergelijkende zaak waarbij de grondeigenaar niet aansprakelijk gesteld werd. Op basis van 
deze uitspraak heeft de stichting opnieuw de Gemeente Winterswijk aangeschreven met verzoek de besluitvorming 
voor de aansprakelijkheid van de afvoerkosten terug te draaien. Ondanks herhaald aandringen op clementie gaf 
de gemeente Winterswijk niet thuis De gemeente is niet voornemens het beleid te wijzigen. 
 
 
11.1.2 Calamiteiten / waterleiding spieker Kössink 
In 2014 werd bij toeval geconstateerd dat door nutsbedrijf Vitens zonder enig overleg en toestemming een 
waterleiding was aangelegd door het perceel van de korenspieker. De stichting heeft Vitens aansprakelijk gesteld 
voor schade aan het perceel, het wortelstelsel van de eiken en de schade aan het bodemarchief. Afgezien van de 
schade wenst de stichting genoegdoening voor het uitvoeren van deze onrechtmatige daad. Per ultimo 2014 is de 
schadeclaim nog niet afgewikkeld door Vitens en overweegt de stichting om de zaak uit handen te geven aan een 
advocaat. 
 
 
11.1.3 Aanhangwagen / Opslagruimte 
In 2014 werd besloten tot aanschaf van een gesloten aanhangwagen zodat bij de werkzaamheden in de terreinen 
alle gereedschap en materiaal bij de hand is. Voor deze aanhangwagen werd eind 2014 een onderkomen / stalling 
gevonden nabij Borculo. In 2015 zal de aanhangwagen aangeschaft worden. 
 
 
11.1.4 Logboek 
Van alle werkzaamheden en terreininspecties wordt een logboek bijgehouden. Hierin wordt o.a. vastgelegd de aard 
van de werkzaamheden, de betrokken vrijwilligers, eventuele ongevallen en het gebruik van motorisch 
gereedschap; 
 
11.1.5 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; 
 
11.1.6 Houtverkoop 
Op beperkte schaal kon in 2014 gekapt hout van de terreinen Horstermaat (m.n. elzen) en de Lebbenbruggerkamp 
(eik, berk, els) worden verkocht aan particulieren;  
 
11.1.7 Gereedschap 
In 2014 is fors geïnvesteerd in gereedschap en veiligheidsmateriaal. Naast divers handgereedschap, als zeisen, 
zagen, bijlen, waadpakken etc. kon ook een bosmaaier aangeschaft worden voor het verwijderen van (opslag en 
lage struiken); 

       Foto: stichting 
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11.2 Beheer Natuurterreinen Ruurlo / Borculo Foto’s in dit hoofdstuk zijn van : Daniel Hoitink Fotografie, Aalten 

           
Beelaerts Bos  ` Barchem 
Door de buurman zijn de overgroeiende bramen aan de zijde van het weiland en akkerland verwijderd. De stichting 
heeft hier geen werkzaamheden uitgevoerd. 

            
Koningssingel   Vorden 
Via ANV ’t Onderholt kon gebruikt gemaakt worden van de subsidieregeling voor kleine landschapselementen van de 
Gemeente Bronckhorst. Medewerkers van ’t Onderholt hebben de dunning is deze hakhoutwal uitgevoerd. 
 

Sieverinksbos en –es  Ruurlo       
Er werden in de houtwal een tiental grotere Eiken geplant en bosplantsoen van Vuilboom, Berk en Gelderse Roos.  
In het voorjaar en de zomer werden de Adelaarsvarens gemaaid in de houtwal waar de jonge aanplant staat. 

 

Laarbraak   Ruurlo       
Hier werd weer het hakhout op een paar rabatten afgezet. Het toegangspad werd vrijgehouden van braamstruiken. 
In 2014 werd uit veiligheidsredenen besloten om een aantal kaprijpe populieren die dicht langs het middenpad staan 
te vellen. Een ander deel zal niet gekapt worden i.v.m. de schade die daarbij aan de rabatten toegebracht zal worden. 
Dit deel zal langs natuurlijke weg afsterven. Het vellen zal worden uitbesteed aan een externe partij onder regie van 
de Bosgroep. Uitvoering in 2015. 
 

Tichelmansbosje  Ruurlo       
Geen werkzaamheden uitgevoerd. Wel is in 2014 besloten om de kaprijpe populieren door een externe partij te laten 
vellen. Uitvoering in 2015. 

Schreuders Weide  Haarlo      . 
Op dit terrein hebben de orchideeën (Gevlekte Orchis) weer uitbundig gebloeid. Door een plaatselijke boer werd het 
gewas in augustus gemaaid. De tweede snede en het orchideeën gedeelte werd ook door hem gemaaid en 
afgevoerd. Helaas kon het gewas niet naar de biovergister afgevoerd worden. Het maaisel is niet eiwitrijk genoeg om 
in de vergister gebruikt te worden. De poel werd in het najaar vrij gemaakt van de vegetatie. Er staat een uitheemse 
plant die snel groei, hopelijk hebben we de meeste planten geruimd. 
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Lebbenbruggerkamp  Borculo      
De enige jaren geleden gegraven meander en vistrap werden door het Waterschap aangepast. Hierbij werd door de 
aannemer (in opdracht van WR&IJ) over onze eigendommen gereden zonder onze toestemming. Inmiddels is (als 
genoegdoening) in goed onderling overleg overeenstemming bereikt over een vorm van ondersteuning bij de 
uitvoering van een herinrichtingsproject van de Lebbenbruggerkamp.  
 
