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0. Inleiding 
In dit Jaarverslag legt het bestuur van de stichting verantwoording af over het in 2015 gevoerde beleid en de 
uitvoering van het beheer van de terreinen en objecten die de stichting in eigendom heeft.  
 
2015 was een bewogen jaar. De stichting voerde één van de grootste projecten uit haar meer dan 50-jarige bestaan 
uit: de herinrichting van de Horstermaat. Ook werd veel geïnvesteerd in gereedschap en werd een aanhangwagen 
aangeschaft voor het vervoer van het materiaal. Van meerdere fondsen werden financiële bijdragen ontvangen 
ter ondersteuning van de onderhoudskosten.  
 
Het ongevraagd aanleggen van een waterleiding over het eigendom van de stichting bij het korenspieker kostte het 
bestuur veel hoofdbrekens maar uiteindelijk kon het naar tevredenheid van alle partijen afgewikkeld worden. 
 
Voor wat betreft het beheer van de terreinen kunnen we terugkijken op een goed jaar waarin door de vrijwilligers veel 
werk verzet is. 
 
Helaas moesten we in 2015 ook afscheid nemen van ons gerespecteerd en zeer gewaardeerd bestuurslid  
Bennie Geurkink. Hij overleed op 7 mei 2015 aan de gevolgen van een ongeneeslijke ziekte. Wij blijven hem 
dankbaar voor zijn jarenlange inzet voor de stichting. 
      
1. Bestuur 
1.1 Bestuurssamenstelling 
 
Het bestuur had in 2015 de navolgende samenstelling 
Rogier Grondman  Borculo   Voorzitter 
Kees Vredeveld   Ruurlo   Vice-voorzitter  Afgetreden per 31-12-2015 
Henk Graven   Lochem  Secretaris / penningmeester 
Theo Franck   Borculo   Bestuurslid   Afgetreden per 31-12 2015 
René Nijhof   Arnhem   Bestuurslid 
Jan Huidink   Lochem  Bestuurslid 
Bennie Geurkink  Winterswijk  Bestuurslid   Overleden op 7 mei 2015 
Eddy Kruisselbrink  Winterswijk-Kotten Bestuurslid 
Joris Ernst   Lichtenvoorde  Kandidaat-bestuurslid  
 

            Foto: Daniël Hoitink Fotografie, Aalten 
 
Op 7 mei 2015 overleed ons gewaarde bestuurslid Bennie Geurkink. Sinds 1996 maakte hij al deel uit van het 
bestuur. Bennie had een brede kennis van het Winterswijkse buitengebied en zijn bewoners. Wij verliezen in hem een 
markante bestuurder en een mens met het hart op de goede plaats. 
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1.2 Benoemingen en herbenoemingen bestuur 
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. Herbenoemd. 
     Jan Huidink Beschikbaar voor een nieuwe periode en voorgedragen voor  
       herbenoeming als bestuurslid. Herbenoemd. 
 
Per 1 januari 2015 trad R.P.J. (Rogier) Grondman aan als bestuursvoorzitter. 
 
Per 1 januari 2015 nam J. (Joris) Erst deel aan de bestuursvergaderingen als kandidaat bestuurslid. In december 
2015 werd hij voorgedragen en benoemd als bestuurslid per 1.1.2016 met als taakgebied beheer en onderhoud. 
 
Op 7 mei 2015 werd tijdens een ‘inspectiedag’ in aanwezigheid van partners afscheid genomen van de bestuursleden  
Kees Vredeveld en Theo Franck. Beiden, natuurliefhebbers in hart en nieren, hebben zich gedurende vele jaren als 
bestuurslid en vrijwilliger ingezet voor het werk van de stichting.  

        
    Theo Franck (links) en Kees Vredeveld. Bestuurslid sinds 1996 respectievelijk 1991 
 
1.3 Bestuursvergaderingen 
Het bestuur kwam in 2015 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 coördineerde de uitvoering van het projectplan ‘Herinrichting Horstermaat’.  
In de loop van 2015 werd ook Joris Ernst toegevoegd aan deze werkgroep. 
 
