
            
 

NIEUWSBRIEF - maart 2022    
 

 

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 

Weinig nieuws op dit gebied. We zijn als bestuur in gesprek met een kandidaat penningmeester. Het ziet er goed uit, maar 

eerst moet er nog een voordracht naar het bestuur. Dus daar lopen we niet op vooruit. Zodra er witte rook is laten we het 

jullie weten uiteraard. 

 

 

2. Verwervingen 

We hebben een poging gedaan om ons bezit Beelaertsbos bij Barchem uit te breiden. Uitbreiding met een aantal hectares 

zou ons de kans geven de natuur daar wat ‘robuuster’ en gevarieerder te maken. Daarnaast was het plan om een (in onze 

ogen) verwaarloosde bosrand her in te richten als struweelzone / biotoop voor vlinders en andere insecten. We zijn met 

onze buurman/eigenaar naast ons terrein in gesprek gegaan om onze plannen kenbaar te maken. Uiteindelijk draait het dan 

toch gewoon om geld. We hebben een, in onze ogen, alleszins redelijk bod gedaan maar helaas bleek vraag en aanbod 

toch te ver uit elkaar te liggen en werd het bod niet geaccepteerd.  

 

  `   

              Beelaerts Bos, bij Barchem 

 

 

3. PR - Artikel de Gelderlander 

Ons bestuurslid / terreinbeheerder José Lamain werd geïnterviewd door een journalist van 

dagblad de Gelderlander. Het werk van onze stichting, wat we doen en vooral waarom we 

het doen werd in dit artikel naar voren gebracht. En met name ook dat je als relatief kleine  

organisatie met de inzet van veel vrijwilligers veel kunt betekenen voor het kleinschalige 

landschap van de Achterhoek. Mooie publiciteit ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

4. Vrijwilligers: Nieuwe gezichten 

Dit keer een nieuw gezicht uit Borculo: 

 

Mijn naam is Guus Velders, 69 jaar en ik woon sinds 3,5 jaar met veel plezier in Borculo. Ik 

heb vanaf mijn jeugd in en om Utrecht gewoond. De laatste 30 jaar in Maarssen. In mijn 

werkzame leven was ik leraar in het (voortgezet) speciaal onderwijs voor zeer moeilijk 

lerenden. De laatste vijf jaar was ik verbonden aan het ROC Midden Nederland als docent 

Inburgering. In mijn vrije tijd ben ik vijftien jaar vrijwilliger geweest bij de Vereniging voor 

Natuurmonumenten. In het Vechtplassengebied heb ik, behalve beheerwerkzaamheden, 

excursievaartochten gedaan in het natuurgebied de Botshol bij de Vinkeveense Plassen. Ons 

beheerkantoor was Fort Kijk Uit in de buurt van Kortenhoef. Daar heb ik verschillende hand- 

en spandiensten verricht, o.a. administratie en archief. Daarnaast was ik lid van de 

Districtscommissie NM voor de provincie Utrecht. Na onze verhuizing naar de Achterhoek 

was ik op zoek naar werkzaamheden in de natuur. Tot mijn grote vreugde kwam ik als 

vrijwilliger terecht bij de Van der Lugt Stichting. Weliswaar veel kleinschaliger dan 

Natuurmonumenten, maar zeker zo interessant en vooral heel toegankelijk. Ik voel mij hier 

heel erg thuis en welkom. De te beheren percelen zijn zo divers en uitdagend, dat ik mij 

verheug op alle werkzaamheden die zich voor doen. De contacten met de vrijwilligers zijn 

inspirerend en de koffie en de koek zijn lekker. 

 

   

 

5 Donatie OVM 

 

Verzekeringsmaatschappij OVM bood klanten de kans een voordracht te doen 

voor een donatie van max. € 2.500 aan een goed doel. Onze vrijwilligers Gerrit 

Harbers en Sjoerd van der Werf (beiden klant van OVM) hebben ons voorgedragen. 

Als project kozen we voor een set elektrisch zaag-- en maaigereedschap. 

Duurzamer, stiller en minder vervuilend dan de huidige motorzagen en -maaiers. 

Sjoerd maakte een mooie tekst van de aanvraag en Gerrit diende de aanvraag in. 

De voordracht werd gehonoreerd, echter, door de grote hoeveelheid aanvragen 

werden de bedragen wel kleiner. Maar wie het kleine niet eert… dus mochten we 

een bedrag van € 250 in ontvangst nemen. De cheque werd aan Huub overhandigd 

op het kantoor van OVM in Borculo. Sjoerd en Gerrit zeer bedankt voor het 

initiatief ! 

       

Het blijft in de familie 

Huub te Welscher met dochter 

 

 

6. Planken van eigen hout 

Grootschalige houtkap doen we zeer zelden op onze terreinen. Op ons terrein Oedingse beekdal hebben we ruimte 

gemaakt voor een struweelzone als biotoop voor vlinders en insecten. Daarbij ontkwamen we er niet aan om een aantal 

Noordse esdoorns (niet inheems) en acacia’s te vellen. Acacia is mooi hardhout dat we graag duurzaam voor eigen gebruik 

willen inzetten. Daarom hebben we de stammen laten verzagen tot mooie planken.  

 

              

Met veel handkracht opgeladen     Voor de zagerij    Na de zagerij 

 

  



 

Nog meer hout 

De voorjaarstormen hebben gelukkig niet tot gevaarlijke situaties en/of ongelukken geleid maar toch moest er hier en daar 

wel wat opgeruimd worden. Huub heeft zich daar prima op kunnen uitleven.  

