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0. Inleiding 
In dit Jaarverslag legt het bestuur van de stichting verantwoording af over het in 2020 gevoerde beleid, de 

bereikte resultaten en de uitvoering van het onderhoud en beheer van de terreinen en objecten die de 

stichting in eigendom heeft.  

 

Het was een bijzonder jaar en dat was ‘t ! 

Zoals voor iedereen stond het jaar 2020 in het teken van het corona-virus. Het belangrijkste daarbij was (is) 

de gezondheid van onze vrijwilligersgroep. Gelukkig waren er geen besmettingen en zieken te melden in deze  

groep. Als stichting volgden we het corona-protocol van de St. Landschapsbeheer Gld. voor het werken met 

vrijwilligersgroepen in het veld. De beperkingen hadden uiteraard gevolgen voor de werkplanning en de 

uitvoering daarvan. Met veel creativiteit (gelijktijdig werken met kleine groep op verschillende locaties) 

en flexibiliteit (veel oproepen voor ad hoc klussen in het veld) van onze mensen konden we de ‘schade’  

in de werkplanning beperken. Sterker nog: opnieuw werd een record aantal uren (1361) gewerkt in het veld in 

2020. Hulde en dank daarvoor aan onze vrijwilligers. 

Ook aan de bestuurstafel werd efficiënt vergaderd. Af en toe kwamen de bestuursleden fysiek bij elkaar en 

met grotere regelmaat ook digitaal via MS Teams. Binnen het bestuur kwamen we tot goede besluitvorming 

over projecten, investeringen, beleid etc. en altijd met onze doelstellingen voor ogen.   

In financieel opzicht was het een goed jaar. We sloten het boekjaar af met een mooi positief resultaat. 

Grotendeels was dat het gevolg van ontvangen subsidie voor de afwaardering van de landbouwgrond naar 

natuurgrond op terrein de Lebbenbrugge. Van diverse andere organisaties en particulieren ontvingen we 

donaties voor het aanschaffen van materialen en machines. 

 

De eind 2019 ingediende aanvraag voor SNL-subsidie voor de periode 2020 – 2025 leidde in 2020 tot een 

definitieve beschikking met hogere subsidie inkomsten. Enerzijds heeft dat te maken met de beheer-

inspanningen van terreinen waardoor deze ‘opgewaardeerd’ werden, anderzijds heeft het indienen van 

zienswijzen op het Natuurbeheerplan 2021 tot positief resultaat geleid. Alle inspanningen leidden per saldo tot 

hogere subsidie-inkomsten. Met dat geld zijn we nog beter in staat om onze doelstellingen te realiseren: een 

mooiere Achterhoek, een verhoging van de biodiversiteit en verbetering van biotopen. 

 

Dank aan onze trouwe groep vrijwilligers die zich door het corona-virus niet uit het veld lieten slaan.  

De gezelligheid van het samen werken met een grote groep in het veld ontbrak door de beperkingen wel 

eens, maar waar het mogelijk was stonden ze er en werd er een tandje bijgeschakeld om het werk af te 

krijgen. Als bestuur nemen we ons petje af en maken een diepe buiging voor deze toppers! 

 

 

     
  Werkploeg Horstermaat     Werkploeg Sieverinkses 
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1. Bestuur 
1.1 Bestuurssamenstelling 

Het bestuur had in 2020 de navolgende samenstelling 

Rogier Grondman  Geesteren (Gld.) Voorzitter 

Henk Graven   Lochem  Secretaris / penningmeester 

Joris Ernst   Lichtenvoorde  Beheerder, Landschapsecologie /-historie 

Huub te Welscher   Lichtenvoorde   Algemeen Bestuurslid 

Rudy Brons    Winterswijk- Kotten  Algemeen Bestuurslid  Afgetreden per 21 februari 2020 

Wesley Smeier    Doetinchem   Aspirant bestuurslid 

Nienke Welle    Ruurlo    Aspirant bestuurslid  

Leo Molenbroek   Ruurlo    Aspirant bestuurslid 

 

 

1.2 Benoemingen, herbenoemingen bestuur in 2020 

Huub te Welscher Algemeen bestuurslid per 1.1.2020 

Wesley Smeier  Aspirant bestuurslid 

Leo Molenbroek   Aspirant bestuurslid 

Nienke Welle   Aspirant bestuurslid. Dit asp. bestuurslidmaatschap werd medio 2020 beëindigd. 

 

Per ultimo 2020 zijn twee aspirant bestuursleden actief. Intentie is om in 2021 (als zowel de voorzitter als de beheerder 

aftreden) deze aspirant leden voor te dragen voor definitieve benoeming in het bestuur. 

 

 

1.3 Bestuursvergaderingen 

Bestuur 

Het bestuur heeft in 2020 zeven keer vergaderd. I.v.m. de corona-uitbraak werd één vergadering (maart) gecanceld. 

Een aantal vergaderingen vond online plaats. 

 

Beheercommissie 

De Beheercommissie kwam met enige regelmaat bijeen voor afstemming van de uitvoerende werkzaamheden.  

 

Eindejaar bijeenkomst 

De eindejaar bijeenkomst met bestuur en vrijwilligers werd i.v.m. de Corona-maatregelen gecanceld. 

 

    

 

     



  G.A. van der Lugt Stichting – Jaarverslag 2020 
 

2. Organisatie en Bestuur 
 

2.1 Statuten 

In 2020 werden de statuten van de stichting gewijzigd als volgt: 

- het minimum aantal bestuursleden werd gewijzigd van 5 naar 3; 

- de Liemers werd als werkgebied geschrapt; 

- de statuten werden aangepast aan de vigerende wetgeving voor ANBI-instellingen. 

 

Met deze wijzigingen zijn de statuten weer actueel en voldoen ze aan de eisen voor ANBI-organisaties. 

 

     
 

 

2.2 Huishoudelijk Reglement 

In 2020 werden geen wijzigingen doorgevoerd in het Huishoudelijk Reglement.  

 

2.3 Beleidsplan 

Het in 2019 vastgestelde Beleidsplan 2019 – 2023 bleef in 2020 ongewijzigd. 

 

2.4 Dubbelfunctie secretaris/penningmeester 

In 2020 werd besloten om de in 2013 vastgestelde dubbelfunctie voor secretaris / penningmeester op termijn  

(per ultimo 2021) weer te scheiden in twee functies. 

2.5 Besluitvorming 

In overeenstemming met statuten werden besluiten, indien nodig, bij meerderheid van stemmen genomen. Besluiten worden 

per kalenderjaar gedocumenteerd in een besluitenlijst.  

2.6 Vlasoven bij spieker Kössink 

In 2019 werd het principebesluit genomen om de vlasoven naast spieker Kössink te verplaatsen naar een andere locatie.  

Dit omdat een vlasoven naast een spieker vanuit cultuurhistorisch perspectief geen logische plek is. In een korenspieker 

werden met name graangewassen bewaard, hiernaast past geen brandgevaarlijk object. Besloten werd om de vlasoven 

terug te laten keren naar de (bijna) oorspronkelijke plek op het landgoed te Veene in het Woold. Het betreft een schenking 

‘om niet’’. 

 

In 2020 werd de voorgenomen schenking (nog) niet uitgevoerd omdat de voorbereidingen voor de feitelijke verplaatsing 

meer tijd in beslag namen voor de beoogde toekomstige eigenaren. Wel werd overeenstemming bereikt over een 

overeenkomst (notariële akte) waarin de eigenaarsoverdracht van de vlasoven werd geregeld. 

De feitelijke uitvoering van de verplaatsing zal in 2021 plaats vinden onder regie van de nieuw opgerichte  St. Vlasoven Te 

Veene. Deze stichting is ook verantwoordelijk voor het toekomstige beheer en onderhoud. 

      
     Vlasoven bij spieker Kössink 
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2.7. Bankieren / Financiën 

Zie punt 3 Financiën. 

 

2.8 Sociale media 

Via sociale media werden o.a. de bestuur vacatures en de werkzaamheden in het veld onder de aandacht gebracht. 

Het gebruik van Facebook bleef ook in 2020 vrij beperkt, met name door de vele negatieve berichtgevingen op gebied van 

privacy, in de pers. Wel werd actief gebruik gemaakt van Twitter, het aantal volgers nam toe en bedroeg per ultimo 2020 

206. Het aantal gevolgde organisaties en personen bedroeg 206. In 2020 werden een drietal WhatsApp groepen ingericht 

om snel met vrijwilligers te kunnen communiceren. 

 

2.9 Aansprakelijkheid / verzekeringen bestuur en organisatie 

De stichting heeft risico’s afgedekt d.m.v. een WA aansprakelijkheids- en een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering. 

Voor de veldschuur is een inboedel- en opstalverzekering afgesloten.  

 

In 2020 werden geen schadeclaims ingediend. 

 

2.10 Verzekering vrijwilligers 

De gemeenten waarbinnen de stichting in de Achterhoek werkzaam hebben allen een WA-verzekering voor de werkende 

vrijwilligers waarbij o.a. ook verlies van en schade aan persoonlijke eigendommen gedekt is.  

In 2020 werd door 1 vrijwilliger met succes een beroep gedaan op deze verzekering. 

 

2.11 Privacyreglement 

De stichting maakt gebruik van een privacyreglement, deze is ook op de website geplaatst. Alle nieuwe bestuursleden en 

vrijwilligers hebben hun handtekening gezet als ze akkoord gaan met het plaatsen van foto’s op social media en het 

(onderling) verspreiden van telefoonnummers. Het standpunt van vrijwilligers die niet akkoord gaan wordt uiteraard 

gerespecteerd. 

 

2.12 Certificering natuurbeheer 

De stichting is in het bezit van een certificaat natuurbeheerder. Hiermee voldoet de stichting aan de beheereisen die door de 

Provincie Gelderland worden gesteld aan eigenaren van natuurterreinen. In 2020 werd het certificaat fors uitgebreid met een  

aantal terreinen en beheereenheden die onder het regime van de certificering gebracht werden.  

 

SNL certificering 2020-2025 

Met ingang van 2020 werd het overgrote deel van de terreinen en beheereenheden onder het regime van de certificering 

gebracht in verband met het aflopen van de ‘oude’ SNL beschikking. In 2020 werd de uitbreiding van de certificering 

goedgekeurd door de St. Partner.  