In oktober 2015 werd een thematische vergadering belegd om gezamenlijk na te denken over de sterkten en zwaktes van 
de organisatie en tevens om van gedachten te wisselen over de (structuur van de) toekomstige organisatie. De uitkomsten 
van dit overleg worden verder besproken tijdens de vergaderingen in 2016. 
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2. Organisatie 
 
2.1. Bankieren 
Zie financiën 
 
2.2 Sociale media 
De stichting is in 2015 gestart met een Facebook pagina en Twitteraccount. Met enige regelmaat zijn daarop berichten en 
foto’s geplaatst. Voornamelijk het project Horstermaat kon op deze wijze voortdurend onder de aandacht gebracht worden 
aan belangstellenden en volgers. Hiermee kon een boost worden gegeven aan onze naamsbekendheid. Eind 2015 werd de 
stichting op beide media door ca. 60 personen en organisaties gevolgd. 
 
 
2.3 Aansprakelijkheid / verzekeringen 
Per 1.1.2015 heeft de stichting een WA aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Daarbij de kanttekening dat alle 
gemeenten waarbinnen de stichting in de Achterhoek werkzaam is een WA-verzekering hebben voor de werkende 
vrijwilligers waarbij o.a. ook verlies van persoonlijke eigendommen gedekt is.  
 
 
2.4 Veiligheid 
In het Logboek beheer werd bijgehouden op welke data / tijdstippen met motorisch materiaal werd gewerkt en tevens of zich 
bij de werkzaamheden calamiteiten / ongevallen hebben voorgedaan. Het veiligheidsprotocol is ook in 2015 uitgevoerd en 
goed nageleefd. 
 
 
2.5 ANBI / Transparantie 
In 2015 werden het jaarverslag 2014 en de financiële verantwoording 2014 gepubliceerd op de website. De stichting 
voldoet hiermee aan alle eisen die de ANBI-wetgeving hiervoor stelt. 
 
 
2.6 Statuten en Huishoudelijk Reglement 
In 2015 werden geen wijzigingen doorgevoerd in de Statuten respectievelijk het Huishoudelijk Reglement. 
 
 
2.7 Logboeken Beheer en Materiaal/Gereedschap 
Conform het Beleidsplan zijn ook in 2015 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. 
 
 
2.8 Digitale back-up 
Van alle kritische bestanden i.c. de processen voor het secretariaat, financiën en adressen worden periodiek back-ups 
gemaakt op een (NAS)-server in eigen beheer. Deze server werd tevens extern toegankelijk gemaakt zodat meerdere 
bestuursleden toegang hebben tot de (back-up) bestanden. 
 
 
2.9 Besluitvorming 
Conform statuten werden besluiten, indien nodig, bij meerderheid van stemmen genomen. Besluiten worden per 
kalenderjaar gedocumenteerd in een besluitenlijst. 
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3. Financiën 
 
In 2015 werd de lijn doorgezet om de inkomsten / uitgaven actueel te bewaken op basis van een begroting. Een rapportage 
van Inkomsten en Uitgaven werd maandelijks aan het bestuur beschikbaar gesteld. Zowel deze rapportage alsmede de 
begroting zijn een vast agendapunt voor de bestuurs- vergaderingen. 
 