 

       
Bossingel Oedingse beekdal       Watergang bij Bosmans Brook  

 

 

Bossingel Oedingse beekdal 

Na de laatste stormen zijn er op het pad dat door deze bossingel nogal wat hangende en gevallen bomen aangetroffen. 

Op zich is staand en liggend dood hout geen enkel probleem. Sterker nog: wij streven er naar om een bepaald percentage 

dood hout op onze terreinen te hebben. Dood hout leeft en is een onmisbare schakel in de natuur als biotoop voor veel 

insecten en vogels. Echter, voor wandelaars kunnen hangende bomen gevaarlijk geworden. Als grondeigenaar kunnen we, 

door eventule slachtoffers, aansprakelijk gesteld worden i.g.v. ongelukken onstaan door omgevallen bomen. Het pad door 

deze bossingel is geen openbaar wandelpad, maar het is in de loop de jaren een veel gebruikte ‘sluiproute’ geworden voor 

wandelaars met (vaak) honden die daar uitgelaten worden. Die laatsten verstoren weer de sprong reeen en ander wild dat 

daar zijn thuis heeft. Ter wille dus van de eigen veiligheid voor wandelaars en de rust in dit kwetsbare gebiedje hebben we 

besloten om dit ‘pad’ af te sluiten. Dat gaan we nog voor het toeristenseizoen uitvoeren.  

 

 

7. Valkenkast bij Italiaanse meertjes 

De valkenkast op Beelaertsbos bij Barchem is in de 6 jaar dat ie daar gehangen heeft nooit bewoond geweest (althans niet 

door de beoogde soort, de torenvalk). Gezien de nabijheid van het dorp is de recreatiedruk daar waarschijnlijk te groot. 

Mogelijk speelt ook het voedselaanbod een rol. Tijd dus om het eens ergens anders te proberen. Inmiddels hebben we een 

plek gevonden aan de ZO-zijde van ons bos Italiaanse meertjes, pal aan de Duitse grens. Op onze terreinen hangen nu drie 

kasten voor de Bosuil, twee voor de Torenvalk en vijf voor de Steenuil.  

 

    
Beetje ‘spooky’ in de ochtendmist     Hier wordt op hoog niveau gewerkt 

 

 

  



 

8. Hoog water 

Het zal niemand ontgaan zijn: we hadden een natte februari. Het water in de poelen op ons terrein Bosmans Brook steeg 

fors en overstroomde de taluds. Van de oorspronkelijke vier  poelen hielden we er nog één over. Maar die was dan ook wel 

aardig groot. Inmiddels is het waterpeil al weer fors gedaald. 

     
Hoog water in februari op Bosmans Brook    Droge poelen in 2019 

         Laten we hopen dat dit ons nog even bespaard blijft  

9. Akkers 

De akker op ons terrein Oedingse beekdal wordt verpacht en door Ben Simmelink uit Kotten biologisch, volgens de SKAL 

normen, bewerkt. Onze akker Sieverinkses bij Ruurlo aan de Kooiersdijk beheren en bewerken we zelf. Zorgpunt daarbij is 

de toename van kweek, een ongewenste maar hardnekkige grassoort waar al vele generaties boeren zich op stukgebeten 

hebben. We zijn voornemens om subsidie aan te vragen bij de provincie voor het beheer van dit soort akkers zodat we een 

specialist kunnen inhuren die ons gaat adviseren over de beste werkwijze om onze akker goed en duurzaam te beheren.  

Dit jaar zaaien we zomergerst en boekweit en een gevarieerd bloemenmengsel met  

 

       
Een (nog) jonge vent    Éénscharig kantelbaar ploegje   Mooi strak toch … ? 

op ’n ouwe Fendt  

 

 

 

 

       
   Sieverinkses: zo kan het er ook dit jaar weer uit gaan zien ! 

  



 

10. Beheer en onderhoud 

De zware regenval in januari en februari leidde overal tot hoge waterstanden en zompige, slecht toegankelijke terreinen.  

Dat maakte het onmogelijk om op de percelen met de tractor te rijden en moest er (mede i.v.m. de corona-perikelen nogal 

wat geimproviseerd worden. Wat overigens weer prima gelukt is uiteindelijk. Voor het planten van bosplantsoen was het  

prima weer, dus dat hebben we ook weer volop gedaan op diverse terreinen. Het oogt niet altijd even fraai met de stokken 

en het beschermingsmateriaal maar de druk van het wild (vraat- en veegschade) is groot op die locatie. Maar het is in ieder 

geval het bewijs dat het wild aanwezig is en dat is de bedoeling uiteraard.   

 

Een korte impressie van het werk: 

 

    
Plantwerk struweelzone Oossinkbos  

Hoe gaan we ’t doen ?        Nou …. zo dus !   

    
Bosmans Brook  

Elzenbosje afgezet       Met vereende krachten  

 

     

Plantwerk struweelzone Oedingsebeekdal bij Kotten      

 



11. Voorjaar 

Na een natte periode in het vroege voorjaar werden in maart vele zonrecords gebroken.  

    

Blinde bij (een als bij vermomde zweefvlieg)   Dagpauwoog op bloeiende Sleedoorn 

 

 

 

Mooie dus dagen om er op uit te trekken en te genieten van de natuur in al haar facetten. Als je maar, zoals ons motto zegt: 

“OOG VOOR DETAIL“ hebt kom je vanzelf heel veel moois tegen.  

 

 

Alle vrijwilligers die zich ingezet hebben zeer bedankt voor het enthousiasme. Rust goed uit want we doen het komende 

seizoen heel graag weer een beroep op jullie.  

 

 

 

Leo Molenbroek, José Lamain, Huub te Welscher, Wesley Smeier, Henk Graven 

 

 