 

         
 

In het kader van de certificering worden de navolgende administratieve producten bijgehouden: 

- Individueel Kwaliteitshandboek 

- Registratie van Eigendommen 

- Werkplan beheer en Onderhoud 

- Verantwoording 

2.13 Landjepik  

Ook in 2020 is de lijn voortgezet om scherp toezicht te houden op het door derden ten onrechte opvoeren van onze 

percelen in de mestboekhouding. In 2020 zijn er op dat punt geen constateringen gedaan.  
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2.14 Veiligheid 

In het Logboek Beheer werd bijgehouden op welke data / tijdstippen (met motorisch gereedschap) werd gewerkt en ook of 

zich bij de werkzaamheden calamiteiten / ongevallen hebben voorgedaan. Het veiligheidsprotocol is ook in 2020 uitgevoerd 

en goed nageleefd.  

 
 

Voor alle terreinen i.c. de werklocaties zijn de adressen en GPS-coördinaten beschikbaar zodat aanrijdende hulpinstanties 

hierover geïnformeerd kunnen worden zodra dat noodzakelijk mocht zijn. Bij alle werkzaamheden zijn EHBO-kits aanwezig. 

In 2020 hebben zich geen persoonlijke ongelukken voorgedaan tijdens de werkzaamheden. 

 

2.15 ANBI / Transparantie 

In 2020 werden het jaarverslag 2019 en de financiële verantwoording 2019 gepubliceerd op de website.  

De stichting voldoet hiermee aan alle eisen die de ANBI-wetgeving hiervoor stelt. 

      
 

2.16 Vergoeding van onkosten 

Bestuur en vrijwilligers werken in principe onbezoldigd. Uitsluitend aantoonbaar gemaakte onkosten worden vergoed.  

In 2020 werden aan bestuur en vrijwilligers in beperkte mate onkostenvergoedingen betaald voor reiskosten bestuur, 

reiskosten beheer en voor het gebruik van (privé) motorkettingzagen. 

 

2.17 Beleid houtverkoop 

Ter wille van de transparantie en eenduidigheid bij de verdeling / verkoop van hout aan vrijwilligers en derden werd een 

beleidsnota opgesteld. Bij de verkoop van hout in 2020 werd dit beleid toegepast. Er werd meer dan 20 m3 hout verkocht. 

 

      
 

2.18 Logboeken Beheer en Materiaal/Gereedschap 

In overeenstemming met het Beleidsplan zijn ook in 2020 logboeken 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. Ook werd de verdere uitbreiding van gereedschap en materiaal vastgelegd in de registraties.  

 

2.19 Werkresultaten 2020: op basis van de logboekgegevens worden (per natuurterrein) gegevens bijgehouden m.b.t. het 

aantal uren dat door vrijwilligers is gewerkt. Ook veldwaarnemingen op gebied van flora en fauna worden bijgehouden. Voor 

detailinformatie zie het punt 10 Vrijwilligers en Beheerverslag punt 11 
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2.20 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 en een fysieke back-up schijf.  

 

In het verleden is besloten om relevante bestanden of bestanden waaraan gemeenschappelijk gewerkt wordt ‘in the Cloud’ 

beschikbaar te stellen. Gekozen werd destijds voor Dropbox. Omdat er relatief weinig gebruik van werd gemaakt en i.v.m. 

het kosten is dit in 2020 niet verder van de grond gekomen. 

 

      
 

Uit veiligheidsoverwegingen worden ook maandelijks back-ups gemaakt op een externe harde schijf zodat in noodgevallen 

de administratie, boekhouding en het digitale- en fotoarchief beschikbaar gesteld kunnen worden aan bestuursleden die 

onverwacht taken moeten overnemen.   

 

 

2.21 Zienswijze rondweg Kotten  

Met betrekking tot de voorziene rondweg bij Kotten / Oeding werd een zienswijze ingediend bij de Gemeente Winterswijk. 

Van de Gemeente Winterswijk werd een reactie ontvangen waarbij werd aangegeven dat de zienswijze wordt betrokken in 

de besluitvorming. De gemeentelijke procedures rond deze rondweg zijn nog niet afgerond. 

 

2.22 Zienswijzen Natuurbeheerplan 2021 

Met betrekking tot de vaststelling van het ontwerp Natuurbeheerplan 2021 door de Provincie Gelderland werd een aantal 

zienswijzen ingediend met als doel om: 

1. de werkelijke situatie op een aantal terreinen in lijn te brengen met het Natuurbeheerplan 2021 (Oedingsebeekdal,  

    Laarbraak); 

2. een aantal percelen in aanmerking te laten komen voor functieverandering (Sieverinkses); 

3. Met hulp van provinciale subsidie een project te kunnen starten om een historische akker in ere te herstellen  

   (Oedingsebeekdal). 

 

ad.1  zienswijze toegewezen; 

ad.2 zienswijze afgewezen;  

ad.3  zienswijze afgewezen. 

 

 

2.23 Herplantplicht 

Door de Provincie Gld. werden we herinnerd aan een herplantplicht voortvloeiend uit een kapvergunning uit 2016 (!) op het 

terrein de Horstermaat. In het 4e kwartaal werd alsnog uitvoering gegeven aan deze verplichting. Zie ook hoofdstuk 11 

terrein Horstermaat.    

.  
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3. Financiën 
 

3.0 Algemeen 

Het eindresultaat van de Inkomsten / Uitgaven (incl. beleggingen) eindigde in 2020 met een positief resultaat 

van ruim € 30 K.  

 

Mede door financiële ondersteuning door een tweetal fondsen, de Provincie Gelderland en een aantal donaties van 

particulieren konden projecten uitgevoerd worden. Zie voor details punt 6. 

 

3.1 Begroting 2020 

In 2020 werd de lijn doorgezet om de inkomsten / uitgaven te bewaken op basis van een actuele begroting.  

De basis-begroting werd in januari 2020 door het bestuur goedgekeurd. Deze initiële versie is een aantal keren bijgesteld op 

basis van voortschrijdend inzicht in de actuele situatie. Besluiten m.b.t. de bijstelling van de begroting worden altijd in de 

besluitenlijst als zodanig vermeld. Zowel deze rapportage en ook de begroting zijn een vast agendapunt voor de 

bestuursvergaderingen. 

    

3.2 Publicatie Jaarrekeningen 

De Jaarrekening en de staat van Baten en Lasten (Verlies en Winstrekening) 2019 werd in 2020 gepubliceerd nadat het 

bestuur de Jaarrekening goedkeurde en de samenstellingsverklaring werd afgegeven door de externe accountant.  

 

      
 

3.3 Kanttekeningen 

Bij de financiën 2020 zijn de volgende kanttekeningen te maken: 

➢ De Jaarrekening en de staat van Baten en Lasten 2019 werd opgesteld en (i.v.m. corona beperkingen) via een ad hoc 

procedure door het bestuur goedgekeurd. Door de externe accountant van Bonsen en Reuling werd een 

samenstellingsverklaring afgegeven. De Jaarrekeningen worden gepubliceerd op de website volgens de regels voor 

ANBI-instellingen; 

 

➢ Inkomsten / Uitgaven: een rapportage m.b.t. de inkomsten, uitgaven en het rendementsoverzicht van beleggingen 

werd  5 x per jaar door de penningmeester aan het bestuur beschikbaar gesteld; 

 

➢ Beheer en Onderhoud en Investeringen: Bij de investeringen lag de prioriteit ook in 2020 bij het beheer en onderhoud 

van de natuurterreinen, de ondersteuning van de vrijwilligers en de aanschaf van machines en gereedschap. 

Investeringen voor inventaris, gereedschap en machines: €   5.539   

Investeringen Beheer en Onderhoud (incl. vrijwilligers): € 14.000   

 

Voor vrijwilligers ligt de prioriteit bij het gebruik van veilige en deugdelijke werkkleding. Voor werkkleding, schoeisel en 

consumpties in het veld werd € 1.323 uitgegeven. De eindejaar bijeenkomst werd gecanceld. 

 

➢ Beleggingen: Een deel van de liquide middelen wordt belegd in groene fondsen en certificaten van Triodos-bank.  

Het eindresultaat van deze beleggingen was relatief beperkt maar positief (+ 1.49 %). 

 

➢ Projecten: met steun van de Provincie Gelderland (€ 36 K) en 5 particulieren fondsen (€ 8.2 K) werd een -5-tal 

projecten uitgevoerd. Een deel van dit bedrag wordt in 2021 besteed zodra de uitvoering is afgerond. Zie ook punt 6. 

 

➢ Onvoorziene uitgaven: in 2020 werden geen grote onvoorziene uitgaven gedaan. 

 

➢ Donaties en subsidies: zie punt 4. 
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➢ Waterschapsheffing: In 2019 werden met WRIJ (als opdrachtgever voor GBLT) afspraken gemaakt over de status van 

natuurterreinen voor toepassing van het lage tarief.  

Helaas: in 2020 werd opnieuw een aantal onjuiste (t.o. toepassing hoog tarief voor natuurterreinen) aanslagen 

waterschapsheffing van GBLT ontvangen. De daartegen ingediende bezwaarschriften waren succesvol. 

 

➢ Contributies voor lidmaatschappen en donaties werden betaald aan de volgende organisaties: GNMF, 

Erfgoedcentrum, Monumentenwacht, ANV ’t Onderholt en SBNL. 

 

➢ Bestuurskosten: in relatie tot de inkomsten wordt gestreefd wordt naar een zo laag mogelijk bedrag aan 

bestuurskosten. Dat is ook in 2020 goed gelukt: afgezien van de noodzakelijke uitgave voor de nieuwe statuten 

bleven de bestuurskosten bleven ruim onder de 1 %. 

 

➢ Vrijstelling: als ANBI-instelling is de stichting vrijgesteld voor de Omzet- en overige belastingen. De stichting 

betaalde in 2020 rijksbelastingen voor de Landinrichtingsrente (LIR) voor de terreinen Sieverinksbos en-es, 

Tichelmansbosje, Laarbraak, Hartelergoorbosje en gemeentelijke WOZ voor de korenspieker in Huppel en de 

veldschuur in Mariënvelde. 