De Jaarrekening en de staat van Baten en Lasten (Verlies en Winst rekening) 2015 wordt separaat gepubliceerd nadat de 
samenstellingsverklaring is afgegeven door de externe accountant. Het resultaat op de Jaarrekening is naar verwachting 
positief. Bij de financiën zijn de volgende kanttekeningen te maken: 
 De jaarrekening 2014 werd opgesteld en in februari 2015 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 wettelijke regels voor ANBI-instellingen; 
 
 

 Het resultaat van de Inkomsten / Uitgaven voor het boekjaar 2015 is positief. Dat resultaat is deels te danken aan de 
ontvangen financiële bijdrage van een aantal fondsen. Ook mocht de stichting een prijs van Univé Oost in ontvangst 
nemen. Van een nutsbedrijf werd een schadeloosstelling ontvangen voor ten onrechte uitgevoerde werkzaamheden in 
de grond rondom de korenspieker. Eind 2015 is besloten dat een deel (75 %) van het resultaat gebruikt zal worden voor 
investeringen en het sluitend maken van de begroting 2016; 
 
 

 De grootste onvoorziene uitgaven betroffen de kosten voor de advocaat die namens de stichting een schadeloosstelling 
afdwong voor ten onrechte uitgevoerde werkzaamheden van een nutsbedrijf en een fauna check in het kader van het 
project Horstermaat; 
 
 

 In 2015 werd besloten om TRIODOS-bank aan te merken als nieuwe ‘huisbankier’ omdat de filosofie van deze bank 
beter aansluit bij het beleid van de stichting op het gebied van duurzaamheid. De rekeningen bij ABN-AMRO worden 
afgebouwd en zullen, zodra mogelijk, worden opgeheven. 
 
 

 Ook in 2015 werd tegen een aantal aanslagen watersysteemheffing voor eigenaren van GLTB bezwaar aangetekend in 
verband met de tariefstelling van onbebouwde delen. Grotendeels werden de ingediende zienswijzen overgenomen.  
In een tweetal gevallen werd een afwijzing ontvangen. De stichting is eind 2015 naar aanleiding van een tweetal 
afgewezen bezwaarschriften een beroepsprocedure gestart. 
 
 

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

 De stichting betaalde in 2015 rijksbelastingen voor de Landinrichtingsrente (LIR, voor de terreinen Sieverinksbos 
en-es, Tichelmansbosje, Laarbraak en Hartelergoorbosje) en WOZ voor de korenspieker in Huppel. Een 
ingediend bezwaar tegen de WOZ-aanslag over de grond van terrein D’n Leeg’n Könningsstool werd 
gehonoreerd, de aanslag werd vernietigd; 
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4. Subsidies, Donaties, (Notariële) Schenkingen en Legaten 
 
De volgende subsidies werden in 2015 ontvangen 
 Subsidie Natuur- en Landschapsbeheer (SNL) cyclus 2014 – 2019 

Provinciale subsidieregeling natuurbeheer PSN werd ontvangen voor de terreinen die daarvoor in aanmerking komen. 
Daarbij wordt onderscheid gemaakt in subsidie voor Beheer, Landschapselementen en Recreatie; 
 
 
Subsidie spieker Kössink – Periode 2015 – 2020 
BRIM (Besluit Rijks subsidiëring Instandhouding Monumenten; 
 
 

 Subsidies Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLB) 
In 2015 werd subsidie ontvangen voor Agrarisch Natuurbeheer voor het terrein Bosmans Brook; 
 
 

 Subsidies Investeringen en Functieverandering (SKNL-regeling Provincie Gelderland) 
Voor de uitvoering van het project Herinrichting Horstermaat (terrein Winterswijk-Brinkheurne) werd subsidie (SKNL-
regeling) toegekend voor herinrichting van een nieuw natuurterrein; 
 
 

 Subsidie Natuur en Landschap. Een toezegging voor deze subsidie werd ontvangen van de Gemeente Winterswijk 
(Natuur en Landschap). Deze subsidie werd niet uitbetaald in 2015 omdat door een interne calamiteit vertraging is 
ontstaan bij de afwikkeling van de aanvraag. 

De navolgende subsidies werden in 2015 aangevraagd 
 
Voor de terreinen Sieverinkses en Lebbenbrugge werd subsidie (bij het collectief VALA) aangevraagd voor Agrarisch Natuur 
en Landschapsbeheer (ANLB). Eind 2015 werd bericht ontvangen dat de aanvragen zijn toegewezen. Met ingang van 2016 
vallen deze terreinen onder de zgn. ANLB-regeling. 
 
