
   

 

NIEUWSBRIEF april 2021    

 

Beste mensen, 

 

Via deze nieuwsbrief houden we jullie op de hoogte van het ‘wel en wee’ van de stichting, zaken van de bestuurstafel, onze 

projecten, nieuwe gezichten die we mogen verwelkomen bij ’t werk in het veld. Kortom: we hopen weer wat 

wetenswaardigheden te hebben verzameld voor jullie. 

 

Nieuwsbrief april: voorjaar zou je zeggen. ‘April doet wat ie wil’ dat is op dit moment wel duidelijk: 

    < April, mooi contrast >  

 

1. Van de bestuurstafel 
Onze stichting werd in 1963 opgericht door (o.a.) Jhr. Menno Van Beelaerts Blokland. Vele generaties bestuurders hebben 

zich nadien ingezet voor de doelstelling en idealen van onze stichting. Het bestuur is gaandeweg meegegroeid met de 

tijdgeest. Van oorspronkelijk meer ‘old school’ bestuurders zijn we een bestuur van ‘doeners’ geworden die samen met een 

vaste groep onmisbare vrijwilligers het vele werk in het veld verzetten.  

 

Financieel en organisatorisch is de stichting gezond. Twee bestuursleden, voorzitter Rogier Grondman en beheerder Joris 

Ernst, stoppen aan het eind van hun termijn per 31 december 2021. Zij zijn daarmee respectievelijk 12 en 6 jaar vrijwillig 

bestuurder geweest. Tijd voor nieuwe ambities, andere bestuursfuncties, eigen bedrijf en ander werk.  

Om klaar te zijn voor de toekomst hebben we een sterk en evenwichtig bestuur nodig. Helaas is het ons tot op heden niet 

gelukt adequate vervanging te vinden en dat baart ons ernstig zorgen.  

Dus bij deze nogmaals een oproep: heb je (eventueel op de wat langere termijn) ambitie om ook bestuurlijk bij te dragen 

aan het werk van de stichting, nu of over een aantal jaren, meld je dan aan. Je hoeft niet meteen in het diepe: er is ruim 

gelegenheid om een poosje vrijblijvend mee te draaien om een kijkje in de bestuurlijke keuken te nemen.  

 

2. Naoberfonds 
Van een vrijwilliger kregen we de tip om het Naoberfonds van de gemeente Berkelland te benaderen voor financiële 

ondersteuning van een van onze projecten. We hebben gekozen voor een kleding project. In het verleden hebben we van 

fondsen bijdragen gekregen voor functionele en veilige kleding van onze vrijwilligers. Gezien de aanwas van nieuwe 

mensen was er behoefte aan aanvulling. Afgezien daarvan wilden we jullie voorzien van warme winterjassen omdat het 

werkseizoen voor een belangrijk deel in de winterperiode valt. Na langdurig praten en schaven aan een aanvraag met een 

heuse ‘ideeën-dokter’ (jawel.. dat is een officiële functie in de gemeente Berkelland !) hebben we onze aanvraag ingediend 

en in een online-vergadering nader toegelicht. Vol vertrouwen hebben we de uitkomst afgewacht en die luidde als volgt: 

 

De adviescommissie heeft waardering voor het werk dat uw vrijwilligers verrichten. U vraagt een bijdrage voor kleding en 

schoeisel. Hier voorziet onze regeling niet in. Wij dragen vooral bij aan initiatieven die vernieuwend zijn, die mensen van 

alle leeftijden verbinden en die beweging in de samenleving brengen. Als we uw verzoek langs deze meetlat leggen, 

voldoet het niet. 
 

Dat was dus een forse teleurstelling ! Je vraagt je af wat je moet doen om wel in aanmerking te komen. 

.  



   

 

Groenstort Foekendijk 

Naast de aanvraag voor steun voor het kledingproject hadden we ook verzocht of we gebruik mochten maken van de 

gemeentelijke stortplaats aan de Foekendijk zodat we daar ons tak- en tophout kwijt zouden kunnen. Dit uiteraard om de 

hoge stortkosten bij commerciele bedrijven te drukken. Ook dit verzoek werd door Berkelland afgewezen met een vage 

verwijzing naar regeltjes en vergunningen. Jammer dat een gemeente die op papier biodiversiteit zo hoog in ’t vaandel 

draagt zich in de praktijk zo opstelt. Op dat punt kan Berkelland een voorbeeld nemen aan Winterswijk waar we gelukkig wel 

gratis mogen storten  

 

Voorlopig is er dus helaas geen budget om te doen wat we graag hadden willen doen, nl. de aanschaf van een aantal 

winterjassen. We bekijken nog even wat we kunnen doen uit eigen middelen voor de nieuwe vrijwilligers die nog geen 

goede kleding en veiligheidsschoenen hebben.  