 

➢ Landinrichtingsrente (LIR) In 2020 liep het laatste contract Landinrichtingsrente af waardoor de vaste lasten 

voor dit onderdeel per ultimo 2020 vervallen.   
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4. Subsidies, Donaties, (Notariële) Schenkingen en Legaten 
 

4.1 Rijks- en Provinciale subsidie 

De volgende subsidies werden in 2020 ontvangen 

➢ Subsidie Natuur- en Landschapsbeheer (SNL) cyclus 2014 – 2019 

Voor de SNL-regeling werd subsidie ontvangen voor de terreinen die daarvoor in aanmerking komen. Daarbij wordt 

onderscheid gemaakt in subsidie voor Beheer natuur, Landschapselementen en Recreatie. 

 

Tegen de hoogte van ontvangen beschikkingen werden geen bezwaarschriften / zienswijzen ingediend. Wel werden 

zienswijzen ingediend op inhoudelijke gronden tegen het Natuur Beheerplan (NBP) 2020.  

 

➢ Voor de jaren 2020-2025 werd een nieuwe aanvraag ingediend voor SNL-subsidie periode 2020-2025 i.s.m. de VALA. 

De beschikking is in 2020 ontvangen en komt daarna in 2021 tot uitbetaling. Op bepaalde details werden nog een paar 

voorstellen voor wijzigingen afgestemd met VALA. 

 

➢ Subsidie spieker Kössink – Periode 2015 – 2020 

SIM (Subsidie(regeling) Instandhouding Monumenten. Helaas wordt deze subsidie voor een belangrijk deel weer 

‘opgeslokt’ door de WOZ-aanslagen van de gemeente Winterswijk. 

 

      
      Spieker Kössink – Winterswijk Huppel 

 

➢ Subsidies Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLB) 

Met VALA werd voor een tweetal terreinen (Lebbenbruggerkamp en Sieverinkses) contracten afgesloten voor beheer 

volgens de regelingen voor Agrarisch Natuurbeheer (ANLB). In 2020 werden de betalingen van deze subsidie tijdig en 

volledig ontvangen. 

 

De herinrichting van het terrein Lebbenbruggerkamp leidt er toe dat op dit perceel een nieuw natuurtype zal worden 

ingericht (Kruiden- en faunarijk grasland). Daarom zal het ANLB contract worden beëindigd en overgaan op SNL-

subsidie. De houtsingel rondom dit perceel zal onder het regime van ANLB worden gebracht. 

 

 

4.2 Donaties 

Met betrekking tot donaties was het opnieuw een goed jaar. In totaal werd een bedrag van ruim € 8.2K ontvangen.  

 

 

➢ Van SBNL (het Baron en Baronesse van Hemert tot Dingshof-Coldeweij Fonds) werd een donatie ontvangen  

voor het beheer en onderhoud van spieker Kössink. Dit was de laatste uitbetaling van een meerjaren donatie. Wij zijn  

SBNL zeer erkentelijk voor de jarenlange steun voor het behoud van het spieker.  

 

➢ Van St. Landschapsbeheer Gld. werd een donatie (in natura, n.l. een boekwerk) ontvangen voor de levering van 

informatie m.b.t. het vrijwilligers werk (werkresultaten). 

 

➢ Van het Fonds De Roos Gesink (toezegging gedaan in 2019) werd een bijdrage ontvangen voor de aanschaf van een 

hakselaar. 
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➢ Van het Dinamo Fonds werd een bijdrage ontvangen voor de aanschaf van een maaibalk. 

 

 
 

➢ Van het Fonds Gravin van Bylandt werd een bijdrage ontvangen voor de aanschaf van wild-camera’s. 

 

➢ Van een aantal particulieren werd een (privé) donatie ontvangen. 

 

➢ Van het Jaap van Duijn Vogelfonds werd een donatie ontvangen voor de zaden (Haver, Boekweit, inheemse 

akkerflora) voor de terreinen Sieverinkses en Oedingsebeekdal.  

     
 

        

 

 

4.3 Notariële schenkingen 

In 2020 werden geen (notariële) schenkingen ontvangen. 

 

 

4.4 Legaten 

In 2020 werden geen legaten ontvangen. 

 

 

  



  G.A. van der Lugt Stichting – Jaarverslag 2020 
 

5. Overeenkomsten met derden 
 

Het beleid van de stichting is dat alle (bestaande) mondelinge afspraken schriftelijk worden vastgelegd in de vorm van een  

overeenkomst. Alle in het verleden aangegane mondelinge overeenkomsten zijn inmiddels schriftelijk vastgelegd. Uiteraard 

geldt deze lijn ook voor nieuwe overeenkomsten. 

 

In 2020 afgesloten overeenkomsten: 

➢ Met de St. Vlasoven te Veene werd een overeenkomst gesloten over de schenking van de vlasoven. De schenking 

werd bekrachtigd in een notariële akte.  

    

Overige overeenkomsten: 

➢ Het bestuur heeft in 2016 besloten om alle lopende jachtcontracten bij beëindiging niet te verlengen en alle vormen van 

plezierjacht niet meer toe te staan. Lopende contracten worden gerespecteerd. In feite is sprake van een 

‘sterfhuisconstructie’. In 2020 werd 1 aflopend jachtcontract beëindigd voor het terrein Oedingsebeekdal. Voor terrein 

Bosmans Brook werd de overeenkomst voor plaatsing van een hoogzit beëindigd.  

 

➢ De overeenkomst met de gebruiker van terrein de Lebbenbruggerkamp liep af per ultimo maar 2019. Deze 

overeenkomst werd niet verlengd omdat de stichting bij de Provincie Gelderland een verzoek heeft ingediend om dit 

perceel af te waarderen (van landbouw- naar natuurgrond). Dit project is gestart in 2020. In goed overleg werd 

toestemming gegeven om een tweetal paarden te weiden op het perceel. 

 

➢ Voor het terrein Oedingsebeekdal werden afspraken gemaakt met de gebruiker (biologische akkerbouw) van het 

perceel voor het beheer van akkerranden en inzaaien van akkerbloemenzaden. De resultaten zijn nog onvoldoende. 

Het streven is om het beheer van de akker nog beter af te stemmen op de toename van akkerflora en om de akker 

geschikter en interessanter te maken voor akkervogels. 

 

➢ Uit eigen onderzoek (2018) bleek dat een aantal buren en gebruikers van onze percelen bij de overheid opgaven 

indienden voor de mestboekhouding , uiteraard zonder mest uit te rijden op onze bezittingen. In 2020 werden geen 

nieuwe constateringen gedaan. De controles worden wel voortgezet in de toekomst.  
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➢ Met de buurman van terrein Bosmans Brook werd een overeenkomst afgesloten voor de levering van elektriciteit  

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

In 2020 werd deze overeenkomst met de nieuwe bewoners gecontinueerd. De tegenprestatie (knotten Wilgen) werd 

begin 2020 uitgevoerd.  

 

 

6. Projecten    
Het Beleidsplan 2019 – 2023 geeft aan dat voor de uitvoering van activiteiten die buiten het reguliere beheer vallen 

een projectplan wordt opgesteld. Deze projectplannen dienen intern voor aansturing bij de uitvoering daarvan en 

extern ter onderbouwing van aanvragen voor financiële steun bij de overheid, fondsen en donateurs. De projecten 

hebben een eigen begroting. Tot uitvoering van een project wordt pas overgegaan als de begroting dekkend is.  

In 2020 werden de volgende projecten uitgevoerd: 

➢ Project Lebbenbrugge 

De Lebbenbruggerkamp, gelegen in een bocht van de (Groenlose) Slinge bij Borculo omvat een weidegebied met 

rondom (3/4) een struweelzone en een hakhoutsingel. De stichting heeft in 2019 het initiatief genomen om dit 

gebied om te vormen naar natuur. De Prov. Gld. heeft de aanvraag daarvoor nu vertaald in het Gelders 

Natuurbeheer Plan (NBP 2020). Daarin staat de Lebbenbruggerkamp nu vermeld als ‘ambitie natuur’.  

 

      
       Toegangshek Lebbenbrugge 

 

In 2020 werden de subsidies toegekend voor de afwaardering van de landbouwgrond en de herinrichting. Ook 

werd door een externe partij een fosfaat-onderzoek uitgevoerd naar de samenstelling van de bodem en de 

hydrologie van het perceel. 

 

In 2020 werden de voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd om het terrein ‘schoon’ op te leveren voor de 

➢ Aannemer die in 2021 het grondwerk gaat uitvoeren. 

 

      
      Verwijderen en afvoeren van de afrastering 
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➢ Project wildcamera’s 

Van het Fonds Gravin van Bylandt werd een bijdrage ontvangen voor de aanschaf van wildcamera’s 

 

 

               
    4 wildcamera’s met toebehoren    En met een handig statief 

 

➢ Project Hakselaar 

Van het Fonds De Roos Gesink werd een bijdrage ontvangen voor de aanschaf van een hakselaar. Deze 

machine werd al behoorlijk aan de tand gevoeld bij het versnipperen van het elzen tak- en tophout op  

terrein Bosmans Brook 
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➢ Project Maaibalk  

Van het Dinamofonds werd een mooie donatie ontvangen voor de aanschaf van een maaibalk. Voor het eerst 

werd de machine ingezet bij het maaien van de Lebbenbrugge. 

 

      
 

 

➢ Project Agrarisch Natuurbeheer 

De terreinen Lebbenbruggerkamp en Sieverinkses werden met ingang van 2016 onder het regime van 

Agrarisch Natuur- en Landschaps Beheer (ANLB) gebracht. Deze projecten werden in 2020 voortgezet. 

Op het terrein Sieverinkses werd opnieuw Zomerrogge en Boekweit ingezaaid. De bloeiende Boekweit werd 

graag gebruikt als voedselbron door bijen en andere insecten. Het graan wordt gewaardeerd door kleine 

zoogdieren die op hun beurt weer roofvogels aantrekken. 

 

Het terrein maakt deel uit van het landelijke telproject voor de Patrijs. In het gehele telhok is de Patrijs ook in 2020  

niet waargenomen. 

 

 

      
     Stof happen op de akker Sieverinkses  
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➢ Project spieker 

In 2019 moest het onderhoud i.c. het schilderwerk door weersomstandigheden worden doorgeschoven. 