4.2 Donaties 
Van een aantal organisatie / fondsen werd een tegemoetkoming ontvangen voor (deel)financiering van projecten, t.w.: 
 Van de Lions Club Lochem werd een bijdrage ontvangen voor het project Gereedschap; 

 
 

 Van Unive Oost werd een toezegging ontvangen voor financiering van het onderhoud van de korenspieker; 
 
 

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

 Van het Fonds Stichting de Roos Gesink werd een bijdrage ontvangen voor financiering van de aanschaf van de 
aanhangwagen. Tevens werd een toezegging gedaan voor een te ontvangen bijdrage in 2016; 
 
 

 Van een aantal particulieren werd een privé donatie ontvangen. 
 

4.3 Notariële schenkingen 
In 2015 werden geen nieuwe notariële schenkingen ontvangen. 
 
4.4 Legaten 
In 2015 werden geen nieuwe legaten ontvangen. 
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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 ook in 2015 voortgezet. 
 
In 2015 werden de volgende overeenkomsten opgesteld, afgesloten, gecontinueerd: 
 voor het korenspieker te Huppel: een bruikleenovereenkomst met Vereniging Het Museum te Winterswijk, ter 

vervanging van een oude overeenkomst uit 90-jaren, Over deze overeenkomst werd in 2015 mondelinge overeen- 
stemming bereikt. Deze overeenkomst wordt in 2016 bekrachtigd; 
 
 

 voor het perceel Sieverinkses: een grondgebruiksverklaring (mestwetgeving) ‘om niet ‘; 
 
 

 voor het perceel Sieverinkses: een gebruiksovereenkomst met de bijenhouders vereniging Ruurlo voor het om niet 
plaatsen van bijenkasten; 
 
 

 voor het perceel D’n Leeg’n Könningsstool: een beheerovereenkomst met St. Kerkepaden Zieuwent; 
 
 

 voor het perceel Lebbenbruggerkamp: een meerjarige bruikleenovereenkomst op basis van biologisch boeren i.c. het 
weiden van jongvee (SKAL-normen); 
 
 

 voor het perceel Oedingsebeekdal: een meerjarige bruikleenovereenkomst op basis van biologisch verbouwen van 
graangewassen (SKAL-normen); 
 
 

 voor het perceel Horstermaat (west): een beheerovereenkomst met de Gemeente Winterswijk; 
 
 

 voor het perceel Horstermaat: een overeenkomst voor het weiden van schapen werd beëindigd; 
 
 

 voor het perceel Schreuders Weide: een (nog mondelinge) afspraak voor het maaien en afvoeren van grasgewas; 
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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 projecten 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 overgegaan indien de begroting dekkend is. In 2015 werden de 
volgende projecten uitgevoerd: 
 
 Project veiligheidsmiddelen en gereedschap 

Dit project voorziet in de investeringen in handgereedschap voor het beheer en onderhoud en veiligheidsmateriaal 
voor vrijwilligers ter vervanging van verouderd/afgeschreven materiaal. In 2015 kon een groot deel van de 
beoogde gereedschappen en materialen worden aangeschaft. Een deel kon worden gefinancierd met een 
bijdrage van de Lions Club Lochem. 
 