 

3. Willem Sluiter prijs 2021 
Jullie hebben via diverse kanalen al vernomen dat de stichting is genomineerd voor de Willem Sluiterprijs. Dat vinden we 

een grote eer die ook recht doet aan jullie werk en inzet als vrijwilligers.  

De dichtregels van Willem Sluiter Waer iemant duisent vreugden soek, mijn 

vreugt is in dees’achterhoek is wat ons betreft nog actueel en zeker op ons 

allen van toepassing. 

 
Helaas is de uitreiking door corona vertraagd, maar wat in het vat zit. Daarmee 

niet gezegd dat we deze prijs zo maar gaan winnen want de concurrentie is 

groot.  

 

 

 

4. Covid-19 en buiten werken 
Het ‘normale’ werkseizoen zit erop. Op dit moment doen we nog wat kleinere klussen (planten, opruimen, machine 

onderhoud etc.). Hoewel we formeel met 4 mensen op een locatie mogen werken doen we de klussen meestal nog  

in duo’s. Grotere klussen (opruimen en bewerken van de akkers) besteden we nu noodgedwongen uit aan derden. 

Zie onder 6 beheer en onderhoud. 

 

In het voorjaar gaan we weer verder met het SINUS-beheer van de hooilandjes. Als er geharkt moet worden zullen we  

weer via de whats-app groepen een oproep doen.  

 

      
      SINUS beheer Schreuders Weide in Haarlo 

 

Ons uitgangspunt is dat we aan het begin van het volgende werkseizoen (september > maart) allemaal gevaccineerd zijn  

en weer als vanouds aan de slag mogen. Daarom zullen we, zoals jullie het van ons gewend zijn, weer een kalender met  

de geplande werkdagen verspreiden zodat je de dagen al vast in de eigen agenda kunt opnemen. Laten we hopen dat we 

binnenkort weer zoals vanouds ‘tegen elkaar aan kunnen schurken’ 

zoals op onderstaande foto.  

 

 

 

 

 



   

 

 

5. Vrijwilligers: nieuwe gezichten in het Winterswijkse 
Opnieuw kunnen we twee nieuwe vrijwilligers uit Winterswijk verwelkomen. Han Deunk en Sjoerd van der Werf willen met 

ons de handen uit de mouwen steken. Met deze twee verse krachten is het aantal vrijwilligers rond Winterswijk op een mooi 

niveau. Voldoende om het werk te klaren. Omdat we streven naar een zeker evenwicht en goede verhouding werkaanbod 

<> vrijwilligers maken we vanaf nu even pas op de plaats met werving van nieuwe mensen.  

Even voorstellen: Han Deunk 

Mijn naam is Han Deunk en ik ben 62 jaar. Ik woon in Winterswijk, waar ik ben geboren en 

getogen. Op 1 januari 2021 ben ik met vervroegd pensioen gegaan. Na 40 dienstjaren bij de 

gemeentelijke overheid vond ik het welletjes. Ik ben gezond en fit en wil in mijn eigen tijd nog 

veel activiteiten ondernemen. Eén van die activiteiten is vrijwilligerswerk bij de G.A. van der 

Lugt Stichting. Lekker in de natuur nuttige werkzaamheden verrichten. Naast mijn passie voor 

fotografie trek ik er graag op uit. Ik sport (hardlopen, mountainbiken) en vertoef tijdens 

vakanties graag in de bergen. Geen extreme beklimmingen meer, maar voettochten. Sinds een 

paar jaar maak ik ook tochten op de fiets. Ik hoop dat de corona snel voorbij is, zodat ik voor de 

stichting aan de slag kan en jullie kan ontmoeten. Ik heb er zin in.  