In 2020 is het schilderwerk alsnog uitgevoerd met financiële ondersteuning van SBNL (Baron en Baronesse van 

Hemert tot Dingshof-Coldeweij Fonds). 

 

Het schilderwerk werd uitgevoerd door schildersbedrijf Te Morsche uit Beltrum. Het houtrestauratiewerk aan kozijnen en 

luiken werd uitgevoerd door de fa. Ten Haken. 

 

 

 

 

        
       Korenspieker in Huppel 

 

➢ Project Hakhoutbeheer  (Terrein Tichelmansbosje) 

Tichelmansbosje, gelegen nabij Ruurlo was een bosje gelegen midden in het voormalige ruilverkavelingsgebied. 

Rondom is sprake van intensieve landbouw. Qua natuurwaarde was het minder interessant, hoewel een sprong 

reeën er een rustplaats vond en ook de Buizerd er nestelde.  

 

Het plan werd opgevat om van dit (laaggelegen perceel) weer hakhoutbeheer te maken. Daarmee werd in 2017 

begonnen. Inmiddels zijn nagenoeg alle rabatten de elzen gezaagd. Op de delen waarmee in 2017 begonnen 

werd lopen de stoven alweer mooi uit en begint het alweer op een hakhoutbos te lijken. 

Ook in 2020 werd het werk voortgezet. Inmiddels heeft de Provincie Gelderland het perceel in het NBP 2020 

ingetekend als natuurtype ‘Vochtig Hakhout’. Mooi succes voor alle zwoegers en sjouwers die zich daarvoor 

ingezet hebben. 

      

``   

     Terrein en werkploeg Tichelmansbosje 
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7. Donaties verstrekt aan derden 
In 2020 werd één aanvraag ontvangen oor financiële steun aan projecten van derden ontvangen.  

Aan de Mr. Steenbergenstichting werd een bedrag van € 250 toegekend.  

 

 

8. Verwervingen 
De stichting hanteert bij een eventuele verwerving van een nieuw terrein een checklist die dient om de besluitvorming 

te objectiveren. Het resultaat van de doelstelling bij nieuwe verwervingen is altijd gericht op het vergroten van de 

(bio)diversiteit, kwaliteit, aanéénsluiting van terreinen en meer efficiëntie op gebied van beheer. 

In 2020 werd deze checklist (aankoop-criteria) geactualiseerd. 

 

Daarnaast hanteert de stichting een actuele wensenlijst i.r.t. mogelijke aankopen van gronden die door de overheid 

(Provincie Gelderland) op de openbare markt te koop aangeboden worden. 

➢ In 2020 werden geen percelen aangekocht of verkocht; 

 

➢ In 2020 werd van ProRail een verzoek ontvangen om een verwerving van een perceel landbouwgrond in het Woold bij 

Winterswijk te overwegen; 

 

➢ In 2020 werd een verzoek bij de Gemeente Berkelland ingediend om de verkoop van een houtsingel te overwegen.  

Deze singel grenst aan terrein Schreuders Weide bij Haarlo. Er werd geen reactie ontvangen. 

 

➢ De Gemeente Berkelland is in 2019 een project Vrijwillige Ruilverkaveling gestart. De stichting heeft zich daarvoor 
aangemeld. Doel is om eventuele landschapselementen te verwerven die tussen wal en schip dreigen te vallen.  
In 2020 zijn m.b.t. deze ruilverkaveling geen ontwikkelingen te melden. 
 

➢ De mogelijke aankoop van een perceel nabij Noorddijk werd afgewezen. Voldeed niet aan de criteria; 

 

➢ De mogelijke aankoop van een perceel nabij Lochem / Barchem werd afgewezen. Voldeed niet aan de criteria; 

 

➢ De Provincie Gld. ging in 2020 nog niet over tot verkoop van relevante percelen nabij Winterswijk die grenzen aan 

ons bestaande bezit; 

 

9. Public relations en website (www.vanderlugtstichting.nl)  

9.1 Facebook / Twitter 

 

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

Twitter  

      @vdlugtstichting 

De activiteiten voor de Facebookpagina (99 volgers) zijn, o.a. door de negatieve berichtgevingen over privacy) in sterk 

beperkte mate voortgezet in 2020.  

 

Het Twitteraccount (205 volgers en 206 volgend) is redelijk actief gebruikt. Het aantal volgers is ook dit jaar weer 

toegenomen. Niet alleen privépersonen, maar ook veel organisaties volgen onze berichten. Regelmatig worden berichten 

geretweet en gedeeld. De naamsbekendheid van de stichting is hier mee gediend en inmiddels ook aantoonbaar 

toegenomen. 

    
     

http://www.vanderlugtstichting.nl/
http://www.facebook.com/vanderlugtstichting
http://twitter.com/vdlugtstichting
https://www.facebook.com/vanderlugtstichting
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9.2 Beeldmerk / spandoeken 

Het in 2017 ontwikkelde nieuwe beeldmerk werd gebruikt voor de realisatie van een aantal nieuwe spandoeken die bij 

evenementen kunnen worden opgehangen om de naamsbekendheid van de stichting te vergroten. De spandoeken 

hingen o.a. bij de openstelling van het spieker in het kader van het 25-jarig bestaan van Winterswijk Cultuur 

Landschap (WCL). 

      
 

9.3 Brochure spieker Kössink 

In het kader van het 25-jarig bestaan van WCL (Winterswijk Cultuur Landschap) werd de stichting gevraagd mee te 

werken aan een openstelling van het spieker. Dat verzoek werd gehonoreerd. Om bezoekers te informeren werd een 

3-kleuren brochure gedrukt. 

 

 

9.4 Visitekaartje 

Om belangstellenden te kunnen informeren over doelstellingen en contactgegevens werd een standaard visitekaartje  

gedrukt om in voorkomende gevallen uit te kunnen reiken. 

      
 

9.5 Website 

De website is het medium waarmee de stichting haar ‘doen en laten’ wil communiceren naar vrijwilligers, donateurs en 

belangstellenden. Ook in 2020 is de website actueel gehouden, maar de ‘concurrentie’ van de snelle sociale media is 

voelbaar.  

      
 

De functie webmaster werd ook in 2020 belangeloos ingevuld door Daniël Hoitink Fotografie te Aalten; 
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➢ In 2020 werden met regelmaat technische upgrades uitgevoerd door de provider (SOHOSTED). De site is technisch  

up-to-date en goed beveiligd (https);  

 

➢ 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 2020 beperkt gebruikt. In overleg met de webmaster is deze 

pagina (tijdelijk) ontoegankelijk voor bezoekers gemaakt (zie ook YouTube). 

 

 

9.6 YouTube 

Aangezien er meer en meer gebruik wordt gemaakt van filmmateriaal (o.a. met behulp van drones) is het plan om een eigen  

YouTube kanaal in te richten voor het uploaden van films. Dit platform is het meest geschikt en technisch geavanceerd om 

filmmateriaal te hosten en kwalitatief voor het voetlicht te brengen. Dit voornemen is in 2020 nog niet gerealiseerd. 

 

9.7 Protocol Social Media 

Voor de publicaties die via social media worden gedaan heeft de stichting in een protocol opgesteld. Daarmee wordt 

bereikt dat bestuurders die actief zijn op dit terrein eenzelfde gedragslijn hanteren. Met name als instanties / bedrijven 

/ individuen kritisch gevolgd worden en er ook kritische uitingen gepubliceerd worden is het belangrijk om de 

uitgangspunten, doelstellingen en fatsoensnormen van de stichting gemeenschappelijk te hebben en na te volgen.  
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10. Vrijwilligers / helpende handen    
 

Ook voor het vrijwilligerswerk stond 2020 in het teken van de Covid pandemie. Onze lijn in 2020 was dat we de Covid 

protocollen volgden van St. Landschapsbeheer Gelderland. Een groot deel van het jaar werd dus gewerkt met kleine 

groepen van max. 4 en zelfs max. 2. 

 

De werkplanning stond in 2020 uiteraard onder druk door de beperkingen. We hebben dat gepoogd op te vangen door  

vaker op ad hoc basis werkzaamheden in te plannen. Onze vrijwilligers verdienen een grote pluim dat ze zich 

aangepast hebben aan de omstandigheden en enthousiast meegeholpen hebben aan de diverse 

beheerwerkzaamheden.  

 

Opnieuw konden we in 2020 weer nieuwe gezichten verwelkomen. We blijven als bestuur benadrukken hoe belangrijk 

vrijwilligers zijn voor ons werk. Subsidies, donaties en financiële ondersteuning hebben we uiteraard nodig om ons 

financieel te bedruipen maar zonder vrijwilligers als ons menselijk kapitaal zou t werk niet afkomen.  

Dank en hulde dus! 

 

Niet iedereen komt op de foto en het meeste werk wordt op de achtergrond gedaan, ook als het nat, koud en smerig 

werk is. Daarom maar eens ons keurkorps met naam en toenaam genoemd. 

 

     Daniel Hoitink    Aalten 

    Wim ter Meulen    Almen 

    Bert Van Ek    Borculo 

    Egbert Olthoff    Borculo 

    Gerrit Harbers    Borculo 

    Herman Fokkink   Borculo 

    Johan Te Selle    Borculo 

    Laurens Gebbink   Borculo 

    Theo Franck    Borculo 

    Willem Ebbers    Borculo 

    Henk Verstege    Doetinchem 

    Frits Roerdinkholder   Groenlo 

    Gery Tankink    Harreveld 

    Rob Bennis    Lochem 

     Huub Adema    Lichtenvoorde 

    Cor Coldeweij    Lichtenvoorde 

    Henny Jordaan    Ruurlo 

    Gerrit Vriezen    Ruurlo 

    Kees Vredeveld    Ruurlo 

    Leo Romijn    Ruurlo 

    Cees Jan Rutgers   Ruurlo 

    Kees Koolschijn    Ruurlo 

    Bertus Kleinhesseling   Winterswijk-Ratum 

    Fam Te Selle    Winterswijk-Huppel 

    Hermien Toebes   Winterswijk-Kotten 

    Jan Lammers    Winterswijk 

    Henk Bonjernoor   Winterswijk 

    Jan Willem te Winkel   Winterswijk 

    Jopie Schreurs    Winterswijk 

    Rudie Roerdinkholder   Winterswijk 

    Sim Simmelink    Winterswijk 

    Wim te Selle    Winterswijk 

    Frank te West    Zutphen 
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 `   Werkploegen Horstermaat (pre-corona !) 

