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0. Inleiding 
In dit Jaarverslag legt het bestuur van de stichting verantwoording af over het in 2022 gevoerde 

beleid, de bereikte resultaten en de uitvoering van het onderhoud en beheer van de terreinen en 

objecten die de stichting in eigendom heeft.  

 

2022 was in veel opzichten een jaar met hoogte- en dieptepunten. Kenmerkend was opnieuw de 

langdurige droogte waardoor in het veld de schade nu aantoonbaar is, met name aan houtopstanden, 

m.n. beuk en grove den hebben zwaar te lijden van de droogte. Ook de amfibieën en insecten die 

voor de voortplanting van waterbiotopen afhankelijk zijn hadden het opnieuw zwaar.  

In 2022 zijn geen grote projecten uitgevoerd. Desondanks is er veel en hard gewerkt. Dankzij de 

opheffing van de COVID-beperkingen konden we weer met grotere groepen vrijwilligers aan het werk.  

Voor het derde jaar op rij kon in het logboek weer een recordaantal werkuren ( 16 71) worden 

bijgeschreven. 

Helaas was er ook een dieptepunt: eind december 2022 bereikte ons het bericht dat onze vrijwilliger 

Sim Simmelink na een kort ziekbed was overleden. Wij herdenken Sim als een zeer betrokken 

vrijwilliger die de Achterhoek en de natuur een warm hart toedroeg. 

Het aantal vrijwilligers bleef verder stabiel, hoewel er een aantal mensen zich door omstandigheden  

moest afmelden konden we ook nieuwe mensen verwelkomen. 

| 

In financieel opzicht was het helaas geen goed jaar. In 2021 was de handel in certificaten van de 

TRIODOS-bank onverwacht al stilgelegd. Bij de start van 2022 kregen we bericht van de bank dat 

onze certificaten fors in waarde waren afgewaardeerd. We sloten het boekjaar dan ook af met een 

negatief resultaat. 

 

Geld op de bank is één ding: ons echte werkkapitaal zijn de vrijwilligers en die zijn van onschatbare 

waarde. Ook dit jaar hebben ze samen weer een record aantal uren gewerkt. Dank ! 

    
    Werkploegen D’N Leeg’n Kȍnningsstool 

 

 

     
Werkploeg Oedingsebeekdal     Werkploeg Bosmans Brook  
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Oedingsebeekdal Planten bosplantsoen   Acaciahout om planken van te zagen 

 

     
Knabbel en babbel       Werkploeg Horstermaat 

      
Werkploeg Ligtenbargs weide       Herstel afrastering Oedingsebeekdal 

        
Plantploeg Oossinkbos           Wegblokkade bij Kotten  
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1. Bestuur 
 

1.1 Bestuurssamenstelling 

Het bestuur had in 2022 de navolgende samenstelling| 

 

Leo Molenbroek   Ruurlo    Voorzitter 

Henk Graven   Lochem  Secretaris / penningmeester 

José Lamain    Ruurlo   Beheerder 

Huub te Welscher   Lichtenvoorde   Algemeen bestuurslid 

Wesley Smeier    Doetinchem   Algemeen bestuurslid (aftredend per 31/12 2022) 

André Welmerink   Ruurlo    Algemeen bestuurslid 

 

1.2 Benoemingen, herbenoemingen bestuur in 2022    

André Welmerink   Benoemd per 1 augustus 2022 

     Besluit genomen om per 1 januari 2023 te benoemen als Penningmeester 

 

1.3 Einde bestuurstermijn / vertrek 

Wesley Smeier   Einde bestuurstermijn, vertrek per 31-12-2022 

 

1.4 Bestuursvergaderingen 

Het bestuur heeft in 2022 zes  keer vergaderd. Afgezien van de reguliere bestuurlijke onderwerpen heeft het bestuur 

aanleiding gezien om voorbereidingen te treffen voor het uitdiepen van meer thematische onderwerpen, m.n. het 

veiligstellen van een zowel kwantitatief als kwalitatief goed bestuur voor de toekomst. De uitwerking daarvan pakken we in 

2023 op. 

 

1.5 Beheercommissie 

De Beheercommissie heeft mandaat en eigen budget om zaken m.b.t. het beheer en onderhoud van terreinen zelfstandig te 

regelen. De commissie kwam met enige regelmaat bijeen voor afstemming en planning van de uitvoerende 

werkzaamheden. 

  
José Lamain per 1.1.2022 Beheerder  

 

1.6 Eindejaar bijeenkomst 

De eindejaar bijeenkomst met bestuur en vrijwilligers kon door het einde van de COVID beperkingen gelukkig weer 

doorgang vinden 
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2. Organisatie en Bestuur 
 

2.1 Statuten 

De statuten zijn in 2022 onveranderd gebleven en juridisch actueel. 

 

2.2 Huishoudelijk Reglement 

In 2022 werden geen wijzigingen doorgevoerd in het Huishoudelijk Reglement.  

 

2.3 Beleidsplan 

Het in 2019 vastgestelde Beleidsplan 2019 – 2023 bleef in 2022 ongewijzigd. De eerste voorbereidingen voor een in 2023 te 

actualiseren Beleidsplan 2024-2028 zijn opgestart.  

 

2.4 Dubbelfunctie secretaris/penningmeester 

Het streven was om de in 2013 vastgestelde (tijdelijke) dubbelfunctie voor secretaris / penningmeester per ultimo 2022 weer 

te scheiden in twee functies. Dat voornemen gerealiseerd. Per 1.1.2023 zal André Welmerink de penningmeesterfunctie en  

de bijbehorende taken van Henk Graven overnemen.  

 

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. Bankieren / Financiën 

Zie punt 3 Financiën. 

Aan de beoogde nieuwe penningmeester werd een laptop in permanente bruikleen verstrekt.  

 

2.7 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 2022 relatief beperkt, met name door de negatieve berichtgevingen van de  

‘Tech-reuzen’ op gebied van privacy, in de pers. Wel werd actief gebruik gemaakt van Twitter, het aantal volgers nam toe 

met 28 % en bedroeg per ultimo 2022 264. Het aantal gevolgde organisaties en personen bedroeg 220.  

 

2.8 Webmaster 

De functie webmaster werd sinds 2012 op vrijwillige basis en onbezoldigd ingevuld door Daniel Hoitink Fotografie te 

Aalten. Technisch en qua beveiliging is de website altijd prima up-to-date gehouden. Echter hebben websites sinds 2012 

een andere functie gekregen waarbij meer interactief gewerkt wordt. Na zoveel jaren trouwe dienst was het tijd om het 

stokje over te dragen. Gelukkig is een driemanschap uit eigen gelederen (Rudy Dokter, Jan Cees Rutgers en Sjoerd van de 

Werf) bereid gevonden om per 1.1.2023  het webmasterstokje over te nemen.  

 

2.9 TechSoup  

TechSoup is een organisatie die zich ten doel stelt om kleinere ANBI-organisaties meer te laten profiteren van IT diensten. 

Grote IT organisaties bieden d.t.v. TechSoup producten en diensten (mailadressen, clouddiensten, etc.) aan waar we van 

kunnen profiteren. Onze nieuwe webmasters zijn in 2023 gestart met de integratie van nieuwe producten en zullen dat in 

2023 verder vorm en inhoud geven. 

