
   

NIEUWSBRIEF 2021- oktober    
 

Beste natuurvrienden,  

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. 

 

1. Van de bestuurstafel 

 

Leo Molenbroek, onze nieuwe voorzitter 

Zoals jullie weten nemen Rogier en Joris aan het eind van hun bestuurstermijn afscheid, dus per ultimo december. We zijn 

zeer verheugd te kunnen melden dat we voor beiden een waardige opvolger gevonden hebben.  

 

Leo Molenbroek loopt al een poosje mee in het bestuur. Na zijn ‘snuffelperiode’ is 

hij recent toegetreden tot het bestuur. Ook is hij bereid gevonden om de 

voorzittershamer over te nemen van Rogier. Gezien zijn bestuurservaring 

in zijn voormalige werkkring en bij andere organisaties denken we dat deze taak bij hem 

in goede handen is. Leo heeft zich al eens voorgesteld in een vorige nieuwsbrief maar 

in de nieuwsbrief van december zal hij zijn motivatie nog eens nader toelichten. 

  

  

  

 

  

  

 

José Lamain, onze nieuwe terreinbeheerder 

Lang hebben we gezocht naar een opvolger voor Joris in de functie van bestuurslid / terreinbeheerder en we denken  

(we weten het wel zeker !) iemand gevonden te hebben. Hierbij stelt ze zich aan jullie voor: 

 

Beste allemaal, sinds een maand ben ik betrokken bij de Van der Lugt Stichting en 

hoop binnenkort het stokje van Joris als beheerder en bestuurslid over te nemen. 

Graag stel ik me even aan jullie voor. 

Mijn naam is José Lamain en woon samen met mijn man Harm, en drie kinderen 

(Wout 10, Esmee 8 en Merel 6) in Ruurlo. Ik ben geboren en opgegroeid in de 

Groningse Veenkoloniën. Als kind was ik al graag buiten, voor mij was het dan ook 

een logische keuze om biologie te gaan studeren. Na mijn studie ben ik aan het werk 

gegaan als ecologisch adviseur bij Dienst Landelijk Gebied (DLG).  

Mijn man is geboren en getogen in Ruurlo, via hem leerde ik de Achterhoek 

kennen. Hier zag ik voor het eerst de zwarte specht, de grote weerschijnvlinder 

en de brede wespenorchis. Het soortenrijke coulisselandschap was een verademing 

ten opzichte van de eindeloze vlaktes van het Groningse landschap. De verhuizing 

richting het Oosten was dan ook een kwestie van tijd.  

Inmiddels wonen we nu tien jaar in Ruurlo en werk ik als boswachter bij 

Natuurmonumenten, op de Veluwezoom (ook mooi      ). Graag zet ik mijn kennis, 

ervaring en enthousiasme in voor de Van der Lugt Stichting, om zo bij te dragen aan het behoud van het Achterhoekse 

landschap. 

Inmiddels heb ik een aantal prachtige natuurparels bezocht en word steeds enthousiaster over het mooie werk dat jullie met 

elkaar verzetten. Ik verheug me op de samenwerking en hoop dat we elkaar binnenkort een keer ontmoeten.  

 

 

  



   

2. Spieker Kössink in Huppel 
Onze stichting werd in 1963 oorspronkelijk opgericht als ‘restauratie- en publicatiefonds’. De eerste grote aankoop van de 

stichting was Spieker Kössink. Het was toen nog een bouwval. Met veel enthousiasme en steun van de overheid werd het 

gebouw in oude glorie hersteld. Een voor Nederlandse en cultuurhistorische begrippen uniek gebouw dat gedurende vele 

jaren door generaties bestuurders en vrijwilligers beheerd en onderhouden werd. Het laatste grote onderhoud werd dit jaar 

afgerond. Alle houtwerk werd waar nodig gerestaureerd en ook het schilderwerk is helemaal top. 

          
  Spieker Kössink in de steigers     Na de oplevering ‘spic en span’  

In de loop der jaren werden natuurterreinen aangekocht en ging de stichting zich steeds meer op natuurbeheer en  

-onderhoud richten. De publicatie-taken werden overgenomen door de Mr. Steenbergenstichting, net als de Meester 

Heuvelstichting een zusterorganisatie van ons.  