   

Nieuwe slagboom Tichelmansbosje   Voormalig bestuur: still going strong ! 

 

Om een beeld te schetsen van de omvang van de inzet van onze vrijwilligers: 

- er werd gewerkt op alle 16 terreinen / locaties in de oostelijke Achterhoek; 

- 39 vrijwilligers (incl. bestuursleden) meldden zich aan voor diverse verschillende klussen; 

- gemiddelde duur van een werkdag:  3 ½ uur; 

- aantal werkdagen     105 werkdagen / dagdelen;  

- aantal gewerkte uren    1361 uur ! (in 2019 1208 u )   

 

De werkzaamheden bestonden hoofdzakelijk uit het: 

- ondersteunen bij de uitvoering van grote projecten (bijv. de herinrichting van een poel); 

- ondersteunen bij het zaagwerk, uitslepen stammen en tak- en tophout; 

- maaien en opschonen van poelen en taluds; 

- knotten van wilgen; 

- verwijderen van oude en aanbrengen van nieuwe afrasteringen; 

- afzetten van singels en akkerranden en het knotten van wilgen; 

- het verzamelen van gezaagd hout en het uitslepen van tak- en tophout; 

- opruimen van (zwerf)afval, landbouwplastic, blik; 

- verwijderen exoten: Japanse Duizendknoop, Bamboegras, diverse tuinplanten etc. 

- maaien graslanden en het op kidden harken van gemaaid gras; 

- het verbranden/versnipperen van snoei-, tak en tophout; 

- het onderhoud van de werkschuur; 

- het maaien van Adelaarsvarens. 
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10.2 Machinale Ondersteuning 

Gelukkig kunnen we voor het zware werk steeds meer gebruik maken van eigen materiaal. In 2020 werd  

het gereedschap / materiaal uitgebreid met een maaibalk voor de trekker en een hakselaar die door dezelfde 

trekker wordt aangedreven. 

      
      Inzet maaibalk       Gelukkig is er nog handkracht nodig  

 

10.4 Jaarafsluiting 

Zoals zo veel bijeenkomsten dit jaar kon ook de gezamenlijke jaarafsluiting geen doorgang vinden. Jammer, maar 

we gaan er van uit dat we in 2021 een gezellige bijeenkomst kunnen organiseren. 

 

Ons motto was uiteraard ook in 2020:   Oog voor detail 
 

     
Geweizwam       Gele trilzwam 

     
 Bosbeekjuffer        Moerassprinkhaan   
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 Gele ganzenbloem      Bolderik 

 

 

     
Zwartsprietdikkopje      Kleine parelmoervlinder 

         (1e waarneming op Bosmans Brook en  

         Oedingsebeekdal) 

 

      
  Heidelibel       Grote keizerlibel 
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11. Beheerverslag terreinen en objecten 

 
Dit deel van het jaarverslag is het feitelijke beheerverslag i.c. het uitgevoerde beheer en onderhoud. 

 

Het was een jaar van tegenstellingen: was het vroege voorjaar nog erg nat, een paar weken later was het stof happen bij het 

bewerken van de akkers. 

 

     
  februari 2020       mei 2020 

 

Voor het derde achtereenvolgende jaar was het langdurig droog in 2020. Alle poelen kwamen droog te staan. Voor 

amfibieën en insecten (m.n. libellen, juffers) is het (waarschijnlijk) een slecht jaar geworden voor de reproductie.  

 

Niet alles was kommer en kwel, sommige vlindersoorten deden het goed en konden zich in meerdere generaties 

voortplanten, o.a. de 3e generatie Icarusblauwtje vloog nog tot laat in de herfst. En ook troffen we voor het eerst de  

Kleine parelmoervlinder op onze terreinen aan. 

 

➢  Certificering natuurbeheer 

Door het verschuiven van natuurbeheertaken van het Rijk naar de Provincie is het niet meer mogelijk voor kleine  

natuurbeheerders (< 150ha.) niet meer mogelijk om zelfstandig subsidieaanvragen voor Subsidie Natuur en 

Landschap in te dienen. De gedachte hierachter is om de administratieve lasten te reduceren bij de overheid. 

Daarom heeft de stichting zich aangesloten bij Natuurcollectief VALA die alle kleine subsidieaanvragers 

samenvoegt en een grote verzamelsubsidieaanvraag indient bij de provincie Gelderland. 

 

Om aan te tonen dat wij kundige natuurbeheerders zijn dienen wij als stichting gecertificeerd te zijn om aanspraak 

op deze SNL-subsidie te kunnen maken. De stichting heeft daarvoor in 2017 het proces in gang gezet en de 

aanvraag ingediend bij de Part-Ner (certificering particulier natuurbeheer), in 2018 heeft de stichting het certificaat 

verworven (te bezichtigen in onze veldschuur). Een in 2019 ingediende aanvraag voor de periode 2020-2025 

werd gehonoreerd in 2020. Daarmee is het overgrote deel van de terreinen en Beheereenheden onder het regime 

van de certificering gebracht. 

 

➢ Bestuursbesluit: Beëindiging plezierjacht 

In 2016 werd besloten om de plezierjacht op alle terreinen niet meer toe te staan. Aflopende contracten worden 

niet meer verlengd (sterfhuisconstructie). De jachtcontractanten zijn/worden geïnformeerd. 

In 2020 eindigden 1 jachtcontracten en werd ook de hoogzet op terrein Bosmans Brook verwijderd. Momenteel 

loopt er nog één jachtcontract dat in 2021 afloopt. We hopen hiermee het wild dat nog aanwezig in het landelijke 

gebied nog schuilgelegenheid aan te kunnen bieden op onze terreinen. 

 

➢ Sinusbeheer 

Het beleid om voor het maaien van hooilandjes (terreinen Bosmans Brook, Schreuders Weide, D’n Leeg’n 

Könningsstool) SINUS-beheer toe te passen werd in 2020 gecontinueerd en bij D’n Leeg’n Könningsstool dit jaar 

opgestart met het laten staan van een aantal baantjes met zeggensoorten. 

 

Deze vorm van gefaseerd door het jaar heen maaien is bijzonder amfibie en insectenvriendelijk,  

en wordt o.a. aanbevolen door de onder andere de Vlinderstichting. Deze beheermethode heeft tot doel om 
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insecten (larven, poppen, eitjes, overwinterende insecten) beterere overlevingskansen te bieden door bepaalde 

delen van het terrein niet te maaien. Daarnaast is het doel om meer structuur te krijgen in het hooiland zoals kort 

gemaaide stukjes gras waar insecten zich kunnen opwarmen en ruige stukjes waar ze kunnen schuilen en 

overwinteren. Vlinders, libellen/juffers, bijen en andere insecten profiteren daarvan maar ook kleine zoogdieren 

(o.a.) muizen en kleine marterachtigen. 

 

   
In de ruigtes die ontstaan door SINUS-beheer werd een toename geconstateerd van o.a. een aantal sprinkhanen 

soorten (o.a. o.a. de Grote groene Sabelsprinkhaan die van ruige stukjes houdt).  

 

➢ Akkerbeheer 

Onze twee akkers, Sieverinkes en het akkertje bij het Oedingse beekdal zijn dit jaar bewerkt en ingezaaid met een 

graangewas. Voor de akker bij het Oedingse beekdal hebben we een aantal aanpassingen in het beheer gedaan. 

We hebben een rand van ongeveer 11m. en circa 3m. breed door gezaaid met akkerflora daarnaast hebben er de 

ruigtestrook tegen het beekdal aan breder gemaakt zodat er meer schuilmogelijkheden zijn voor dieren. Onze 

biologische boer Simmelink uit het Woold heeft de grondbewerkingen gedaan. Helaas was melde dit jaar een 

soort die dit jaar zeer explosief groeide waardoor de resultaten van met de ingezaaide rand niet werden wat we 

voor ogen hadden. 

 

Onze twee akkers, Sieverinkes en het akkertje bij het Oedingse beekdal zijn dit jaar bewerkt en ingezaaid met een 

graangewas. Voor de akker bij het Oedingse beekdal hebben we een aantal aanpassingen in het beheer gedaan. 

We hebben een rand van ongeveer 11m. en circa 3m. breed door gezaaid met akkerflora daarnaast hebben er de 

ruigtestrook tegen het beekdal aan breder gemaakt zodat er meer schuilmogelijkheden zijn voor dieren. Onze 

biologische boer Simmelink uit het Woold heeft de grondbewerkingen gedaan. Helaas was melde dit jaar een 

soort die dit jaar zeer explosief groeide waardoor de resultaten van met de ingezaaide rand niet werden wat we 

voor ogen hadden. 

 

➢ De akker op Sieverinkes hebben we afgelopen jaar een aantal keren bewerkt met de cultivator om onder andere 

kweek beter onder de duim te krijgen. Dit lijkt deels gelukt en hiermee gaan we in 2021 verder. Daarnaast hebben 

we zelf de grondbewerking gedaan en haver ingezaaid en een rand met boekweit ingezaaid. Daarnaast hebben 

we een strook midden op de akker het gehele seizoen door bewerkt met een cultivator om hier zandige plekken te 

behouden waar onder andere de patrijs dol op is. 

 

   
 Akker Oedingsebeekdal    Zeer matige opkomst van de akkerflora door de droogte 
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➢ Logboek 

Van alle werkzaamheden en terreininspecties wordt een logboek bijgehouden. Hierin wordt o.a. de aard van de 

werkzaamheden, de betrokken vrijwilligers, eventuele (bijna) ongevallen en het gebruik van motorisch gereedschap 

vastgelegd. Ook veldwaarnemingen (flora en fauna worden geregistreerd en indien relevant gedeeld op 

@Waarneming.nl.).  

 

➢ Veiligheidsprotocol 

Voor de uitvoering van de werkzaamheden is in 2014 een veiligheidsprotocol opgesteld voor de vrijwilligers die 

werkzaam zijn in het veld. In dit protocol zijn de werkafspraken en gedragsregels vastgelegd waar alle vrijwilligers (incl. 

bestuur) zich aan heeft te houden tijdens de werkzaamheden. Ook in 2020 is het protocol toegepast en nageleefd.  