 

2.10 WhatsApp 

De WhatsApp vrijwilligersgroepen Boslugt Ruurlo, Boslugt Borculo en Boslugt Winterswijk worden met name gebruikt 

voor het onderling afstemmen van carpooling naar de terreinen. 

 

2.11 Verzekeringen 

 

2.11.1 Aansprakelijkheid / verzekeringen bestuur en organisatie 

De stichting heeft risico’s afgedekt d.m.v. een WA aansprakelijkheidsverzekering. Voor de veldschuur is een inboedel- en 

opstalverzekering afgesloten. Ook het ‘machinepark’ is verzekerd. In 2022 werden geen schadeclaims ingediend voor 

schade aan machines. 
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2.11.2 In 2022 werd een bestuurders-aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. 

 

2.11.3 Inboedelverzekering: In 2022 werd door onachtzaamheid met de aanhanger een deel van het handgereedschap 

verloren. Helaas bleken de verzekeringen deze schadepost i.c. de vervanging van dit materiaal niet te dekken. 

 

2.11.4 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 2022 werd geen beroep gedaan op deze verzekering. 

 

2.12 Kentekenbewijzen 

Alle voertuigen zijn in 2022 voorzien van de wettelijk vereiste kentekenbewijzen.. 

 

     
 

 

2.13 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. In 2022 is dit reglement niet gewijzigd. 

 

 

2.14 Certificering natuurbeheer 

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

Provincie Gelderland (BIJ12 / Partner) worden gesteld aan eigenaren van natuurterreinen. In 2022 werd het certificaat i.v.m. 

aflopende RvO beschikkingen, opnieuw uitgebreid met een aantal beheereenheden die onder het regime van de 

certificering gebracht werden. Per ultimo 2022 zijn alle beheereenheden van de 15 terreinen onder het SNL-regime van de 

VALA gebracht. 

 

         
 

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

- Individueel Kwaliteitshandboek 

- Registratie van Eigendommen 

- Werkplan beheer en Onderhoud 

- Verantwoording 
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2.15 Onterechte grond toe-eigening  

Ook in 2022 is de lijn voortgezet om toezicht te houden op het door derden ten onrechte opvoeren van onze percelen in de 

mestboekhouding. In 2022 zijn er op dat punt geen constateringen gedaan en ook geen meldingen van RvO ontvangen. 

 

2.16 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 2022 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 2022 hebben zich geen persoonlijke ongelukken voorgedaan tijdens de werkzaamheden. 

 

Voor wegafzettingen tijdens het vellen van bomen langs de openbare weg zijn zgn. ‘verkeerskegels’ 

aangeschaft 

      

 

 

 

 

2.17 ANBI / Transparantie jaarverslag en jaarrekening 

In 2022 werden het jaarverslag 2021 en de financiële verantwoording 2021 gepubliceerd op de website.  

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

 

      
 

2.18 Vergoeding van onkosten 

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

In 2022 werden aan bestuur en vrijwilligers in beperkte mate onkostenvergoedingen betaald voor reiskosten bestuur, 

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

 

Voor het Beheer en Onderhoud wordt jaarlijks zo rond de 8000 km. gereden met privé auto’s. Inspanningen om voor de 

stichting een ‘bedrijfswagen’ aan te schaffen om zo de privé onkosten terug te dringen zijn op niets uitgelopen omdat de 

stichting als ANBI-organisatie geen bedrijfsauto met een grijs kenteken mag voeren. Ook het doen sponseren van deze 

onkosten door externe partijen is helaas niet gelukt. 

 

2.19 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 2022 werd dit beleid toegepast. Er werd meer dan 40 m3 hout verkocht. 

I.v.m. stijgende kosten (o.a. diesel) en de ontwikkelingen op de markt werden de prijzen aangepast. Daar waar 

specialistisch materiaal (hoogwerker) ingezet moest worden konden de kosten gedekt worden door de houtopbrengst. 

 

2.20 Logboeken Beheer en Materiaal/Gereedschap 

In overeenstemming met het Beleidsplan zijn ook in 2022 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.  
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2.21 Werkresultaten 2022: op basis van de logboekgegevens worden (per natuurterrein) gegevens bijgehouden m.b.t. het 

aantal uren dat door vrijwilligers is gewerkt. Data van de werkzaamheden worden ook verstrekt aan St. Landschapsbeheer 

Gelderland. Ook veldwaarnemingen op gebied van flora en fauna worden bijgehouden. Voor detailinformatie zie het punt 10 

Vrijwilligers en Beheerverslag punt 11 

 

 

2.22 Digitale back-up 

Het beleid van de stichting is dat 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 kostenaspect is dit in 2021 niet verder van de grond gekomen. 

 

      
 

 

Uit veiligheidsoverwegingen worden 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. Ook werd voor het bestuurslid dat in de toekomst het penningmeesterschap over zal 

nemen een nieuwe laptop en een back-up harde schijf aangeschaft en in permanente bruikleen gegeven. 

 

 

2.23 Natuurbeheerplan 2022 >2023 >2024 

Het in 2022 door de provincie Gld. vastgestelde ontwerp Natuurbeheerplan (NBP) 2023 bevatte een aantal (minor) punten 

die voor een volgende versie door een in 2023 in te dienen zienswijze op het NBP 2024 nog gecorrigeerd moeten worden.  
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3. Financiën   
 

3.0 Algemeen 

Het eindresultaat van de Inkomsten / Uitgaven (incl. beleggingen) eindigde in 2022 met een negatief resultaat: 

van ruim 18 K. Grotendeels is dit te “danken” aan de afwaardering van de waarde van Certificaten van de TRIODOS-bank. 

Net als veel andere klanten van deze bank is de stichting daar ernstig door gedupeerd. In een brief en (daaropvolgend) een 

persoonlijk gesprek met een vertegenwoordiger van de directie van de bank is ons ongenoegen daarover geuit. Zonder 

resultaat overigens. Het bestuur beraadt zich nog over de continuering van deze bankrelatie. 

 

3.1 Begroting 2022 

In 2022 werd de lijn doorgezet om de inkomsten / uitgaven te bewaken op basis van een actuele begroting. De basis-

begroting werd in januari 2022 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) 2021 werden in 2022 gepubliceerd nadat het 

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

 

      
 

3.3 Kanttekeningen 

Bij de financiën 2022 zijn de volgende kanttekeningen te maken: 

➢ De Jaarrekening en de staat van Baten en Lasten 2020 werd opgesteld en (i.v.m. corona beperkingen) via een ad 

hoc procedure door het bestuur goedgekeurd. Door de externe accountant van BonsenReuling 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; 

 

➢ Dividend: bij wijze van uitzondering werd door de Triodos-bank cash dividend uitbetaald € 2506 op de certificaten.  

 

➢ Beheer en Onderhoud en Investeringen: Bij de investeringen lag de prioriteit ook in 2022 bij het beheer en onderhoud 

van de natuurterreinen en de ondersteuning van de (nieuwe) vrijwilligers (m.n. het kledingproject). 