Door een klas leerlingen van de AOC te Borculo werd een gedeelte van de houtwal aan de oostzijde gekapt.  
De takken werden later verbrand. Het hout werd verkocht aan particulieren. . 

In 2014 is een project gestart om van de Lebbenbruggerkamp in samenhang met het Museum Lebbenbrugge als 
‘ensemble’ in oude staat te herstellen. De intentie is om een situatie te realiseren zoals dat eind 18e eeuw bestaan  
moet hebben. In het najaar werden de voorbereidingen getroffen voor het maken van een mantel-zoomvegetatie. 
Door de vrijwilligers werd de afrastering verwijderd en werden de takken aan de noord en zuidzijde afgezaagd zodat 
er met een kraan gewerkt kan worden. Door een aannemer zal in 2015 de vegetatie geklepeld en afgevoerd worden. 
De grond zal gespit worden zodat de schrale bodem boven komt. Ook zullen er langs de Slinge een aantal knotwilgen 
gepoot worden in het verlengde van de knotbomen die al aan de zijde van het Museum Lebbenbrugge staan.  
 
 

Hartelergoorbosje  Borculo      
Geen werkzaamheden uitgevoerd 
 
 

D’n Leeg’n Könningsstool Zieuwent      
Dit terrein is weer onderhouden door de Stichting Kerkepaden Zieuwent op basis van de overeenkomst die daarvoor 
in 2013 werd afgesloten.  
 
 

Bosmans Brook  Mariënvelde      
Het grasgewas werd weer door ANV ‘t Onderholt gemaaid, door onze vrijwilligers bij elkaar geharkt en door  
‘t Onderholt afgevoerd naar de compostering. Evenals vorig jaar werd de opslag van wilgen, riet en lisdodden in de 
drie jongste poelen verwijderd. Bij de oudste poel werden de wilgen langs de rand verwijderd. Op het verschraalde 
gedeelte werd in 2014 een verheugend forse toename van de gevlekte orchis geconstateerd. In 2013 werd deze soort 
voor het eerst op dit terrein waargenomen.  
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11.3 Beheer Objecten en Terreinen Winterswijk  
 

Korenspieker te Winterswijk-Huppel       
Het gebruikelijke onderhoud aan het gebouw werd weer uitgevoerd.  
Zie tevens hiervoor onder punt 11.1 Calamiteiten / waterleiding spieker Kössink. 
 
In 2014 werd de eind 2013 opgelopen schade aan de spieker hersteld en deels vergoed door de verzekering. 
Ook werd een deel van de schade vergoed door het Nationaal Restauratiefonds. De rest van de schade werd uit 
eigen middelen gefinancierd. 
 

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 najaar uitgevoerd. Het midden gedeelte van de Schans werd ook weer gemaaid. 
 

Oedingse Beekdal  Kotten       
Geen beheerwerkzaamheden uitgevoerd. Het landbouwperceel werd in 2014 voor een periode van 5 jaar in bruikleen 
gegeven aan een biologische boer. Op dit perceel mogen uitsluitend graangewassen worden geteeld. 
 
 

Bos Italiaanse Meren  Kotten       
Geen beheerwerkzaamheden uitgevoerd. 
Zie tevens onder punt 11.1 Calamiteiten / asbestdump  
 
 

Horstermaat   Brinkheurne      
Rondom de poelen in het bos werden de elzen afgezet om meer licht, dus ook meer dierlijk leven, in de poelen te 
verkrijgen. Ook het raster rond het weiland werd ontdaan van overhangende takken. Deze werkzaamheden werden 
uitgevoerd door onze vrijwilligers.  

In 2014 werd het plan voor een natuurlijker inrichting van het reservaat door de Provincie Gelderland goedgekeurd. 
De bestemming van het reservaat wordt natuur. Het terrein zal afgegraven en verschraald worden. Ook zal er een 
poel worden aangelegd. Als tegemoetkoming werd het waardeverschil tussen landbouwgrond en natuurgrond aan de 
stichting uitgekeerd. Voor de inrichting werd eveneens een subsidie toegezegd. Deze inrichting zal in 2015 worden 
uitgevoerd. Het reservaat werd dit jaar nog door schapen begraasd. Ook is in 2014 besloten om het westelijke deel 
van het terrein aan te pakken. De elzen en populieren zullen gekapt worden en de poelen zullen worden 
uitgebaggerd. Voor het toekomstige beheer is een overeenkomst met de gemeente Winterswijk afgesloten. 
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Oossinkbos   Kotten       
Bij de vrijwillige kavelruil rond Winterswijk was de stichting in 2013 één van de partners. Hierdoor was het mogelijk dat 
wij enige uitbreiding van dit terrein kregen. Het grootste voordeel was echter dat de grenzen logischer getrokken 
werden. Eind 2014 werd met de vrijwilligers de Amerikaanse Vogelkers in een gedeelte van het reservaat bestreden. 
De piketten die vorig jaar na de kavelruil door het kadaster waren geplaatst hadden geen lang leven. De ploeg van de 
naastliggende eigenaar had ze voor een deel vernietigd, met enige moeite zijn de meeste punten weer gevonden. 
Volgend jaar zullen er betonnen paaltjes geplaatst worden. Het bosje fijnspar (deels van de stichting, deels van de 
buurman) zal worden gekapt. Ter plekke zullen een aantal inheemse soorten worden ingeplant.  
 

 

 

 

 

 

 

 
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  
 
 
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  NL 74 ABNA 0453954960 

 