 

Een gebouw onderhouden brengt ook de nodige zorgen en grote kosten voor onderhoud met zich mee. Sinds een aantal 

jaren hebben we geen bouwkundige kennis meer in onze gelederen. Ook is het nagenoeg onmogelijk gebleken om voor het 

gebouw een passende functie te vinden. Als bestuur hebben ons dan ook de vraag gesteld of de Van der Lugt stichting wel 

de organisatie is om het gebouw in de toekomst en dus voor de lange termijn te behouden. We hebben gezocht naar 

mogelijkheden om het spieker aan een organisatie over te dragen die meer kennis en ervaring heeft in het beheren van 

historisch gebouwen. We denken die organisatie gevonden te hebben: het Geldersch Landschap en Kasteelen (GL&K) . 

GL&K is eigenaar van de naastliggende boerderij Kössink en een groot deel van de landerijen. De gesprekken zijn nog niet 

geheel afgerond maar de verwachting is dat het eigendom van ’t spieker voor het einde van dit jaar zal worden 

overgedragen. We hebben er vertrouwen in dat het gebouw bij GL&K in goede handen is en samen met boerderij Kössink 

tot in lengte van dagen een prachtig ensemble vormt in het Winterswijks-Huppels landschap. 

 

3. Donatie Lions Lochem 

Als steun in de rug voor financiering van ons kledingproject mochten we een mooie donatie in ontvangst nemen van de 

Lions. Daar zijn we uiteraard heel erg blij mee. Met het geld gaan we warme en veilige werkkleding en winterjassen kopen 

voor onze noeste werkers in het veld. We werken weer samen met kledingleverancier JAGATEX uit Winterswijk. Inmiddels 

is het project gestart en de jassen gaan binnenkort geleverd worden. Lage temperaturen, regen en wind kunnen dus niet 

meer gebruikt worden als ‘smoesje’ om niet te gaan werken (     ). In de volgende nieuwsbrief zullen we een paar in het 

nieuw gestoken vrijwilligers presenteren. 

4. Willem Sluiterprijs 

Op 18 september vond de bekendmaking en uitreiking plaats van de Willem Sluiterprijs in de Oude Matttheüskerk in 

Eibergen. Onze stichting behoorde tot de 43 voorgedragen personen / organisaties en we schopten het zelfs tot de shortlist 

van de laatste 10. Helaas werden we geen winnaar maar met winnaar Hans Keuper die zijn gehele leven in tekst en muziek 

in het teken van de Achterhoekse taal en cultuur heeft gesteld kunnen we goed leven. Het is hem zeer gegund. Dank aan 

onze donateurs, de fam. Lemmens, die ons hebben voorgedragen en dank aan iedereen die heeft bijgedragen aan ons 

werk dat uiteindelijk tot de nominatie leidde. 

       
Deze foto zal, als blijvende herinnering, worden afgedrukt, mooi ingelijst en opgehangen worden in de werkschuur.   



   

4. Ligtenbargs Weide 

Op 28 augustus j.l. sloten we ons project Lebbenbrugge af met de onthulling, door de de fam. Ligtenbarg en mw. Tragter, 

van het nieuwe naambordje “Ligtenbargs Weide”. Een delegatie van ons bestuur, het bestuur van de meester Heuvel 

stichting en (veel !) van onze vrijwilligers die gewerkt hebben aan de realisatie van het project waren aanwezig.  

Ons doel was om het terrein een naam te geven die recht zou doen aan een stukje lokale geschiedenis. Met de naam 

Ligtenbargs is dat prima gelukt. 

 

       
   Dhr. Ligtenbarg en Mw. Tragter     Bestuur en vrijwilligers 

 

 

5. Grafrechten Fam. Van der Lugt 

In 2012 droeg de gemeente Berkelland de grafrechten van het familiegraf Van der Lugt over aan onze stichting. Dat brengt 

uiteraard verplichtingen met zich mee ten aanzien van het beheer en onderhoud van het graf dat gelegen is op de 

begraafplaats Deugenweerd in Borculo. Daar zijn we als bestuur uiteraard verantwoordelijk voor. Ons aller Laurens Gebbink 

heeft zich als vrijwilliger gemeld om een oogje in het zeil te houden v.w.b. de staat van onderhoud. Zo nodig zal hij aan de 

bel trekken als er zaken hersteld of opgeruimd moeten worden Dank Laurens ! 

  

        

Het familiegraf Van der Lugt in 2013 tijdens de herdenking ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de stichting. 

 

 

6. Beheer en onderhoud 

We zitten in het maaiseizoen en dat hebben onze vrijwilligers geweten: harken, harken, vele uren harken is het devies.  