Investeringen voor inventaris, gereedschap en machines: €   1.556 

Investeringen Beheer en Onderhoud (incl. vrijwilligers): € 28.266 * 

Dit laatste bedrag werd sterk beïnvloed door facturen voor het restauratiewerk van het spieker dat in 2021 werd 

uitgevoerd voordat tot verkoop besloten werd.  

 

➢ Beheer en onderhoud vrijwilligers: Voor vrijwilligers ligt de prioriteit bij het gebruik van veilige en deugdelijke 

werkkleding. Voor werkkleding, schoeisel, kerstattenties en een eindejaar bijeenkomst werd € 2.370 betaald. 

 

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

Ook in 2022 werd de handel in certificaten door de bank niet vrijgegeven. Daarom kon de winst op deze certificaten niet 

worden verzilverd. Per ultimo 2021 werd door de bank de waarde van de certificaten ‘om fiscale redenen’ met 30 % 

afgewaardeerd. Dat leidde tot een fors verlies. Alle overige beleggingen bij de bank werden van de hand gedaan. 
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➢ Projecten: In 2022 werden geen projecten uitgevoerd. 

 

➢ Onvoorziene uitgaven: deze waren zeer beperkt. Voor schade aan het gewas door een omgevallen boom werd een 

bedrag van € 100 betaald. 

 

➢ Subsidies en donaties 

Ontvangsten subsidies:  € 6.954 

Ontvangsten donaties:  € 1.745,-  (door 10 organisaties / particulieren) 

 

➢ Waterschapsheffing: Na de succesvolle bezwaarprocedure in 2021 werden in 2022 geen foutieve aanslagen 

waterschapsheffing ontvangen. 

 

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

Erfgoedcentrum, 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 2022 goed gelukt: afgezien van de noodzakelijke uitgave voor de nieuwe statuten 

bleven de bestuurskosten bleven ruim onder de 1 %. 

 

➢ Belastingvrijstelling: als ANBI-instelling is de stichting vrijgesteld voor de Omzet- en Dividend belastingen. 

Het bestuur heeft in 2022 onderzocht of de oprichting van een werkmaatschappij onder de vlag van de stichting 

(juridisch) haalbaar en realistisch is. Uitkomst van dat onderzoek is dat het in principe juridisch haalbaar is maar 

dat de eisen die de fiscus stelt voor onze stichting niet realistisch zijn.  

 

➢ Gemeentelijke belastingen: voor de werkschuur werd een aanslag WOZ ontvangen; 

 

➢ Landinrichtingsrente (LIR) Per ultimo 2021 liep het laatste contract Landinrichtingsrente af waardoor de vaste 

lasten voor dit onderdeel m.i.v. het jaar 2022 vervallen. 

 

➢ Restauratiewerk spieker: in 2022 werden de facturen voor de restauratie van het spieker ontvangen. Dit bedrag 

ad. € 19.192.-) stond als een kortlopende schuld op de jaarrekening en werd dus in 2022 voldaan. 

 

➢ Houtverkoop: Er werd voor een bedrag van € 2060 hout verkocht aan vrijwilligers (gereduceerde prijs) en 

particulieren. De stichting hanteert geen commerciële tarieven voor het hout maar de prijzen zijn wel aangepast 

aan de toegenomen kosten en de prijzen die op de openbare markt worden gerekend. 
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4. Subsidies, Donaties, (Notariële) Schenkingen en Legaten 
 

4.1 Rijks- en Provinciale subsidie 

De volgende subsidies werden in 2022 ontvangen 

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

Deze cyclus (uitvoering door RvO) is beëindigd. In 2022 werd de laatste nabetaling uitgekeerd 

 

➢ SNLsubsidie: deze subsidie werd 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.  

 

➢ SNLsubsidie nieuwe aanvragen: voor de jaren 2022-2025 werd een nieuwe aanvraag ingediend voor SNL-subsidie 

periode 2022-2025 i.s.m. de VALA. De beschikking is in 2022 ontvangen en komt daarna in 2023 tot uitbetaling.  

Op bepaalde details werden nog een paar voorstellen voor wijzigingen afgestemd met VALA. 

 

➢ Subsidies Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLB) 

Het ANLB contract voor het terrein Ligtenbargs Weide is beëindigd en omgezet naar het SNL Regime. Het contract voor 

de akker op terrein Sieverinkses werd verlengd. In 2022 werden de betalingen van deze subsidie tijdig en volledig 

ontvangen. 

 

 

4.2 Donaties 

Met betrekking tot donaties was het opnieuw een goed jaar. In totaal werd een bedrag van ruim € 2.982,- ontvangen.  

Van 9 particulieren werden in 2022 donaties / schenkingen ontvangen  

 

Ondanks het feit dat de stichting door omstandigheden geen akker-/vogelzaden heeft aangeschaft werd door het 

Jaap van Duijn Vogelfonds een donatie van € 450 ontvangen. Daarvoor zijn we deze sponsor, die ons al vele jaren steunt, 

zeer erkentelijk. 

 Het vogelfonds steunt ons al vele jaren 

 

4.3 Notariële schenkingen 

In 2022 werden geen (notariële) schenkingen ontvangen. 

 

4.4 Schenking d.m.v. onderhandse akte 

In 2022 werd 1 onderhandse schenkingsakte opgesteld. Mw. Brinkhuis uit Eibergen sloot met de stichting een 

schenkingsovereenkomst voor 5 jaren. 

 

4.5 Legaten / nalatenschappen 

In 2022 werden geen legaten ontvangen. 

 

Van twee particulieren werd bericht ontvangen dat de stichting was opgenomen als begunstigde in een testament. 

Nalatenschap 1: dit betreft een tweetal percelen landbouwgrond, rond 6.9 ha. 

Nalatenschap 2: onbekend      
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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. 

 

Nieuwe overeenkomsten 

In 2022 werden geen nieuwe overeenkomsten afgesloten. 

 

Beëindiging overeenkomsten 

Op verzoek van de stichting werd de overeenkomst met de bijenvereniging Ruurlo (plaatsen van kasten op Sieverinkses) 

ontbonden. Dit gezien het voedselaanbod op deze locatie en de concurrentie van honingbijen versus wilde bijen. 

 

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. Per 2022 zijn er geen lopende jachtcontracten meer.  

 

➢ De overeenkomst Agrarisch Natuurbeheer (ANLB) met de VALA voor terrein Sieverinkses werd gecontinueerd 

De overeenkomst Agrarisch Natuurbeheer (ANLB) met de VALA voor terrein Ligtenbargs Weide werd beëindigd en 

per 1.1.2022 omgezet in SNL-beheer; 

 

➢ Voor het terrein Oedingsebeekdal werden afspraken gemaakt met de gebruiker (biologische akkerbouwer) 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. Zie ook punt 11 Beheer / Akkerbeheer 

 

➢ Uit meldingen van RvO en uit eigen onderzoek (2018/2019) 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 2022 werden geen nieuwe constateringen gedaan en ook geen meldingen van RvO ontvangen.  

De controles worden wel voortgezet in de toekomst. 

       
 

➢ 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 2022 werd deze overeenkomst met de nieuwe bewoners stilzwijgend voortgezet. De tegenprestatie (onderhoud heg  

en knotten van wilgen) werd eind 2022 uitgevoerd.  