 

In 2020 hebben zich geen persoonlijke ongelukken voorgedaan. 

 

      
 

➢ Gereedschap en materiaal 

In 2020 werd voor een bedrag van ruim € 9000 geïnvesteerd in materiaal en gereedschap. Grootste uitgavenpost 

waren de hakselaar en de maaibalk. 

 

➢ Houtkap / -verkoop 

Het zgn. ‘houtprotocol’ werd toegepast om tot een eerlijke verdeling van het vrijkomende hout te  komen.  

Vrijwilligers hebben de eerste keuze bij de toekenning van brandhout daarna wordt het hout aan derden verkocht. 
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11.1 Natuurterreinen Ruurlo / Borculo e.o.   

Bosmans Brook Mariënvelde       Foto  Daniël Hoitink 

 

 

 Bijzonderheden Met hulp van de subsidieregeling behoud prioritaire soorten van de provincie Gelderland is  

    in 2019 het biotoop van de Boomkikker geoptimaliseerd. In 2020 heeft de situatie zich goed  

    ontwikkeld, ondanks de droogte. Het struweel heeft zich eveneens gunstig ontwikkeld, dit  

    komt ten goede aan de biotoop voor de boomkikker en insecten, met name libellen. 

 

        

       
         

    Observatie hut: grenzend aan de nieuwe poel wordt een (vogel)observatie hut ingericht. 

    Het graafwerk werd in 2019 gestart. Het projectje werd in 2020 (bijna) afgerond. 

      

        
     

    De in 2018 geplaatste Torenvalk-kast werd in 2020 bewoond. Een paartje Torenvalk bracht  

    een broedsel groot. 

 

    Ook de Steenuilenkast was bewoond en heeft een broedsel opgeleverd. 

 

    Op het verschraalde gedeelte zette de groei van orchideeën zich voort sinds deze  

    soort in 2013 voor het eerst werd waargenomen.  

 

  

http://www.vanderlugtstichting.nl/wp-content/gallery/bosmans-brook-in-marienvelde/20110701-dhf_3984.jpg
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Vervolg Bosmans Brook 

 

    Ook het wild  heeft het terrein nu definitief gevonden als schutplaats in de verder vrij  

    fauna ‘arme’ omgeving. Verder wordt er een grote diversiteit aan vogels en insecten  

     (vlinders, libellen/ juffers) aangetroffen. Het terrein is opgenomen in een telroute voor  

    Libellen van de  Vlindertichting. Ook in 2020 zijn de vlinders wekelijks geteld. 

 

    Aan de gevel van de veldschuur is in 2018 een vleermuizenhangplek bevestigd.  

    Hoewel er vleermuizen zijn waargenomen op het terrein heeft de hangplek nog geen  

    bewoners gehad in 2020. 

 

       
    Herman Fokkink …….    en de nieuwe deur  

 

Waarnemingen Omdat dit terrein i.h.k.v. o.a. tellingen voor de Vlinderstichting met een zekere  

    regelmaat gericht worden bezocht is het aantal waarnemingen relatief groot ten 

    opzichte van andere terreinen. 

 

Flora:   Gevlekte orchis, Grote Ratelaar, Blauwe knoop, Blaaszegge, Geelgroene zegge, Gewone  

     dotterbloem, Gewone waternavel, Grote waterranonkel, Koningsvaren, Schildereprijs,  

    Veldrus, Waterkruiskruid 

Vogels:   Houtsnip, Buizerd, Sperwer, Steenuil, Geelgors, Witgatje, Kleine plevier (met jongen)  

    Heggenmus, Boerenzwaluw, Zanglijster, Groene specht, Gr. Bonte specht, Blauwe reiger,  

    Grote en kleine zilverreiger; Ooievaar, Gaai, Fitis, Merel, Tjiftjaf, Merel, Kool-, Pimpelmees,  

    Zwartkop, Houtduif, Meerkoet  (broedsel), Wilde eend (>20), Witte kwikstaart, Nijlgans  

    Ransuil. 

    Steenuilenkast: bewoond / broedsel 

    Torenvalkkast:  bewoond / broedsel met uitvliegende jongen 

    Kerkuilenkast:   bewoond / broedsel (Kauwtje) 

 

Overige fauna: Ree (bok en geit), Haas, Bunzing, Steenmarter, Bosmuis 

 

Amfibieën:  Boomkikker, Bastaardkikker, Poelkikker, Bruine kikker, Gewone pad,  

    Kleine watersalamander (waargenomen in alle 4 poelen.  

Poelen:   Geelgerande waterkever, spinnende waterkever 

Libellen   Wekelijkse tellingen in de periode eind maart t/m medio oktober):  

    Smaragdlibel, Grote keizerlibel, Gewone oeverlibel, Paardenbijter, Vuurlibel,  

    Bruinrode heidelibel,  

Juffers   Koraaljuffer, Vuurjuffer, Weidebeekjuffer, Gewone- en Houtpantserjuffer, Lantaarntje,  

    Bruine winterjuffer (overwinterende populatie). 

Vlinders  Kleine parelmoervlinder (1e waarneming ooit) Grote populatie Icarusblauwtje (3 generaties), 

    Hooibeestje, Koevinkje, Distelvlinder (invasief in 2019), Kleine  vuurvlinder, Oranjetipje,  

    St. Jakobsvlinder, St. Jansvlinder, Bont zandoogje, Dagpauwoog, Landkaartje,  

    Gehakkelde aurelia, Citroenvlinder, Koolwitje, Geaderd witje, Zwartsprietdikkopje 

 

Werkzaamheden Houtsingel oostzijde 
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    - ongewenste soorten (m.n. opslag Ratelpopulier verwijderd; 

    - deel van de houtsingel afgezet om een meer gevarieerde structuur te krijgen; 

 

    Houtsingel westzijde 

    - geen werkzaamheden. Provisorisch pad gemaakt i.v.m. waarnemingen.  

 

    Elzenbosje / hakhout 

    Elzen afgezet om lichtinval op de mei- en Sleedoorn te verbeteren; 

     

       
     Elzenhakhout     Kleine watersalamander 

 

    Faunarijk grasland  

    Gemaaid met de éénassige trekker en bosmaaier. Het maaisel werd met de 

     eigen trekker met aanhanger verzameld en afgevoerd. 

   

    Overige werkzaamheden 

     - verwijderen opslag van wilgen, riet en lisdodden rond de poelen; 

        - snoeien van de heg en knotten van de wilgen bij de buren; 

       - knotten van wilgen en verwijderen opslag Ratelpopulieren; 

    - taluds maaien; 

    - aanleg / grondwerk vogelobservatiepost; 

    - schoonmaken torenvalk- en steenuil kasten . 

 

    Veldschuur  

    - Nieuwe deur; 

    - Aanbrengen nieuwe onderdorpels ; 

    - Verven kozijnen; 

   - Schoonmaken dakgoten; 

    - Waterafvoer (van de schuur naar de poel) verbeterd; 

    - Maaitrekker divers onderhoud en reparaties aan de maaibalken.  
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Beelaerts Bos Barchem        Foto Daniël Hoitink 

Bijzonderheden  Geen. 

 

Waarnemingen Incidentele waarnemingen 

Vogels   Groene specht, Grote Bonte specht, Boomklever; Boomkruiper, Torenvalk, Buizerd,  

    Goudvink, Torenvalkkast: geen broedsel 

     

Vleermuizen   In 2020 geen nieuwe waarnemingen. 

    Grootoorvleermuis, Dwergvleermuis eerder waargenomen.. 

 

Werkzaamheden Torenvalkkast schoongemaakt 

    Amerikaanse Vogelkers verwijderd 

    Geen beheerwerkzaamheden| 

 

 

 

 

Sieverinksbos en –es  Ruurlo     Foto Daniël Hoitink 

Bijzonderheden Geen. 

     

Waarnemingen  Project Patrijs: Het terrein maakte ook in 2020 deel uit van een landelijk telproject  

    voor het tellen van patrijzen. In het gehele telvak zijn geen waarnemingen gedaan van de  

    Patrijs  

     

Vogels   Incidentele waarnemingen 

    Sperwer, Buizerd, Vuurgoudhaantje, Buizerd, Gaai, Houtduif, Winterkoning, Goudvink, 

    Staart-, Kool-, Pimpelmees, Zwartkop,  

    Steenuilenkast: mezen broedsel. 

 

Fauna    Haas, Ree,  

 

Vlinders:   Oranjetipje, Bont zandoogje, Dagpauwoog, Citroenvlinder, Geaderd witje, 

    Koolwitje, Landkaartje, Bruin zandoogje 

 

Werkzaamheden In 2020 werden de bewerkingen van de bouwlandkamp opnieuw in eigen beheer uitgevoerd.  

     Bewerkingen werden uitgevoerd met een cultivatoren  een rotorkopeg. 

    Van het Jaap van Duijn Vogelfonds werd een bijdrage ontvangen voor biologische graan 

    en een akkerfloramengsel. De zaden zijn door onze vrijwilligers met  de hand gezaaid dit jaar  

     Haver en Boekweit. 

 

 

  

http://www.vanderlugtstichting.nl/wp-content/gallery/beelaertsbos-barchem/20110628-dhf_3532.jpg
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    Vervolg Sieverinksbos en es   

 

   De Adelaarsvarens werden regelmatig met zeis en bosmaaier gemaaid; 

    De grasstrook rond het bouwlandkamp werd gemaaid met de enkelassige trekker; 

   Rondom de bouwlandkamp werd de houtsingel in 2018 her ingeplant met inheems bosplantsoen. 

  Hoewel de jonge aanplant fors te lijden heeft gehad van de droogte heeft een groot deel het  

   overleefd. De aanplant is vrijgezet van Adelaarsvarens 

  Soorten: Spaanse aak, Hazelaar, Eensteilige meidoorn, Wilde kardinaalsmuts,  

   Wilde appel, Sleedoorn, Wilde peer, Hondsroos, Gewone vlier, Winterlinde en Gelderse  

   roos 

 

      
     Bewerken van de landbouwkamp Sieverinkses    

 

      
       Maaien, harken, afvoeren 
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Laarbraak  Ruurlo        Foto Daniël Hoitink 

Bijzonderheden  In het concept Natuurbeheerplan (NBP) 2020 van de Prov. Gld. werd de Beheereenheid  

    ‘Vochtig Hakhout’ afgewaardeerd naar ‘Droog hakhout’. Aangezien de argumentatie voor  

    afwijzing door de Provincie (volgens de stichting) niet juist lijkt hebben we (opnieuw) een  

    zienswijze ingediend voor het concept NBP 2021 die nu gehonoreerd is. 