 

 

Even voorstellen: Sjoerd van der Werf  

Of de Van der Lugt Stichting met Sjoerd van der Werf een bijzonder handige en nuttige 

vrijwilliger in huis haalt moeten jullie nog maar afwachten. (Met die coronamaatregelen kan een 

daadwerkelijke kennismaking trouwens nog wel even duren, ben ik bang). Ik ben in ieder geval 

niet bang om de gewerkhandschoende handen uit de mouwen te steken. En omgeven door 

ervaren krachten zoals jullie moet dat allemaal wel goed komen. Ik vind het in ieder geval wel 

prettig om kennis te maken. Daarom alvast enige steekwoorden van mijn kant: Sjoerd van der 

Werf, 62 jaar, een leven lang gewerkt als journalist, voornamelijk in de Achterhoek. De Van der 

Lugt Stichting ken ik via de bij jullie welbekende Bennie Geurkink, waar ik vooral vanwege zijn 

werk bij de gemeente Winterswijk mee te maken had. Ik heb met zijn hulp nog geschreven over 

de Ruitenburgerschans. Ik schreef daar ook over omdat ik gek ben op (vooral) het 

Winterswijkse landschap, waar zes bezittingen van de Van der Lugt Stichting liggen. Daar 

wandel ik regelmatig langs – de afgelopen week stuitte ik nog op dat mooie donkergroene 

bordje bij het Oossinkbos. Omdat dat dagelijkse werk eindig is (per 1 mei) vond ik het een 

goede stap om dat landschap niet alleen te consumeren, maar ook een rol te spelen in het 

onderhoud. Dat is voor mij zinnig, maar hopelijk ook voor dat landschap. Ik heb nog meer 

hobby’s (ik ben gek op films en bestuurslid van stichting Filmhuis Winterswijk en omdat ik een 

liefhebber ben van geschiedenis zit ik ook in het bestuur van de stichting Winterswijkse 

Synagoge), maar daar zal ik jullie verder niet mee vermoeien want dit stukje om me even voor 

te stellen is nu alweer te lang geworden. Ik hoop dat ik jullie spoedig in gepaste werkkleding en in goede gezondheid 

persoonlijk kan ontmoeten. 

 

6. Beheer en Onderhoud 
Akker Sieverinkses  

Op onze akker Sieverinkses hebben de reeën, hazen de hele winter kunnen profiteren van het voedselaanbod en de 

dekking. Ook voor de roofvogels was de tafel gedekt met een mooi aanbod van muizen. Het werd tijd om te maaien en om 

de akker voor te bereiden op het nieuwe seizoen. Meestal doen we dat zelf met de nodige harkers. Met duo’s is dat helaas 

niet te doen. Daarom hebben we in AGREC ZELLE BEHEER met eigenaar Adriaan van Dorth een nieuwe beheerpartner 

gevonden die ons perceel heeft gemaaid, gefreesd en ingezaaid. Dit jaar zaaien we zomergerst en (pas in mei) boekweit. 

Het resultaat zien jullie op bijgaande foto’s. Wij zijn er in ieder geval blij mee. 

     
 Mooie dekking en voedsel voor ’t wild   Glad gemaaid  



   

 

Met ons eigen onvolprezen Fendt trekkertje zou het ook gelukt zijn maar dan zijn we wel een aantal dagdelen bezig. 

In deze corona-tijden, zonder de vele handen die het werk licht maken, moet je dus wat anders verzinnen. De combinaties 

die AGREC ZELLE BEHEER gebruikt hebben ’t voordeel dat je met één werkgang twee bewerkingen kunt uitvoeren.  

        
1 werkgang maaien en opladen    1 werkgang frezen en zaaien 

 

 

      
 Zaaien zomergerst      Strak wark ! 

 (Boekweit pas in mei) 

 

Om nog even te herinneren aan de droogte in april 2020: zo zag het er toen uit ! 

    

 

Akkerflora 

De subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer (ANLB) stelt als eis dat we een zomergraan (in dit geval dus gerst) moeten 

verbouwen. Al een aantal jaren doen we al met wisselend succes pogingen om op onze akkers ook de inheemse akkerflora 

weer terug te krijgen, want daar gaat het erg slecht mee. Die bloemen, o.a. wilde ganzenbloem, akkerviooltje, bleke 

klaproos, bolderik, trekken  weer vlinders, andere insecten en akkervogels als geelgors, kwikstaarten, kneuen.  

Helaas heeft vorig jaar de droogte in april / mei geleid tot een slechte opkomst. Hopelijk gaat het dit jaar beter worden. 

 
Het Jaap van Duijn Vogelfonds heeft ook dit jaar weer toegezegd de zaden te zullen sponsoren. Daar zijn we erg blij 

mee.  



   

 

 

Noodkap Zieuwent 

Na een tip van vrijwilligers van de St. Kerkepaden Zieuwent hebben we op ons terrein D’n Leeg’N könningsstool een 

‘noodkap’ uitgevoerd omdat een aantal slechte Essen op het fietspad dreigden te vallen zodat er een veiligheidsrisico 

ontstond voor de scholieren en wandelaars die van het pad gebruik maken. Bij de kap werden we geholpen door mensen 

van de St. Kerkepaden. Prima samenwerking dus ! 