 

➢ Overige overeenkomsten 

- contract fa. Tragter blusmiddelen veldschuur  
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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.  

 

Naast de financiële ondersteuning door derden vergt de uitvoering van projecten ook de inzet van eigen middelen. 

Gezien de negatieve begroting 2022 is besloten geen grote projecten in uitvoering te nemen  

 

In 2022 werden geen nieuwe projecten in uitvoering genomen. 

 

Vervolg Project “E“ gereedschap uit 2021 

Verzekeringsmaatschappij OVM bood in 2021  klanten de mogelijkheid om voor een goed doel een project aan te dragen 

voor financiële steun. Medio januari 2022 volgde bericht dat enerzijds de aanvraag was gehonoreerd maar dat anderzijds de 

hoeveelheid projecten zodanig was dat ‘de spoeling dun’ werd. Desondanks waren we blij met het gedoneerde bedrag. 

Omdat de eigen bijdragen van het project dat we in uitvoering wilden nemen te groot werd is besloten dit project te stoppen. 

 

 Van Verzekeringsmaatschappij OVM werd een donatie ontvangen   

 

7. Donaties verstrekt aan derden 
In 2022 werden twee aanvragen ontvangen voor financiële steun aan projecten van derden ontvangen.  

Beide verzoeken werden afgewezen omdat uit de begrotingen bleek dat bedragen gereserveerd waren voor  

individuen / organisaties die niet belangeloos meewerkten aan de projecten. 

 

8. Verwervingen / verkopen 
De stichting hanteert bij een eventuele verwerving van een nieuw terrein een checklist / beslisboom 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. 

 

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

(Provincie Gelderland) of andere organisaties / particulieren op de openbare markt te koop aangeboden worden. 

➢ Verkoop 

In 2022 werden geen percelen natuur i.c. landbouwgrond aangekocht of verkocht; 

 

➢ 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 2022 zijn m.b.t. deze ruilverkaveling geen ontwikkelingen te melden. 
 

➢ De Provincie Gelderland ging in 2022 nog niet over tot verkoop van relevante percelen nabij Winterswijk die 

grenzen aan ons bestaande bezit; 
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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). 

 

De activiteiten voor de Facebookpagina (> 110 volgers) zijn, o.a. door de negatieve berichtgevingen over privacy) in sterk 

beperkte mate voortgezet in 2022.  

Twitter  

      @vdlugtstichting 

 

Het Twitteraccount (217 gevolgden en 278 volgers) is redelijk actief gebruikt. Het aantal volgers is ook dit jaar weer 

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

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

toegenomen 

 

 

    
 

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.  

 

 

9.3 Terreinborden 

In 2022 is een deel van de oude terreinborden vervangen door nieuwe met het nieuwe logo. 

 

      
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. Waar mogelijk werd dit uitgereikt  

 

      
  

http://www.vanderlugtstichting.nl/
http://www.facebook.com/vanderlugtstichting
http://twitter.com/vdlugtstichting
https://www.facebook.com/vanderlugtstichting
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9.5 Website https://vanderlugtstichting.nl/  

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

belangstellenden. Ook in 2022 is de website actueel gehouden. Aangezien de basis van de website al uit 2012 dateert  

is het nu zaak om de site aan te passen aan de huidige tijd waarbij meer aandacht gericht is op interactieve benadering en  

communicatie met belangstellenden. 

      
 

De functie webmaster werd ook in 2022 belangeloos ingevuld door Daniël Hoitink Fotografie te Aalten. Daniël heeft ons vele 

jaren gesteund met zijn inzet. Hij vond het nu tijd worden dat een andere webmaster een vervolg geeft aan een nieuwe fase. 

Daar hebben we als bestuur uiteraard begrip voor. We hebben een drietal vrijwilligers uit eigen gelederen bereid gevonden 

deze taak over te nemen. Rudy Dokter, Sjoerd van de Werf en Jan Cees Rutgers zullen gedrieën de functie webmaster op 

zich nemen. 

 

➢ In 2022 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; 

 

➢ De nieuwsbrieven worden structureel in PDF vorm op de website geplaatst; 

 

➢ In het kader van de nieuwe ANBI-wetgeving werden op de website in het onderdeel ‘Onze Organisatie’ de 

Jaarverslagen en Financiële Verantwoording gepubliceerd; 

 

 

9.6 TechSoup 

TechSoup is een organisatie die zich ten doel stelt om kleine (ANBI) organisaties beter te laten profiteren van IT 

producten die door derden worden aangeboden. In 2022 is de stichting geaccepteerd als ANBI die voor de levering 

diverse IT producten in aanmerking komt. Voor de implementatie van de producten wordt door onze vrijwilligers / 

webmasters samengewerkt met Van den Brink ICT uit Hengelo (G).  

 

De 1e fase is de gratis integratie van Microsoft producten met o.a. nieuwe mailadressen voor bestuursleden. De 

volgende fase is het creëren van een Cloud-omgeving waarbij gezamenlijk aan producten kan worden gewerkt.  

Ook een deel van het archief van de stichting kan dan toegankelijk gemaakt worden. 

 

 

9.7 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 en streamen van films. Dit platform is technisch geavanceerd  en het meest 

geschikt en om filmmateriaal te hosten en kwalitatief voor het voetlicht te brengen. Dit voornemen is in 2022 nog niet 

gerealiseerd. 

 

9.8 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.  

  

https://vanderlugtstichting.nl/
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10. Vrijwilligers / helpende handen    
 

Ook voor het vrijwilligerswerk stond 2022 in het teken van de Covid pandemie. Onze lijn in 

2022 was dat we de Covid protocollen volgden van St. Landschapsbeheer Gelderland. 

Een beperkt deel van het jaar werd gewerkt met kleine groepen,  

 

Na de versoepelingen kon gelukkig weer met groepen van ‘normale’ grootte gewerkt 

worden. De werkplanning stond in beperkte mate 2022 onder druk door de beperkingen.  

 

Voor het derde achtereenvolgende jaar gaat een record in de boeken. Er werd 1671 ! uur gewerkt. Hulde!  

 

Opnieuw konden we in 2022 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. Veel dank 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 ons keurkorps met naam en toenaam genoemd. 

     Daniel Hoitink    Aalten  Webmaster   

    Wim ter Meulen    Almen 

    Rudy Dokter   Barchem 

    Bert Van Ek    Borculo 

    Egbert Olthoff    Borculo 

    Gerrit Harbers    Borculo 

    Herman Fokkink   Borculo 

    Johan Te Selle    Borculo 

    Laurens Gebbink   Borculo 

    Theo Franck    Borculo 

    Guus Velders    Borculo 

    Willem Ebbers    Borculo 

    Frits Roerdinkholder   Groenlo 

     Huub Adema    Lichtenvoorde 

    Joris Ernst    Lichtenvoorde 

    Gerrit Vriezen    Ruurlo 

     Leo Romijn    Ruurlo 

    Jan Cees Rutgers   Ruurlo 

    Kees Koolschijn    Ruurlo 

     Hermien Toebes   Winterswijk-Kotten 

    Jan Lammers    Winterswijk 

    Henk Bonjernoor   Winterswijk 

    Jan Willem te Winkel   Winterswijk 

    Jopie Schreurs    Winterswijk 

 `   Sjoerd van der Werf  Winterswijk  

    Han Deunk    Winterswijk 

    Rudie Roerdinkholder   Winterswijk 

    Sim Simmelink    Winterswijk   

    Wim te Selle    Winterswijk 

    Jos de Vries    Winterswijk 

    Wil van de Hoven   Winterswijk 

    Frank te West    Zutphen 

   Kees Vredeveld    Zutphen 

    Peter van Weeren    Zutphen 
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Door omstandigheden moest een aantal mensen helaas noodgedwongen stoppen met het werk. Gelukkig konden 

we ook nieuwe gezichten verwelkomen en hebben zich ook voor 2023 al weer nieuwe mensen aangemeld. 