 

    De holen in de nog staande dode Populieren worden veelvuldig gebruikt door vogels 

    voor nestruimte (o.a. Grote Bonte specht en Spreeuw) 

 

Waarnemingen  Incidentele waarnemingen 

    Natuurfenomeen bij lichte vorst: IJshaar  

      

Vogels   Buizerd, Sperwer, Houtsnip, Grote bonte specht, Middelste Bonte specht, Groene specht,  

    Goudvink, Roodborst, Grote Lijster, Zanglijster, Merel, Winterkoning, Koolmees. Spreeuw,  

    Vink, Winterkoning, Kauw, Roodborst, Fitis, Staartmees, Gaai, Goudvink, Goudhaantje  

    Boomkruiper.  Bosuilenkast: geen broedsel   

 

Fauna    Ree, Haas 

 

Vlinders   Oranjetipje, Distelvlinder, Gehakkelde aurelia, Landkaartje, Bruin zandoogje, Citroenvlinder,  

    Groot, Koolwitje Geaderd witje, Citroenvlinder.  

     

Werkzaamheden Het toegangspad is 2 x gemaaid met de 1-assige trekker. 

    Eind 2020 werd een beging gemaakt met het afzetten van de singels met vochtig hakhout.  

    Controles uitgevoerd op de perceelgrenzen met de buren. Overhangende takken verwijderd. 

    Plaatsing van een bankje voor vogelobservaties 

 

 

       
       Hèhè…eff’n zitt’n      Singels met vochtig hakhout 

  

http://www.vanderlugtstichting.nl/wp-content/gallery/laarbraak-in-ruurlo/20110701-dhf_3944.jpg
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Koningssingel Vorden       Foto Daniël Hoitink 

 

Bijzonderheden Het natuurdoeltype van dit landschapselement is aangepast naar een Bossingel.  

    Voorheen stond het te boek als een bosje, subsidie technisch een mooie vooruitgang. 

 

Waarnemingen Bosanemoon 

 

Werkzaamheden  Controle uitgevoerd op zieke en dode bomen die mogelijk gevaar opleveren. Zaagwerk wordt  

    ingepland voor 2021 (indien nodig). 

 

       
 

 

 

D’n Leeg’n Könningsstool Zieuwent      Foto Daniël Hoitink 

Bijzonderheden De overeenkomst voor het beheer en onderhoud door de St. Kerkepaden werd in goed  

    overleg ontbonden en in 2020 voor het eerst in eigen beheer uitgevoerd. 

 

    Door een enthousiaste vogellaar (uit Zieuwent) werd in de oever van de poel een ‘ijsvogel  

    wand’ aangelegd en onderhouden om de ijsvogel broedgelegenheid te bieden. In 2020 geen  

    broedsucces door verstoring van (waarschijnlijk) illegale vissers. 

 

Waarnemingen Incidentele waarnemingen 

Vogels   IJsvogel, Tureluur, Wulp, Grote bonte specht, Blauwe reiger, Grote zilverreiger, Aalscholver,  

    Grauwe gans, Kievit, Sperwer, Buizerd, Kuifeend, Smient, Meerkoet, Waterhoen, Sijsjes,  

    Staartmees, Koolmees, Pimpelmees, Zwartkop, Gele kwikstaart. 

         

Flora    Waterviolier     

 

 

  

http://www.vanderlugtstichting.nl/wp-content/gallery/konningsstool-in-zieuwent/20110701-dhf_3890.jpg
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D’n Leeg’n Könningsstool Zieuwent (vervolg) 

 

         
 

      
         

Werkzaamheden Knotten van de wilgen 

    Schoonmaken poelen 

    Maaien grasland en afvoeren maaisel 

    Afzetten van een paar dode elzen / essen 

 

 

Schreuders Weide  Haarlo     . Foto Daniël Hoitink 

Bijzonderheden  Op dit terrein hebben de orchideeën (Gevlekte Orchis) opnieuw weer uitbundig gebloeid. 

    Bosuilenkast onderhoud gepleegd en de (vlieg)toegang tot de kast verbeterd / vrijgemaakt. 

    In 2020 geen broedsel. De aanvliegroute voor de kast werd vrijgemaakt. 

 

Waarnemingen  Telroute vlinders voor de Vlinderstichting. Regelmatig worden bij goede omstandigheden  

    tellingen uitgevoerd. 

Vlinders:   Dagpauwoog, Distelvlinder Oranjetipje, Landkaartje, Bont zandoogje, Bruin zandoogje, Kleine  

     vuurvlinder, Hooibeestje, Klein witje, Groot koolwitje, Geaderd witje, Citroenvlinder,  

    St. Jacobsvlinder, St. Jansvlinder, Groot dikkopje, Koevinkje, Atalanta,  

 

Flora:   Gevlekte Orchis, Grote Ratelaar.  

 

Libellen:   Bandheidelibel (vaste populatie), Weidebeekjuffer, Platbuik, Grote keizerlibel,  

    Gewone oeverlibel, Houtpantserjuffer, Gewone pantserjuffer, Lantaarntje  

 

  

http://www.vanderlugtstichting.nl/wp-content/gallery/schreudersweide/dhf_0258.jpg
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Schreuders Weide  Haarlo (vervolg) 
 

 

 

       
        SINUS graslandbeheer 

          

     

Werkzaamheden  Om de diversiteit van de insectenpopulatie te stimuleren werd bij het maaien van het  

hooiweide  weidegedeelte Sinusbeheer toegepast om de biotoop voor insecten niet geheel te verstoren.  

    Mooi om te zien dat meteen na de eerste snede een groot aantal insecten zich terugtrok in  

    de niet gemaaide delen. Waarnemingen konden op deze manier nog worden gedaan tot ver in  

    het najaar.  

     

    De in 2019 geplante Winterlindes en meidoorn (om meer structuur in het hooiland te krijgen)  

    hebben het door de droogte en door vraat- / veegschade niet allemaal overleefd. In 2021  

    planten we nieuwe bomen en struiken.  Het vrijkomende hooi / maaisel werd door een  

    plaatselijke boer  afgevoerd. St. Jacobskruiskruid werd verwijderd. Opslag Noorse esdoorns  

    (deels) verwijderd. 

 

Werkzaamheden  De in 2020 geplande werkzaamheden (afzetten van de elzen) kon door de corona-  

vochtig hakhout  beperkingen en de hoge waterstanden niet worden uitgevoerd. Zodra de omstandigheden  

    gunstiger zijn in 2021 gaan we hier aan de slag. 

 

 

 

Lebbenbruggerkamp Borculo      Foto Daniël Hoitink 

Lichtenbargs Weide 

Bijzonderheden  Nieuwe naam 

   In 2020 werd besloten om dit terrein een nieuwe naam te geven. Van de meester 

   Heuvelstichting kregen we informatie over de laatste eigenaar van het terrein.  

   Dit bleek dhr. Lichtenbarg te zijn die vlak bij het terrein woonde en ook betrokken was bij het  

   Museum. Met ingang van 2021 zal dit terrein een nieuwe naam dragen, n.l. 

   ‘Lichtenbargs Weide’.  

    

  

http://www.vanderlugtstichting.nl/wp-content/gallery/lebbenbruggerkamp-borculo/20110628-dhf_3556.jpg
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Lebbenbruggerkamp Borculo (vervolg) 
 

Project Herinrichting  Lebbenbrugge 

   Na een ingediende zienswijze heeft de Provincie Gld. dit perceel opgenomen in het  

    Natuurbeheerplan met als natuurdoeltype Kruiden- en faunarijk grasland.  

     

   In 2020 is fosfaat-onderzoek uitgevoerd door onderzoeksinstituut BWARE en zijn de  

   verzamelde grondmonsters in het laboratorium geanalyseerd. De uitkomsten  

   kwamen in 2020 beschikbaar. Met de resultaten kregen we inzicht in  de mate van  

   voedselrijkheid van de bodem op verschillende dieptes. Deze informatie werd  

   verwerkt in het Inrichtingsplan. 

    

   Het inrichtingsplan is in eigen beheer opgesteld, ingediend en goedgekeurd. De subsidies  

   voor herinrichting en afwaardering van de landbouwgrond naar natuur zijn in 2020 ontvangen; 

 

   In 2020 zijn eveneens de benodigde grondonderzoeken (o.a. PFAS) uitgevoerd. De uitkomst  

   was dat er geen belemmeringen zijn gevonden voor het afgraven en afvoeren van de grond. 

 

   Besloten is om bij de werkzaamheden ook de Rimpelroos te verwijderen. Deze aanplant bleek  

   niet inheems en wordt vervangen door autochtoon materiaal (Hondsroos); 

Werkzaamheden in het kader van het Project herinrichting 

   In 2020 zijn de voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd door de eigen vrijwilligers: 

   - verwijderen oude afrasteringen; 

   - maaien van het perceel;  

   - knotten van de wilgen. 

 

       
   ‘Schoon’ opgeleverd     Bessen van de meidoorn 

Overig    In de herfst vond nog beweiding plaats door 2 paarden van onze buurman. 

 

      
   De paarden van buurman Schutte   De werkpaarden van Van der Lugt 
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Lebbenbruggerkamp Borculo (vervolg) 
 

Waarnemingen Incidentele waarnemingen  

  Nabij het perceel aan de Slinge houden zich regelmatig Aalscholvers op.  

   Ook de IJsvogel is gezien. De Putter, Vink en Keep zijn regelmatig aangetroffen. 

      

   De in 2016 geplante struweelzone is prima aangeslagen en begint voor vogels en  

   insecten (letterlijk) z’n vruchten af te werpen. De strook ligt mooi aan de zonkant.  

   Tot zeer laat in het seizoen werden Libellen (m.n. Bruinrode heidelibel) aangetroffen). 