 Project herinrichting Horstermaat 
Het streefdoel van dit project is om door verschraling en aanleg van een poel de natuurwaarde i.c. de 
biodiversiteit te vergroten. Op grote lijnen verliep het tijdpad van dit project als volgt: 
2013  plan- en adviesfase i.s.m. Staring Advies: 
2014 einde planfase. Start uitvoeringsfase door de werkgroep van de stichting; 
   toekenning SKNL-subsidie door de Provincie Gelderland; 
   afwaardering van de landbouwgrond naar natuurgrond; 
   wijziging bestemmingsplan en uitvoering vooronderzoeken (ecologisch en archeologisch); 
   besluit om ook het opknappen van het westelijke deel van de Horstermaat (populierenbos met twee  
   poelen) te integreren in dit project  
   afsluiten beheerovereenkomst met de Gemeente Winterswijk; 
 

2015 
Voorafgaand aan de feitelijke uitvoering van het project werd een flora en faunacheck uitgevoerd. 
 
Voorafgaand aan de zware machinale werkzaamheden werd met behulp van de vrijwilligers het terrein 
‘gereedgemaakt’. De kap van bomen, het uitbaggeren van poelen en de afgraving van de bouwvoor werden met 
behulp van een tweetal bosbouw- en loonbedrijven uitgevoerd. Voorafgaand werd bij een drietal bedrijven een offerte 
gevraagd. De houtkapwerkzaamheden werden uitgevoerd door Onno Bruins Agroservice. Loonbedrijf BCS-Kotten 
voerde het uitbaggeren en het afgraven van de bouwvoor uit. Tevens werd een nieuwe poel gegraven. 
 
De uitvoering van het project werd binnen de gegeven planning uitgevoerd. De verantwoording van het project kon 
tijdig bij de Provincie Gelderland worden ingediend zodat voor het eind van 2015 de afrekening van de subsidies kon 
worden afgerond. 

                             De contouren van de nieuwe poel     Onno Bruins Agroservice 
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                                       BCS - Kotten maakt een tijdelijk inrit      Vrijwilligers Jan en Joke  
          verwijderen de afrastering 
 

      Afvoer gechipt hout       Uitbaggeren van de poelen 
         BCS – Kotten 
 
 
 

 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.  
2015:  
Langs de randen van het terrein werd de braam verwijderd (geklepeld) en afgevoerd, waarna een strook van 15 
meter breed werd schraal gespit. Daarna werd een mantelzoombeplanting aangebracht van inheemse soorten. 
Langs de Slinge werden 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). 
Met behulp van vrijwilligers werd het voorbereidende werk gerealiseerd. De uitvoering van het ‘grote werk’ werd 
gedaan door Baks Loonbedrijf te Borculo. Het project werd mede mogelijk gemaakt door het Waterschap Rijn  
& IJssel 
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     Onderhoud van de aanplant    De schraal gespitte zoomrand 
 

 Project houtkap Ruurlo e.o. 
In 2014 werd besloten om de populieren op de percelen Tichelmansbosje en Laarbraak (gedeeltelijk) te kappen in 
verband met gevaarlijke situaties voor bezoekers die zich voor konden doen. De werkzaamheden zijn in 2015 
uitgevoerd en afgerond. Daarbij de kanttekening dat de ‘opruimwerkzaamheden’ nog doorlopen tot het eerste 
kwartaal 2016. 

 
 Project gereedschap wagen 

In verband met de gedane investeringen voor gereedschap werd het noodzakelijk geacht een gereedschap 
wagen aan te schaffen zodat het materiaal beschikbaar is voor vrijwilligers tijdens de werkdagen. 
 
In 2015 is de wagen aangeschaft en voorzien van een groene laklaag met de (website)naam van de stichting. 
De financiering werd mogelijk gemaakt door een donatie van het Fonds St. de Roos Gesink. 