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

- er werd gewerkt op alle 15 terreinen / locaties in de oostelijke Achterhoek; 

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

- gemiddelde duur van een werkdag:  3 ½ uur; 

- aantal werkdagen /dagdelen  166  dagdelen;  

- aantal gewerkte uren    1671 uren Een nieuw record. (in 2021: 1567) 

 

De werkzaamheden bestonden hoofdzakelijk uit het: 

- ondersteunen bij het zaagwerk, verzamelen van gezaagd hout, uitslepen van 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; 

- 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 onderhoud van de werkschuur; 

- het maaien van Adelaarsvarens en vrijzetten van bosplantsoen;. 

    
Borculo: ruiters op Ligtenbargs weide   Ruurlo: Sieverinkses 

     
Zieuwent: D’N Leeg’n  Kȍnningsstool   Kotten Oossinkbos 

 

      
Ruitenburgerschans Winterlindes    Haarlo Schreuders Weide  
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10.1 Machinale Ondersteuning 

Gelukkig kunnen we voor het zware werk steeds meer gebruik maken van eigen materiaal. Het machinepark 

bestaat inmiddels uit: 

- een 1-assige Reform maaitractor; 

- een Fendt tractor met bak; 

- een eg / cultivator; 

- een hydraulische maaibalk; 

- een hydraulische kipper; 

- een hydraulische versnipperaar; 

- een aanhanger met loofrekken. 

 

    
 

 

    
 

 

10.2 Bedrijfsauto 

De vele kilometers (rond 8000 km) die gemaakt worden voor beheer en onderhoud, meestal met aanhanger en 

machines /gereedschappen) worden gereden met privéauto’s. Regelmatig ook moet door zwaar, moeilijk 

begaanbaar  terrein gereden worden. Dat is een forse belasting voor onbezoldigde bestuursleden. Daarbij komt 

dat de trend voor particuliere rijders toch meer naar elektrische en duurzaam neigt.  

 

In 2022 werd besloten tot de aanschaf van een bedrijfsauto. Als ANBI-organisatie is het helaas niet toegestaan 

om met een grijs kenteken te rijden omdat de stichting niet aan de voorwaarden voldoet i.c. niet Btw-plichtig is. 

Mede financiering van de vaste lasten door een fonds bleek geen optie te zijn. 

 

Uiteindelijk is het bestuur tot de conclusie gekomen dat de hoge vaste lasten van een bedrijfsauto door de 

stichting niet gedragen kan worden. Daarom is de voorgenomen aanschaf gecanceld en blijven de (reis)kosten 

dus grotendeels een privéprobleem voor het bestuur. 
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10.3 Jaarafsluiting 

Na twee jaren zonder eindejaarbijeenkomst kon dit gelukkig in 2022 weer doorgang vinden. Restaurant De Duif 

serveerde een stamppot buffet. Tussen de bedrijven door hield Jan Bengevoord een presentatie over roofvogels 

in de Achterhoek. Terugkijkend kunnen we van een gezellige en geslaagde middag spreken 

 

 

 

 
En uiteraard bestond de ‘beloning’ ook dit jaar weer uit een heerlijke kerststol  
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Ons motto was uiteraard ook in 2022:   Oog voor detail 
 

Helaas moeten we over de gehele lijn constateren dat er sprake is van een grote terugval in biodiversiteit. Met 

name insecten hebben zwaar te lijden van het gebruik van o.a. pesticiden, We doen ons best om waar mogelijk 

bestaande biotopen te behouden, te vergroten en/of te verbeteren.  

 

De mooie dingen en successen die we samen bereikt hebben, allemaal het resultaat van hard werk met passie 

voor de Achterhoekse natuur. Het werk in onze terreinen en aan ons mooie Achterhoekse landschap is nooit 

gedaan en voor anderen niet altijd direct zichtbaar. Maar de wetenschap dat we samen werken om de natuur in 

de Achterhoek te verstevigen geeft ongelooflijk veel voldoening. Zeker als je “oog voor detail” hebt. We deden 

ook dit jaar weer mooie waarnemingen: 

 

    
Gewoon fluweelpootje      Bessen van de Gelderse roos 

 

   
Egel        Landkaartje op blauwe knoop 

 

    
Vuurjuffer       Sperwer 
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11. Beheerverslag terreinen en objecten 

 
Dit deel van het jaarverslag beschrijft het uitgevoerde beheer en onderhoud van de natuurterreinen  

 

Opnieuw was het in 2022 langdurige droog. De poelen stonden het grootste deel van het jaar droog. Voor amfibieën,  

libellen en juffers en watervogels was het een slecht jaar. Ook voor bepaalde boomopstanden (m.n. beuken) is de droogte  

op de wat langere termijn funest als het wortelstelsel de dieper liggende waterlagen niet meer kan bereiken. 

       

    
Dodaars poel Bosmans Brook     Horstermaat - vruchten wilde mispel 

(toen nog met water) 

     

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 de Kleine parelmoervlinder en de Gele luzerne vlinder werd opnieuw 

waargenomen. 

 

➢ In 2022 is gestart met een inventarisatie risicobomen op de diverse terreinen die langs de openbare 

(zand)wegen of eigendommen van derden staan en mogelijk een gevaar kunnen opleveren i.g.v. storm.  

Uiteraard willen we ook eventuele schadeclaims van derden voorkomen. Doel van de inventarisatie is om tijdig 

beheermaatregelen te kunnen nemen om schade en ongelukken te voorkomen. In 2022 zijn de eerste 

risicobomen geveld op de Ruitenburgerschans (beuk), Sieverinksbos (Amerik. Eik) en Oossinkbos (Zoete kers); 

 

➢ In 2022 is een inventarisatie gemaakt van de locaties waar invasieve exoten voorkomen.  

De geïnventariseerde soorten: - Amerikaanse vogelkers  7 terreinen 

       - Japanse duizendknoop   2 terreinen 

      - Reuzen springbalsemien   2 terreinen 

      - Amerikaanse eik    3 terreinen 

      - Noorse esdoorn    2 terreinen 

      - Watercrassula    1 terrein 

 

➢  Certificering natuurbeheer 

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

natuurbeheerders (zoals wij) om zelfstandig subsidieaanvragen voor Subsidie Natuur en Landschap in te dienen. 