 

 

 

 

Hartelergoorbosje  Borculo       Foto Daniël Hoitink 

Bijzonderheden   Geen bijzonderheden 

Waarnemingen    Steenuilenkast: geen broedsel 

   Wielewaal, Goudvink, Zwartkop, Gaai, Ekster, Zwartkop, Kool- en Pimpelmees 

Werkzaamheden    Geen structurele werkzaamheden uitgevoerd. Wel werd incidenteel  

    geïnspecteerd en o.a. Amerikaanse Vogelkers verwijderd. 

     

 

     
     

    Hartelergoorbosje, klein maar landschappelijk fraai gelegen nabij  

    de Leo Stichting aan de Groenlose slinge 

 

  

http://www.vanderlugtstichting.nl/wp-content/gallery/hartelergoorbosje-borculo/20110628-dhf_3576.jpg
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11.2 Beheerverslag Natuurterreinen Winterswijk en buurtschappen 

 

Korenspieker te Winterswijk-Huppel      Foto Daniël Hoitink 

 

Bijzonderheden  Met ingang van 2020 werd de gebruikersovereenkomst met Vereniging Het Museum in goed  

    overleg beëindigd. 

 

    In 2020 werden het spieker niet structureel opengesteld voor bezoekers. Wel werd op verzoek een  

    rondleiding verzorgd. 

 

Werkzaamheden In 2020 werd groot onderhoud uitgevoerd. Een deel van het spieker werd geschilderd door  

    schildersbedrijf Te Morsche. Tijdens het schilderwerk bleek een deel van het houtwerk in slechte  

    staat te zijn. Besloten werd tot een houtrestauratie van een aantal kozijnen en luiken.  

  

    Van SBNL (Baron en Baronesse van Hemert tot Dingshof-Coldeweij Fonds) werd een  

    financiële bijdrage ontvangen voor het onderhoud.  

      

       
    Oud en verrot      Het nieuwe kozijn  

 

Vlasoven    In 2020 werd een schenkingsovereenkomst ondertekend voor de vlasoven. De vlasoven wordt  

    geschonken aan de eigenaren van Landgoed Te Veene in het Woold. Dit landgoed is de  

    oorspronkelijke plaats van de oven. De feitelijke verplaatsing van de oven is voorzien in 2021. 

 

    

Waarnemingen  Incidentele waarnemingen: Dwergvleermuis en Baardvleermuis (achter de luiken),  

    Grootoorvleermuis op de zolder (op basis van uitwerpselen en prooiresten). 

 

 

 

        

  

http://www.vanderlugtstichting.nl/wp-content/gallery/spieker-kossink-ratum/dhf_2486.jpg
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Ruitenburgerschans Woold       Foto Daniël Hoitink 

Bijzonderheden  Geen. 

 

Waarnemingen  Incidentele waarnemingen  

    Grote groepen Sijsjes, Fazant, Staart-, Kool-, Pimpelmees, Buizerd, Torenvalk 

    

Werkzaamheden  Maaien. De voormalige parkeerplaats, het middendeel van de schans en het toegangspad  

    voor het achterliggende perceel werden gemaaid. Het maaisel werd afgevoerd. 

 

    Parkeerplaats: om afvaldump en ongewenst bezoek te voorkomen is de parkeerplaats  

     afgesloten d.m.v. een slagboom die we in eigen beheer hebben gefabriceerd en geplaatst. 

 

   Houtopstanden: een beperkt aantal bomen rond de parkeerplaats zijn geveld ten faveure  

    van de groei van Winterlindes. 

 

        
    Voorjaar op de schans    Maaiploeg (pre-corona !)  

 

 

 

Oedingse Beekdal  Kotten       Foto Daniël Hoitink 

Bijzonderheden  Net als in vorige jaren stond de Boven-Slinge gedurende langere tijd nagenoeg langdurig  

   (bijna) droog.  

    

   In overleg met de gebruiker van de bouwlandkamp werd de omvang van de akkerranden die  

   met een mengsel akkerflora werden ingezaaid vergroot. Ook de ‘ruigterand’ langs de  

   westzijde langs de Boven Slinge werd vergroot. 
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Oedingse Beekdal  Kotten (vervolg) 
 

       
   Boven Slinge voorjaar    Boven Slinge zomer 

 

        
    Akker Oedingsebeekdal voorjaar    …begin van de zomer 

  

Waarnemingen  De struweelzone langs het bouwlandkamp ten oosten van de oever van de Boven Slinge is 

   ’s zomers een klein paradijs voor insecten zoals libellen en vlinders. Ook deze zone had fors  

   te lijden van de droogte. Het aantal waarnemingen van juffers, libellen en vlinders was in 2020  

     aanmerkelijk lager.  

Vogels   IJsvogel, Buizerd, Sperwer, Gele kwikstaart 

Fauna    Sprong reeën (4) 

Libellen   Viervlek, Weidebeekjuffer, (de zeldzamere) Bosbeekjuffer, Gewone oeverlibel, Houtpantser-  

   en Gewone pantserjuffer, Platbuik, Paardenbijter, Bruinrode heidelibel, Watersnuffel, Grote  

   Keizerlibel  

Vlinders Kleine parelmoervlinder (1e waarneming op dit terrein) , Gehakkelde aurelia, Oranjetipje,  

Bont zandoogje, Dagpauwoog, Icarusblauwtje; 

 

Werkzaamheden Door de agrarische gebruiker van het perceel werd volgens de SKAL-normen een biologisch  

   graangewas verbouwd; 

   Valhout gezaagd en opgeruimd; 

    Hangende bomen rond landbouwkamp geveld; 

   Zwerfafval verzameld en opgeruimd; 

  Toegangspad gemaaid.  
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Oedingse Beekdal  Kotten (vervolg) 
 

 

Afvaldump   Op de rand van het terrein werd een afvaldump geconstateerd. 

     

 

 

Bos Italiaanse Meren  Kotten       Foto Daniël Hoitink 

Bijzonderheden  Helaas komt het dumpen van puin en afval op dit terrein nog regelmatig voor. 

Waarnemingen  Incidentele waarnemingen  

   Zwarte specht, Boomklever, Zwartkop, 

  Op dit terrein staat een Jeneverbes, een soort die in dit gebied niet algemeen voorkomt.   

Werkzaamheden  Jeneverbes vrijgemaakt van valhout  

. 

    
   De buurman heeft bijzondere soorten aangeplant ! 
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Horstermaat Brinkheurne        Foto Daniël Hoitink 

Bijzonderheden  Van de Provincie Gld. werd bericht ontvangen dat een verplichte herplant nog niet was  

   uitgevoerd. In het 4e kwartaal werd een bosbouwkundige inplant uitgevoerd met  

   hoofdzakelijk Zwarte els. Aanvullend werden enige Winterlindes, Fladderiep en Sleedoorns  

   geplant.     

     

   Door de langdurige droogte stonden ook in 2020 alle poelen op het terrein (nagenoeg) droog.  

   Omdat de grotere poelen ook vis bevatten is dat op zich geen ongewenst situatie i.v.m. de  

   ontwikkeling van larven voor diverse soorten amfibieën  

 

   Op het deel Kruiden en Faunarijk grasland kwam opnieuw grootschalige opslag van Zwarte  

   els, Wilg en Berk voor die met de éénassige trekker en deels met de bosmaaier (zaagblad) is  

   gemaaid  

Waarnemingen Buizerd, Sperwer, Gele kwikstaart, Nijlganzen (broedpoging niet succesvol door verstoring  

   (Vos ?). 

   Aan de rand van het terrein staat een Mispel 

Fauna    Op het perceel houdt zich permanent een sprong reeën op. Ook de vos is gesignaleerd. 

Juffers en libellen  Lantaarntje, Houtpantser- en Gewone Pantserjuffer, Weidebeekjuffer, Watersnuffel,  

   Gewone oeverlibel, Platbuik, Gewone oeverlibel, Bruinrode heidelibel, Vuurlibel; 

Werkzaamheden  Nieuwe slagboom en toegangshek aangebracht, in eigen beheer gefabriceerd. 

    Bosplantsoen gepoot (Zwarte els, Fladderiep, Winterlinde, Slee- en meidoorn, Gelderse roos. 

    Watergang schoongemaakt; 

    Valhout gezaagd en opgeruimd; 

     Toegangspad gemaaid en opgeschoond; 

   Opslag Ratelpopulieren, Zwarte els, Wilg en Berk verwijderd; 

   Perceel gemaaid maaien met de éénassige trekker; 

    Maaisel afgevoerd naar de Gemeentelijke stortplaats; 

    Opslag van Els rond poelen verwijderd. 

 

      
    De watergang werd vrijgemaakt   Herplant Els, Fladderiep en Winterlinde 
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Oossinkbos  Kotten       Foto Daniël Hoitink 

Bijzonderheden  Geen.          

 

Waarnemingen Gele Kwikstaart (Bemersbeek), Bosuil (foto cameraval), Mispel (3), Boommarter.  

    

   Bosuilenkast: Geen broedsel (kast bezet door nest Hoornaar 

 

Werkzaamheden Planten bosplantsoen 

Verwijderen Amerikaanse Vogelkers  

Vrijzetten van het jonge bosplantsoen 

Overhangende takken verwijderd bij schapenweide buren 

Schoonmaken bosuilenkast 

  

   
     Planten bosplantsoen  

 

 

    
 

o.a.  Gelderse roos, , Mei- Sleedoorn    Een bijzondere vondst ! 
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12.Contactgegevens 

 
Mocht u naar aanleiding van dit jaarverslag contact met de stichting willen opnemen dan kunt u ons via onderstaande 

contactadressen bereiken. 

 

De G.A. van der Lugt Stichting is te bereiken: 

 

via de website    www.vanderlugtstichting.nl  

 

via het e-mailadres:  info@vanderlugtstichting.nl  

 

Facebook-pagina:  facebook.com/vanderlugtstichting 

 

Twitter:    @vdlugtstichting 

 

via het secretariaat:  H.J. Graven 

     Akkerwinde 4 

     7242 MX Lochem 

    info@vanderlugtstichting.nl en hjgraven@planet.nl 

     0573-258823 

     06-42637513 

 

via de beheerder   Drs. Ing. J. Ernst 

     06-53791769 

 

 

RSIN / Fiscaal nummer  8038.46.976 

Inschrijfnummer KvK  41038453 

IBAN     NL 53 TRIO 0390 95 2249 

BIC-nr.    TRIONL2U 
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