 
 

     
 
 Besluitvorming Nieuwe projecten 

In 2015 werd besloten om bij de Provincie een aanvraag in te dienen voor subsidie i.h.k.v. de SKN regeling voor 
de percelen Lebbenbruggerkamp en Sieverinkses. Deze aanvraag werd afgewezen. Wel kreeg de stichting de 
toezegging dat de percelen in aanmerking zouden kunnen komen subsidie i.h.k.v. het Agrarisch Natuur- en 
Landschapsbeheer (ANLB). Deze aanvraag werd in 2015 ingediend. Het streven is om op de Lebbenbrugge een 
botanisch waardevol grasland en op de Sieverinkses een kruidenrijke (graan)akker te realiseren. Eind 2015 werd 
bericht ontvangen dat de plannen akkoord zijn en dat de subsidie toegekend is. Uitvoering van deze projecten is 
voorzien in 2016. 
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7. Donaties verstrekt aan derden 
In 2015 werd een 2-tal aanvragen voor financiële steun aan projecten van derden ontvangen. Beide aanvragen 
werden gehonoreerd. Aan de volgende projecten werd een financiële bijdrage toegekend: 

 Project ondersteuning uitgave boek over Meester Heuvel; 
 

 Project ondersteuning uitgave boek schrijver Deunk, Winterswijk; 
 
8. Verwervingen 
In 2015 werden geen nieuwe terreinen verworven. 
 
Wel zijn in 2015 initiatieven ontplooid om de singel aan de oostzijde van Bosmans Brook te verwerven. De stichting 
ging in 2015 in overleg met Staatsbosbeheer over een eventuele aankoop. Besluitvorming zal plaatsvinden in 2016. 
 
 
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 2015 is de website actueel gehouden; 

 De functie webmaster werd ook in 2015 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 20145 actief gebruikt om nieuws en activiteiten onder de 

aandacht te brengen.  
9.2 Facebook    

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

In 2015 werd een Facebook-pagina ingericht om de activiteiten en doelstellingen van de stichting ook via dit medium 
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.  
 
9.3 Twitter         @vdlugtstichting 
 
Naast Facebook werd een Twitter-account ingericht. In het bijzonder voor actuele zaken en korte berichten met foto’s 
is dit een medium dat aanslaat. De stichting volgt een 100-tal organisaties en individuen en heeft zelf inmiddels rond 
de 50 volgers die geïnteresseerd zijn in de doelstellingen en het werk van de stichting.  
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10. Vrijwilligers 
Dankzij de inzet van onze betrokken en enthousiaste vrijwilligers konden ook in 2015 weer vele werkzaamheden 
uitgevoerd worden. Aan de werkzaamheden namen 27 vrijwilligers (incl. bestuursleden) deel. Er werden 
werkzaamheden verricht op 15 terreinen tijdens 72 dagdelen waarbij in totaal ruim 620 mensuren werd gewerkt.  
 

         Werkploeg bij Bosmans Brook       Nieuwe aanplant Lebbenbrugge 
 
 
De werkzaamheden bestonden hoofdzakelijk uit: 
- opschonen van poelen; 
- verwijderen afrasteringen; 
- afzetten van singels en akkerranden en het knotten van wilgen; 
- schoonmaken van de korenspieker; 
- opruimen van (zwerf)afval, landbouw plastic en gedumpte autobanden; 
- inplanten van nieuwe randen en zoombegroeiingen; 
- verwijderen exoten, adelaarsvaren, etc. 
- op kidden harken van gemaaid gras; 
- herplanting van nieuwe eiken bij de korenspieker; 
- het verbranden van snoei-, tak en tophout; 
 
Positief is dat de groep weer werd versterkt met een aantal nieuwe gezichten. De stichting is blij met de trouwe 
support van zovelen. Zonder hun hulp en inspanningen zou het beheer en onderhoud van de terreinen zeker niet 
uitgevoerd kunnen worden. Vrijwilligers zijn ons grootste kapitaal ! 
 
In 2015 werden ook werkzaamheden (onder begeleiding van bestuursleden) uitgevoerd door leerlingen van het AOC 
uit Borculo. Dit vond plaats op het perceel de Lebbenbruggerkamp. 
 