Maar het enthousiasme is groot en de werkploegen kennen een grote opkomst. Het is nog maar net oktober en we zijn de 

1000 (duizend !) uren grens alweer gepasseerd. De terreinen Bosmans Brook, Horstermaat, Ruitenburgerschans en 

Schreuders Weide zijn al gemaaid en het maaisel (deels) opgeruimd / afgevoerd. Het wandelpad van de Laarbraak is weer 

begaanbaar en er is alweer een begin gemaakt met de bouw van een fikse brandstapel. Barchem is Beelaertsbos vrij van 

Amerikaanse Vogelkers en ook in Winterswijk (Oossinkbos) is daar weer een flink begin gemaakt 

 

Als al het maai- en opruimwerk gereed is staat er nog het nodige zaagwerk te wachten. We gaan de elzen in de houtsingel 

op Bosmans Brook afzetten en we gaan verder met de ontwikkeling van het bosje (vochtig hakhout) op terrein 

Tichelmansbosje aan de Semmeltjesdijk. Geen tijd voor verveling maar gelukkig ervaren we het niet als een straf om buiten 

in het veld te werken.  

 

Project(je) Laarbraak 

Bij bijna niemand bekend, maar goed verscholen in het bos van de Laarbraak ligt een kleine bospoel. Inmiddels nauwelijks 

meer als poel herkenbaar door de omliggende dichte begroeiing. Daar gaan we dus wat aan doen. Om de lichtinval te 

verbeteren gaan we de omliggende houtopslag verwijderen. Daarna zal er het nodige aan blad en plantenresten 

uitgebaggerd moeten worden. Helaas is het poeltje niet met machines te bereiken dus dat wordt een handmatig klusje.  

Het eindresultaat (hopen we) is een mooie bospoel waar goed licht in valt zodat er weer enige begroeiing ontstaat en 

insecten, amfibieën, vogels en reeën weer een beschutte drinkplaats hebben in droge periodes. En wellicht valt er dan voor 

iemand met een camera nog iets moois te zien vanuit een (mobiel) schuilhutje, bijvoorbeeld om de houtsnippen die daar 

‘wonen’ eens op de plaat vast te leggen.  



   

 

Beheer en onderhoud (vervolg) 

 

Sieverinkses 

Degenen die weten hoe ons esje bij Ruurlo er ’s winters meestal uit ziet keken even raar op. Normaal gesproken laten we 

het gewas staan als dekking en voedsel voor wild en knaagdieren. Dit jaar doen we wat anders in verband met de forse 

toename van “kweek”. Het gewas is geklepeld en ondergewerkt (bedoeling was afvoeren maar soms gaat er iets mis).  

Als groenbemester is mosterdzaad gezaaid. Bedoeling van de mosterd is dat het het licht weg neemt van de kweek zodat 

om zodoende de groei te beperken. De komende winter gaan we verder met een aantal mechanische bewerkingen zodat 

we de kweek uitputten en wortels van de kweek kunnen wegharken. Hopelijk gaat een flinke vorstperiode ons daar bij 

helpen. 

 

Schreuders Weide 

Een kleine impressie van al dat gezwoeg met het maaisel op Schreuders Weide 

 

         
   

        
  

       
  De buurvrouw van Schreuders Weide weet wat   Bert overweegt hier nog even om veganist te worden 

  een mens nodig heeft      maar zag daar na ampel beraad toch maar van af  

 

  



   

Winterswijk – Horstermaat 

De Winterswijkse ‘brigade’ is met een flinke aanwas van (relatief) jonge honden weer helemaal op sterkte.  

Hieronder met prima weer op de Horstermaat. 

 

       
 

      
 

 

7. Waarnemingen 

Geef je ogen goed de kost tijdens het werk en je ziet nog eens wat moois ! 

 

En dat alles vanuit ons motto ‘Oog voor detail’ 

      
  Nieuwe generatie Boomkikker    Nieuwsgierige reegeit 

  op Bosmans Brook 

      
  Hooibeestje       Landkaartje   



   

     
  Rups van de Dagpauwoog     Rups van de St. Jacobsvlinder 

 

      
  Citroenvlinder       Zwartsprietdikkopje 

 

      
  Icarusblauwtje op Blauwe knoop     Dauwtrappen met een koolwitje 

 

 

        
  Kleine (of ronde ?) Zonnedauw      Citroenpendelvlieg op Blauwe knoop 

 

  Blijf gezond en we zien je graag weer op onze terreinen.  

  Het bestuur, Rogier Grondman, Joris Ernst, José Lamain, Leo Molenbroek, Huub te Welscher, Wesley Smeier, 

     Henk Graven 