De gedachte hierachter is de administratieve lasten te reduceren bij de overheid. Daarom heeft de stichting zich 

aangesloten bij Natuurcollectief VALA die alle kleinere subsidieaanvragers samenvoegt en één grote 

verzamelsubsidieaanvraag indient bij de provincie Gelderland. 

 

➢ Om aan te tonen dat wij deskundige natuurbeheerders zijn dienen wij als stichting gecertificeerd te zijn om 

aanspraak op deze SNLsubsidie te kunnen maken. De stichting heeft daarvoor in 2017 het proces in gang gezet 

en de aanvraag ingediend bij de PartNer (certificering particulier natuurbeheer), in 2018 heeft de stichting het 

certificaat verworven.  

 

In 2022 is bericht ontvangen van PartNer/BIJ12 dat de certificering voor de stichting gecontinueerd wordt zonder 

wijzigingen in de gestelde eisen. 
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➢ Per 2022 zijn alle terreinen met de daarbij behorende Beheereenheden onder het regime vande SNL-regeling 

gebracht. Uitzondering is de akker bij Ruurlo (Sieverinkses), deze valt onder het regime van de ANLB (Agrarisch 

natuurbeheer) 

 

➢ Bestuursbesluit: beëindiging plezierjacht 

In 2016 werd besloten om de plezierjacht op alle terreinen niet meer toe te staan. Per 2022 zijn er geen actieve 

jachtcontracten meer voor onze terreinen. We hopen hiermee het wild dat nog beperkt aanwezig in het landelijke 

gebied nog schuilgelegenheid / refugium aan te kunnen bieden op onze terreinen. 

 

➢ Akkerbeheer 

Onze twee akkers, Sieverinkses en de akker bij het Oedingse beekdal zijn dit jaar bewerkt en ingezaaid met 

graangewassen. Op de Sieverinkses haver en boekweit en bij de 

akker van het Oedingse beekdal triticale (een kruising tussen 

Durum en Wilde Rogge). De akker bij het Oedingsebeekdal wordt 

bewerkt door boer Simmelink die biologisch werkt op basis 

van SKAL normen.  

   

 

 

          

            Akker Oedingsebeekdal 

➢ Kwaliteitsimpuls akker / akkerbeheer 

In 2022 is overeenstemming bereikt met de Provincie Gelderland voor een activiteit in het kader van een 

kwaliteitsimpuls voor de kruiden- en faunarijke akker in Winterswijk-Kotten. Uitsluitend deze akker (de akker 

op terrein Oedingsebeekdal) komt in aanmerking. Via een opdracht van de provincie wordt externe expertise 

ingehuurd (Eco-adviesbureau Karl Eichorn). Het onderzoek start in januari 2023. Het resultaat is een op maat 

gesneden advies voor het door de stichting op lange termijn uit te voeren akkerbeheer. 

 

    
Akker Sieverinkses  Haver en boekweit  Akker Sieverinkses afvoeren maaisel 

 

 

➢ Sinusbeheer 

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

Kȍnningsstool) SINUS-beheer toe te passen werd in 2022 gecontinueerd. 

 

Deze vorm van gefaseerd door het jaar heen maaien is bijzonder amfibie- en insectenvriendelijk en wordt o.a. 

aanbevolen door onder andere de Vlinderstichting. Deze beheermethode heeft tot doel om insecten (larven, 

poppen, eitjes, overwinterende insecten) beterere overlevingskansen te bieden door bepaalde  

delen van het terrein niet te maaien.  
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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. Maar ook om zo lang mogelijk 

bloeiende planten te hebben waardoor er langer nectaraanbod is. Vlinders, libellen/juffers, bijen en andere 

insecten profiteren daarvan maar ook kleine zoogdieren (o.a.) muizen en kleine marterachtigen. Daarbij maaien 

wij stapvoets met een éénassige trekker bij voorkeur als de temperaturen hoger zijn, waardoor soorten tijd hebben 

om te vluchten en ook voldoende actief zijn. 

 

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

soorten (zoals de grote groene sabelsprinkhaan die van ruige overjarige grazige vegetaties houdt). 

 

      
      Sinusbeheer Schreuders Weide Haarlo 

 

 

➢ 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.).  

 

➢ Akkerbewerkingen Sieverinkses 

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

kweek beter onder de duim te krijgen. In het vroege voorjaar is de akker met een kleine ploeg bewerkt. Daarna 

heeft een loonbedrijf het zaaibed gereed gemaakt en ingezaaid. We hebben na de ijsheiligen één strook met 

boekweit ingezaaid en hebben rondom de akker een grasstrook die we twee keer gemaaid hebben. De kweek 

blijft helaas nog op een aanzienlijke oppervlakte aanwezig. In november is het gewas gemaaid en afgevoerd. 

 

Voor het zaai gereed maken en inzaaien van de akker op Sieverinkses hebben we in 2022 gebruik gemaakt van 

de diensten van AGREC Zelle Beheer. Deze samenwerking zal naar verwachting in 2023 worden voortgezet.  

 

   
    Grondbewerking en zaaien in één bewerkingsgang 
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➢ 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 2022 is het protocol toegepast en nageleefd.  

In 2022 hebben zich geen persoonlijke ongelukken voorgedaan. 

. 

 

Het veiligheidsprotocol voor vrijwilligers is uitgebreid met een protocol voor de werkbazen / werk-coördinatoren. 

Dat protocol is gericht op de voorbereiding van de werkzaamheden en de taken en verantwoordelijkheden van 

degenen die tijdens het werk op locatie de leiding hebben. Het protocol voor de coördinatoren is in 2022 door een 

bestuursbesluit vastgesteld. In 2022 hebben zich geen ongelukken voorgedaan. 

 

➢ 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 (indien van toepassing) het hout 

aan derden verkocht. In principe vellen we geen bomen uit commercieel oogpunt. 

 

Op terrein de Ruitenburgerschans is een noodkap uitgevoerd i.v.m. de slechte staat van een forse beuk die gevaar 

opleverede voor de omgeving en de opstallen van de buren. Met hulp van een hoogwerker is de boom gestript en 

vervolgens geveld. 

 

   
Ruitenburgerschans    Beuken hebben zwaar te lijden van de droogte 
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➢ Gereedschap en materiaal 

In 2022 werd voor ruim € 1500 geïnvesteerd in (het vervangen van) gereedschappen en inventaris; 

 

     
     De nieuwe sleepkettingen deden al prima dienst  

 

 

  
 Van St. Landschapsbeheer Gelderland werd een E-kettingzaag in permanente bruikleen gekregen 
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11.1 Natuurterreinen Ruurlo / Borculo e.o.   

Bosmans Brook Mariënvelde       Foto  Daniël Hoitink 

 

 Bijzonderheden Watercrassula 

     Eén van de poelen op het terrein is besmet met de exotische waterplan Watercrassula.  

    Hoogstwaarschijnlijk is deze exoot binnen gekomen via watervogels. In de omgeving zijn n.l.  

    alle watergangen die door Waterschap RIJ beheerd worden in sterke mate besmet. WRIJ is  

    schriftelijk op de hoogte gesteld van de besmetting met het dringende verzoek maatregelen te  

    nemen.  