                 
Werkploeg Oossinkbos - Kotten     Werkploeg Horstermaat     Een zwoeger bij Bosmans Brook   
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11. Beheerverslag terreinen / objecten 
        
1. Beheer Algemeen 
 

 Natuurbeheerplan Provincie Gld. 
In 2015 werd door de Provincie Gld. het Natuurbeheerplan vastgesteld. Tegen dit plan werden door de stichting een 
3-tal zienswijzen ingediend. Hieraan werd grotendeels tegemoetgekomen.  
 

 Calamiteiten / waterleiding spieker Kössink 
In 2014 werd bij toeval geconstateerd dat door een nutsbedrijf 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. Omdat de 
afwikkeling op zich liet wachten werd door de stichting een advocaat in de arm genomen. Uiteindelijk werd de 
schadeloosstelling naar tevredenheid afgewikkeld in 2015. 
 

 Aanhangwagen / Opslagruimte 
In 2015 werd de aanhangwagen aangeschaft en meteen in gebruik genomen, mede dankzij de donatie van het 
fonds De Roos Gesink. Het is uitermate praktisch gebleken om alle spullen direct bij de hand te hebben. Een 
centraal gelegen stalling werd gevonden nabij Borculo. 
 

 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; 
 

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

 Houtverkoop 
Op relatief grote schaal werden populieren gekapt op de percelen Laarbraak, Tichelmansbosje en de Horstermaat. 
Plezierig te constateren dat de kosten van de houtkap konden worden gecompenseerd door de opbrengsten. 
Uiteindelijk resteerde een positief saldo. 
 

 Gereedschap 
Ook in 2015 kon (mede door donaties) geïnvesteerd worden in handgereedschap en veiligheidsmateriaal.  
 
 

     
     Aangekocht met een donatie van Lions Club Lochem 
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2. Beheer Natuurterreinen Ruurlo / Borculo 
        Foto’s in dit hoofdstuk zijn van : Daniel Hoitink Fotografie, Aalten 
 

Bosmans Brook  Mariënvelde      
Werkzaamheden: - Het grasgewas werd weer door ANV ‘t Onderholt gemaaid, door onze vrijwilligers op kidden 
                                geharkt en door ‘t Onderholt afgevoerd naar de compostering.  
       - verwijderen opslag van wilgen, riet en lisdodden rond de poelen; 
       - afzetten van de singel aan de westzijde; 
       - snoeien van de heg met de buren; 
       - knotten van wilgen; 
      - aanleggen van een broeihoop; 
    
Op het verschraalde gedeelte zette de groei van orchideeën zich voort sinds deze soort in 2013 voor het eerst 
werd waargenomen;  
 
In 2015 werd voor het eerst de boomkikker feitelijk waargenomen (na al 2 jaar te zijn gehoord). 
 

   .  
     Boomkikker – Foto: stichting 

           Beelaerts Bos  ` Barchem 
Werkzaamheden: opschonen van de sloot aan de zuid-oost-zijde. Verwijderen bramen aan de zijde van het weiland 
en akkerland verwijderd.  

            Koningssingel   Vorden 
Werkzaamheden: geen beheerwerkzaamheden. Wel werd zwerfafval verwijderd. 
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Sieverinksbos en –es  Ruurlo       
Werkzaamheden: verwijderen Adelaarsvarens in de houtwal waar de jonge aanplant staat.  
 

Laarbraak   Ruurlo       
Werkzaamheden:  afzetten van de hakhout-singel. 
    kap van Populieren die (langs het toegangspad) een gevaar opleveren voor bezoekers.  
    Deze werkzaamheden zijn uitgevoerd door een externe partij onder regie van de Bosgroep. 
 

Tichelmansbosje  Ruurlo       
Werkzaamheden:   kap populieren door een externe partij onder regie van de Bosgroep.  
    snoeien van de singels aan de oost- en noord(west)zijde. Verwijderen van overhangende  
    takken;  
    knotten van wilgen; 
    branden van tak- en tophout 

Schreuders Weide  Haarlo      . 
Op dit terrein hebben de orchideeën (Gevlekte Orchis) opnieuw 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. Tevens werd de berm door vrijwilligers gemaaid.. 

