
 

 

P E R S B E R I C H T  

 

SBNL deelde dinsdag 11 juni in Barchem 100.000 euro uit aan negen projecten voor natuur- en 

landschapsbeheer en cultuurhistorie in Overijssel, de Achterhoek en de Liemers. Het geld voor die 

projecten komt uit het Baron en Baronesse Van Hemert tot Dingshof-Coldeweij Fonds, dat SBNL 

beheert. Het is voor het eerst dat het Fonds tot een uitkering komt.   

Negen gelukkige projectleiders ontvingen uit handen van waarnemend voorzitter Frederik Nijpjes 

een reuze cheque met daarop het bedrag dat aan het project is toegekend. Het gaat om 

uiteenlopende projecten: van het restaureren van een oude steenoven tot het herstellen van een 

rabattenbos. Het accent lag op onderhoud en herstel van natuur en landschap, dat dankzij de 

projecten een mooie impuls krijgt. Dat is ook wat baronesse Dietje van Hemert tot Dingshof–

Coldeweij voor ogen stond toen ze bij haar overlijden eind 2010 haar bezittingen naliet aan SBNL, 

een goede doelenstichting en organisatie op het gebied van particulier en agrarisch natuur- en 

landschapsbeheer. De baronesse, die in Lochem woonde, was verknocht aan het oosten en aan de 

natuur, vertelde voorzitter Hans Siemes van de commissie die de negen gelukkigen selecteerde. Zij 

bepaalde dat haar nalatenschap ten goede moest komen aan “de schoonheid van de natuur en de 

historie van het platteland in Oost Nederland.” Het is de bedoeling van het fonds om jaarlijks tot een 

uitkering te komen. 

In totaal kwamen er  voor de eerste uitkering 32 aanvragen binnen voor een totaal bedrag van bijna 

600.000 euro. Ze maakten aanspraak op het bedrag van één ton dat ter beschikking stond. SBNL 

honoreerde de volgende negen projecten: 

1. De Stichting Cultureel Erfgoed  De Barkel ontvangt 14.357 euro voor de aankleding en 

reconstructie van grafheuvels met een historische tuin met gewassen, planten en bomen uit 

de oudheid. Een cultuurhistorisch project met als doel educatie en kennisoverdracht aan 

jeugd en wetenschap. De Barkel in Hoge Hexel/Wierden behoort tot het Netwerk 

Natuurparels. 

2. De Vereniging Streekbeheer Rijnstromen krijgt 10.000 euro voor het herstel van een 

verwaarloosd rabattenbos van 2,5 ha tussen Oud Zevenaar en Ooy.    

3. Het Erfgoed Nationaal Landschap in Winterswijk krijgt 11.000 euro voor het herstel van een 

tot ruïne vervallen veldoven voor het bakken van stenen in het buitengebied van 

Winterswijk.   

4. De Stichting Landschapswacht van de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap gaat in de 

gemeente Bronkhorst aan de slag met het herstel van zwaar vervallen landschapselementen 

bij particulieren en agrariërs. Van de bijdrage van 10.000 euro kunnen een flink aantal 

elementen worden opgeknapt.  



5.  De agrarische natuurvereniging VAN Berkel & Slinge gaat de Rekkensche Heide herstellen en 

krijgt daarvoor 16.803 euro. 5 hectare bos wordt omgevormd tot een het oorspronkelijke 

heideveld.   

6. De agrarische natuurvereniging Horst en Maten wil op proef stroomdraad inzetten tegen 

vossen die weidevogelnesten leeghalen in het Staphorsterveld, een van de belangrijkste 

wulpengebieden van Nederland. Ze krijgt daarvoor 8.122 euro uit het fonds.  

7.  De particuliere natuurparel “De Koningshof” tussen Ruurlo en Barchem krijgt 10.000 euro 

voor het herstel van een historisch rabattenbos en herstel van een natuurterrein. De 

Koningshof hoort tot het Netwerk Natuurparels. 

8. De  G.A. van der Lugt Stichting vroeg en kreeg voor het onderhoud van de korenspieker uit de 

17e eeuw bij Erve Kössink in Hupsel bij Winterswijk 1.400 euro. In de korenspieker is nu Het 

Museum te Winterswijk gevestigd.  

9. De Stichting IJssellandschap wil de overwoekerde eendenkooi Oostermaet bij Lettele in ere 

herstellen. Daarvoor is een bijdrage van 17.400 euro beschikbaar. 

 

Fotobijschrift: 

De vertegenwoordigers van de negen projecten waren bijzonder ingenomen met de financiële 

bijdrage die ze van SBNL uit het Baron en Baronesse Van Hemert tot Dingshof–Coldeweij Fonds 

ontvangen. 

Van links naar rechts: W. Boom en B. Vlaskamp ( Stichting Cultureel Erfgoed De Barkel), N. Welle en J. 

Obbink–Tenkink (Erfgoed Nationaal Landschap Winterswijk), F. Nijpjes (waarnemend voorzitter 

SBNL), R. Pitmans, M. Slijkhuis, G. Kolenbrander (Streekbeheer Rijnstromen/Oké), daarachter P. van 

den Brandhof, G. Pullen (ANV Horst en Maten), J. Collou en W. Klein Gunnewiek (VAN Berkel & 

Slinge), voorgrond  I. Ribbens–Ravelli (Koningshof) en T. Franck (G.A. van der Lugt Stichting), achter 

en rechts M. Aberson, H. Hutteman en R. te Wierik (IJssellandschap) en helemaal rechts B. 

Dingemanse (Landschapswacht)  

Foto: Ingrid Zieverink 

 

Nadere informatie: 

SBNL tel. 0318–57 83 57 (ook voor een foto in hogere resolutie) 

Hans Siemes, 06 51 54 75 53 

 

 