 

      
 Zieke essen (essentaksterfte)     Rayonhoofd Leo Oolhuis van St Kerkepaden  

        houdt bij het schoolpad op gepaste afstand een  

        oogje in het zeil  

 

Bosplantsoen 

Dit voorjaar hebben we ruim 1300 stuks bosplantsoen aangekocht via Staatsbosbeheer. Een fors deel is geplant bij de 

Lebbenbrugge en een ander deel op diverse terreinen. Het autochtone materiaal bestond o.a. uit: meidoorn, sleedoorn, 

wilde appel, wilde peer, winterlindes, els, vlier en gelderse roos. Voor boombescherming maken we nu gebruik 

van de zwarte en groene ‘kousen’ met daarbij als steun een eiken stok. Van de witte en toch wel wat ontsierende 

boomwindsels zijn we inmiddels afgestapt.  

 

    
Opgekuild bosplantsoen     Singel Sieverinkses Ruurlo 

 
Horstermaat 

Door de provincie kregen we een ‘herplantplicht’ opgelegd voor een boomkap uit 2016. We kregen er slechts enkele weken 

de tijd voor om dat klusje te klaren maar met vereende krachten is dat toch prima gelukt. Van de provinciale handhaver  

kregen we in ieder geval een pluim. 

     
 Herplant elzen       De planters: Henk, Hermien en Jan 



   

 

7. Project Lebbenbruggerkamp 
Het project tegenover Museum de Lebbenbrugge is grotendeels klaar. Het grondwerk door Hobelman uit Halle is afgerond 

en ook het plantwerk (meidoorn haag en solitaire winterlindes) is klaar. Wat nog rest is de nieuwe afrastering die binnenkort 

nog geplaatst zal gaan worden. Voor het leveren van het materiaal en het boren van de gaten voor de eiken palen hebben 

we een opdracht verstrekt gaat ANV ’t Onderholt.  

       
     Beetje reclame kan geen kwaad     

 

     
 De geul voor de meidoornhaag     Solitaire winterlinde 

 Gelukkig heeft de kraanmachinist  

 ons hierbij geholpen  

 

Nieuwe naam: Ligtenbargs Weide 

De Lebbenbruggerkamp is eigenlijk een verkeerde naam voor het terrein. Een ‘kamp’ is in de Achterhoek een hoger gelegen 

perceel grond. Ons perceel bij het museum ligt juist laag en is ook nog eens een retentiegebied voor het water van de 

Groenlose Slinge. Dus zijn we op zoek gegaan naar een nieuwe naam die meer recht zou doen aan het verleden. Van het 

bestuur van de Meester Heuvelstichting kregen we de tip dat de laatste eigenaar van de grond en tevens beheerder van het 

museum (wijlen) de hr. Ligtenbarg was. Hij woonde ook dicht in de buurt aan de Lebbenbruggerdijk. Het leek ons passend 

om het terrein te gaan noemen naar deze laatste eigenaar: het perceel gaat dus Ligtenbargs Weide heten. Zodra de 

Corona-maatregelen het mogelijk maken zullen we op gepaste wijze het nieuwe naambordje, in aanwezigheid van de 

nazaten van dhr. Ligtenbarg onthullen. 

 

 

  



   

 

 

 

8. Waarnemingen 
Het is nog pril en (op dit moment nog koud) maar de aanwijzingen voor een nieuwe lente zijn duidelijk aanwezig: de Fitis en 

de Leeuwerik zijn terug en bij Bosmans Brook kun je de Wulp alweer horen roepen. De eerste dagvlinders (o.a. Oranjetipje, 

Dagpauwoog en Vosjes zijn alweer gesignaleerd op onze terreinen. Ga er dus op uit om al dat moois te bekijken ! 

 

 foto 2019   foto 2019 

Waarneming 31 maart 2021 Bosmans Brook)  Waarneming 1 april 2021 (Oedingsebeekdal) 

Een nieuwe generatie Oranjetipjes   Dagpauwoog: een overwinteraar  

 

 

 

Een mooi groeizaam voorjaar gewenst en blijf vooral gezond,  

 

Het bestuur, 

 

Rogier Grondman 

Joris Ernst 

Leo Molenbroek 

Huub te Welscher 

Wesley Smeier 

Henk Graven 