 

    Met hulp van de subsidieregeling ‘Behoud prioritaire soorten’ van de provincie Gelderland is  

    in 2019 het biotoop van de Boomkikker geoptimaliseerd. In 2022 heeft de situatie zich in  

    beperkte mate verder ontwikkeld wegens de zeer droge zomer / herfst waardoor de poel voor  

    het overgrote deel van het jaar (tot vlak voor de kerst) droog stond. Het struweel heeft zich  

   eveneens gunstig ontwikkeld, dit komt ten goede aan de biotoop voor de boomkikker en  

    insecten, met name libellen en juffers. 

   

    Hoewel in 2022 uitsluitend juveniele boomkikkers werden waargenomen is de populatie  

    boomkikkers naar verwachting stabiel gebleven. In de paartijd werd een aantal ‘roepende’  

    mannetjes gehoord.  

         

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

    De werkzaamheden zijn in 2022 afgerond. 

      

    De in 2018 geplaatste Torenvalk-kast werd ook in 2022 bewoond. Opnieuw is met succes  

    een broedsel grootgebracht.  

    Ook de Steenuilenkast was bewoond en heeft een broedsel opgeleverd. 

 

    In 2022 werd opnieuw een koppel Patrijs op het terrein waargenomen. 

     

     Op het verschraalde gedeelte zette de groei van orchideeën en blauwe knoop zich voort sinds  

    deze soorten in 2013 voor het eerst werden waargenomen. 

          
    Uitbundige bloei van de Echte koekoeksbloem    

 

    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. Waarnemingen van vlinders, vogels en libellen worden  

    geregistreerd op Waarneming.nl. De telroute voor de Vlinderstichting werd beëindigd. 

  

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

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

    In 2022 is voor het eerst geconstateerd (aan de hand van uitwerpselen) dat de hangplek in  

    gebruik is genomen. De soort is nog niet bekend. 

     

Waarnemingen Omdat de werkschuur op dit terrein staat wordt dit terrein ten opzichte van de andere  

    terreinen met een grotere regelmaat bezocht en 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, watersnip, buizerd, sperwer, steenuil, geelgors, witgatje, kleine plevier 

    heggenmus, boerenzwaluw, zanglijster, groene specht, gr. bonte specht, blauwe reiger,  

    Grote en kleine zilverreiger; ooievaar, gaai, fitis, merel, tjiftjaf, kool-, pimpel,- staartmees,  

    Zwartkop, houtduif, holenduif, meerkoet  (broedsel), wilde eend (>20), witte kwikstaart,  

    nijlgans, 

    Ransuil. patrijs. 

    Steenuilenkast: bewoond / broedsel 

    Torenvalkenkast:  bewoond / broedsel met uitvliegende jongen 

    Kerkuilenkast: kast verwijderd en overgebracht naar een schuur met meer potentie 

 

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:   Geel gerande waterkever, spinnende waterkever 

 

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

    Smaragdlibel, grote keizerlibel, gewone oeverlibel, paardenbijter, vuurlibel,  

    Bruinrode heidelibel,  

   
 Poelen tijdens het vroege voorjaar    Van de zomer tot ver in december stonden  

         de poelen droog  

 

Kruiden- en faunarijk grasland  

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

    aanhanger verzameld en afgevoerd. 
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Vervolg Bosmans Brook  

 

Juffers   Koraaljuffer, vuurjuffer, weidebeekjuffer, gewone-, zwervende- en houtpantserjuffer,  

    lantaarntje, azuurwaterjuffer, bruine winterjuffer (grote overwinterende populatie),  

          

     

Vlinders  Kleine parelmoervlinder (2e waarneming ooit), grote populatie Icarusblauwtje (3 generaties), 

    Hooibeestje, koevinkje, distelvlinder, kleine vuurvlinder, oranjetipje,  

    St. Jakobsvlinder, st. Jansvlinder, bont zandoogje, dagpauwoog, landkaartje,  

    Gehakkelde aurelia, citroenvlinder, koolwitje, klein geaderd witje, zwartsprietdikkopje 

       

     
Bruinrode heidelibel         Grote weerschijnvlinder 

 

Werkzaamheden Houtsingel oostzijde 

    - ongewenste soorten (m.n. opslag Ratelpopulier) verwijderd; 

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

    soorten zoals hondsroos en éensteilige meidoorn vrij zetten zodat deze zich beter kunnen  

    ontwikkelen waardoor er een meer diverse soortensamenstelling ontstaat. 

 

    Houtsingel westzijde 

    Geen werkzaamheden.  

 

    Elzenbosje / hakhout 

    In 2020 werden de elzen afgezet om lichtinval op het achterliggende struweel met onder  

    andere eensteilige meidoorn en sleedoorn te verbeteren. Dat heeft in 2022 tot een forse groei  

    van deze soorten geleid. 

 

     
Elzen hakhout       Uitslepen van het tak- en tophout 
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Vervolg Bosmans Brook 

 

    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; 

    - schoonmaken torenvalk- en steenuil kasten . 

 

    Veldschuur  

    - Verven kozijnen; 

   - Schoonmaken dakgoten; 

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

    - Maaitrekker divers onderhoud en reparaties aan de maaibalken.  

 

     

     

 

Tichelmansbosje Ruurlo      Foto Daniël Hoitink 

Bijzonderheden  Stormschade. Kapitale eik gevallen. Deze laten we liggen. 

 

Waarnemingen  Staartmees, Zwartkop, Buizerd, Nijlgans (op buizerd nest), pimpel- en koolmees. 

    Winterkoning, roodborst, grote lijster, merel, vink, keep, sijsjes, ekster, roek, zwartkop, 

    Grote bonte en middelste bonte specht 

Fauna  Op dit terrein huist permanent een sprong reeën. 

 

Werkzaamheden  Bosmaaiers: toegankelijk gemaakt voor zaagwerkzaamheden; 

 

   
Afgebroken en gevaarlijk hangende tak wordt er met hulp van de trekker uitgetrokken 
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Beelaerts Bos Barchem         Foto Daniël Hoitink 

Bijzonderheden  Geen. 

 

Waarnemingen Incidentele waarnemingen 

 

Vogels   Zwarte specht, groene specht, grote bonte specht, boomklever; boomkruiper, torenvalk,  

    Buizerd, goudvink, torenvalkenkast: geen broedsel. De valkenkast is verwijderd en elders  

   opgehangen 

      

Vleermuizen  In 2022 geen nieuwe waarnemingen. 

    Grootoorvleermuis, dwergvleermuis eerder waargenomen.. 

    Op het perceel is een vleermuiskast opgehangen, deze werd ter beschikking gesteld door de  

    gemeente Lochem 

 

Werkzaamheden Torenvalkkast verwijderd en elders opgehangen 

    Bosuilenkast opgehangen; 

    Amerikaanse vogelkers verwijderd. 

    Amerikaanse eik (opslag en bomen) afgezet 

    Er is een aantal grove dennen geringd om meer staand en liggend hout te verkrijgen in het  

    bos, waardoor er ook weer meer licht op de bodem kan komen en natuurlijke verjonging een  

    kans krijgt | 

     

    
Vellen van Amerikaanse eiken      Opslag Amerikaanse eik 

Egbert ‘sleept’ t hout er uit    Met vereende krachten  

  

    
Willem en Egbert zien ze vliegen     

  

http://www.vanderlugtstichting.nl/wp-content/gallery/beelaertsbos-barchem/20110628-dhf_3532.jpg
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Sieverinksbos en –es  Ruurlo     Foto Daniël Hoitink 

Bijzonderheden Geen. 