Lebbenbruggerkamp  Borculo      
 
Door een klas leerlingen (onder toezicht en met hulp van bestuursleden) 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 2015 is een project uitgevoerd 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. Het voorbereidende werk werd al in het najaar 2014 uitgevoerd.  
In 2015 door een aannemer zal in 2015 de vegetatie aan de oost- en zuidzijde geklepeld en afgevoerd. De grond  
werd mechanisch gespit om de schrale bodem boven te krijgen. De nieuwe mantelzoom werd ingepoot met diverse 
inheemse soorten en langs de Slinge zijn een aantal knotwilgen gepoot worden in het verlengde van de knotbomen 
die al aan de zijde van het Museum Lebbenbrugge staan. Tevens werd een nieuwe afrastering aangebracht als 
afscheiding van het weidegedeelte en werden nieuwe grenspalen geplaatst 
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Hartelergoorbosje  Borculo      
Werkzaamheden: verwijderen Amerikaanse Vogelkers en snoeien overhangende takken. 
 
 

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.  
 
 
3. Beheer Objecten en Terreinen Buurtschappen Winterswijk  
 

Korenspieker te Winterswijk-Huppel       
Werkzaamheden: - het gebouw werd aan de buitenzijde geschilderd; 
    - drie eiken (beschadiging wortelstelsel) werden door Koerselman uit Laren gekapt; 
       - laanboomonderhoud uitgevoerd aan de overige eiken; 
    - ter compensatie werden drie nieuwe eiken gepoot; 
 
Door Monumentenwacht werd een bouwkundig rapport opgeleverd waarin de staat van onderhoud en de aanbevolen 
onderhoudswerkzaamheden zijn beschreven. Dit rapport vormt de leidraad voor het toekomstige onderhoud. 
 
Van een 2-tal organisaties (SBNL, Univé Oost) werd een (toezegging voor een) financiële bijdrage ontvangen voor het 
onderhoud 
 
 
 

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. 
Tevens werd onderhoud verricht aan het toegangsplankier. 
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Oedingse Beekdal  Kotten       
Werkzaamheden: - snoeien akkerranden; 
    - verwijderen omgevallen bomen (stormschade) 
    - afzetten / snoeien erfscheiding op verzoek buurman; 
    - verwijderen aangetroffen landbouwplastic (honderden kilo’s !) 
    - zwerfafval verwijderen 
    - maaien toegangspad (conform onderhoudscontract gebruiker); 
    -  
 
 

Bos Italiaanse Meren  Kotten       
Werkzaamheden:  - blessen van dode eiken die gevaar opleveren voor fietsers / wandelaars; 
    - contract met PAN om de bomen te kappen en af te voeren; 
 
 
 

Horstermaat   Brinkheurne      
Werkzaamheden:  (zie tevens projecten) 
    - populieren en elzen gekapt; 
    - poelen uitgebaggerd en opgeschoond; 
    - watergang opgeschoond 
    - afrastering verwijderd; 
    - bouwvoor afgegraven; 
    - divers afval verwijderd en afgevoerd; 
 
Voor het beheer en onderhoud werd tevens een overeenkomst met de gemeente Winterswijk afgesloten. 
 

Oossinkbos   Kotten       
Werkzaamheden:  - kap fijnsparren langs de akker van de buurman; 
    - verwijderen Amerikaanse Vogelkers; 
    - verwijderen creosootpalen en zwerfafval; 
    - plaatsen nieuwe grenspalen; 
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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 
    hjgraven@planet.nl  info@vanderlugtstichting.nl 
     0573-258823 
     06-42637513 
 
 
RSIN / Fiscaal nummer  8038.46.976 
Inschrijfnummer KvK  41038453 
Bankrekening   0390 95 2249 
IBAN     NL 53 TRIO 0390 95 2249   BIC-nr. TRIONL2U 