     

Waarnemingen  Project Patrijs: Het terrein maakt 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, sijsjes, vuurgoudhaantje, gaai, houtduif, holenduif, winterkoning, goudvink, 

    Staart-, kool-, pimpelmees, zwartkop,  

    Steenuilenkast: mezen broedsel. 

 

Fauna   Haas, ree,  

 

Vlinders:   Oranjetipje, bont zandoogje, dagpauwoog, citroenvlinder, klein geaderd witje, 

    Koolwitje, landkaartje, bruin zandoogje 

 

Werkzaamheden In 2022 werden de bewerkingen van de bouwlandkamp door Agrec Zelle Beheer uitgevoerd. 

   Van het Jaap van Duijn Vogelfonds werd een bijdrage ontvangen voor aanschaf van  

    zaden (graan). Er zijn in 2022 geen akkerflora-zaden gezaaid. 

    

    - De akker is diverse keren bewerkt met de cultivator om de groei van kweek te stagneren 

    - De akker is verder ingezaaid met haver en boekweit   

    - De akkerrand is gemaaid en het gewas afgevoerd. 

     

Werkzaamheden  Een ‘risico-boom’ met stormschade (Amerikaanse eik) is geveld omdat er een gevaar bestond  

bos   dat deze op de zandweg i.c. het fietspad zou vallen in geval van storm. 

 

   
Vellen, uitslepen, klein maken en opruimen  Gefikst in 2 ½ uur ! Toppers     

 

Overige  De Adelaarsvarens werden regelmatig met zeis en bosmaaier gemaaid; 

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

    De jonge 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 

     

.  
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Laarbraak  Ruurlo        Foto Daniël Hoitink 

Bijzonderheden  Geen .  

     

Waarnemingen  Incidentele waarnemingen 

    Natuurfenomeen bij lichte vorst: IJshaar (op dood eikenhout) 

      

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

    voor nestruimte (o.a. grote bonte specht en spreeuw) 

     

    Houtsnip, buizerd, sperwer, houtsnip, grote bonte specht, middelste bonte specht,  

    Groene specht, goudvink, roodborst, grote Lijster, zanglijster, merel, winterkoning,  

    koolmees. spreeuw, vink, winterkoning, kauw, fitis, staartmees, gaai,  goudhaantje, boomkruiper, 

     boomklever 

   .   

    Bosuilenkast: De kast is verplaatst naar een plek waar de kans op bewoning naar  

    verwachting groter is. Dat is gelukt. De kast is bewoond geweest door een bosuil. De grootte  

     van het broedsel is niet bekend.  

 

Fauna    Ree, haas 

 

Vlinders   Oranjetipje, koninginnenpage, distelvlinder, gehakkelde aurelia, landkaartje, bruin zandoogje, 

    citroenvlinder, dagpauwoog, kleine vuurvlinder, groot koolwitje, klein geaderd witje  

     

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

    zandweg voor de versnipperaar. 

    

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

     

    In 2022 werd een begin gemaakt met het verwijderen van bomen / opslag rond een  

    verwaarloosde bospoel (in feite een verzamelkolk van sloten). Gezien de slechte  

    bereikbaarheid zal deze klus nog wel enige tijd vergen in 2023 (en 2024). 

 

       
    Schijn bedriegt  ! Dit is wel degelijk de werkploeg van de Laarbraak 

      

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.  

    Stormschade. De valbomen zijn door onbekenden klein gezaagd en afgevoerd  

 

Waarnemingen Bosanemoon, dalkruid. 

 

Werkzaamheden  Controle uitgevoerd op zieke en dode bomen die mogelijk gevaar opleveren. Daarover is  

    ook contact geweest met de gemeente Bronckhorst. Vooralsnog geen actie nodig. 

  

 

 

 

D’n Leeg’n Kȍnningsstool Zieuwent      Foto Daniël Hoitink 

Bijzonderheden Geen 

 

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, grote ratelaar, grote wederik 

 

Fauna    Beverrat  (noodgedwongen in de poel i.v.m. de waterstand van de Baakse beek) 

     
Alles staat al klaar voor de vermoeide werkers    Zomers plaatje bij Zieuwent 

Dat wordt spitsroeden lopen voor de voorbijgangers  

 

http://www.vanderlugtstichting.nl/wp-content/gallery/konningsstool-in-zieuwent/20110701-dhf_3890.jpg
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Knotten van de wilgen doen we ‘om en om’ zodat we de voedselbron (bloeiende wilgenkatjes)  

deels in stand houden voor de vroege insecten o.a. hommels en wilde bijen    

    

   
 

Werkzaamheden Knotten van de wilgen (gefaseerd); 

    Maaien hooiland en afvoeren maaisel; 

    Afzetten van dode elzen / essen; 

    Afzetten van wilgen-en elzenstoven om meer lichtinval in de leemkuil te krijgen; 

    Uitslepen gezaagd hout en tak- en tophout. 
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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 2022 geen broedsel. De kast is verwijderd en wordt na restauratie elders opgehangen. 

 

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 geaderd witje, groot koolwitje, citroenvlinder,  

    St. Jacobsvlinder, st. Jansvlinder, groot dikkopje, zwartsprietdikkopje, koevinkje, atalanta,  

 

Flora:   Gevlekte Orchis, grote ratelaar, blauwe knoop 

 

Libellen:   Bandheidelibel (meerjarige waarneming), weidebeekjuffer, platbuik, grote keizerlibel,  

    Gewone oeverlibel, houtpantserjuffer, gewone pantserjuffer, lantaarntje, tengere grasjuffer 

     Azuurjuffer, water snuffel  

          

     
Afvoeren van het maaisel       Knotten solitaire wilg 

 

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

hooiweide  hooilandgedeelte 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 Eensteilige meidoorn (om meer structuur in het hooiland  

    te krijgen) hebben het door de droogte en door vraat- / veegschade niet allemaal overleefd.  

    In 2022 hebben we nieuwe bomen en struiken geplant.  

 

 

 

  

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

 

Werkzaamheden bos  De Noorse esdoorns werden geblest en opgenomen in de planning om te worden verwijderd. 

    Een aantal essen is sterk verzwakt door de essentaksterfte. Deze staan op de planning voor  

    velling. Bij de gemeente Berkelland is een kapvergunning aangevraagd. 

 

Werkzaamheden  De in 2022 geplande werkzaamheden (afzetten van de elzen) kon door de corona-  

vochtig hakhout  beperkingen en de hoge waterstanden (opnieuw) in het vroege voorjaar niet worden  

    uitgevoerd. De elzen zijn geblesd, de werkzaamheden worden over de jaarwisseling heen  

    ‘getild’  

 

Werkzaamheden  Op een deel van het terrein werd de opslag van de Reuzenbalsemien verwijderd  

Exoten   (uitgetrokken) om verdere verspreiding te voorkomen. 

 

 

            
Gevlekte orchis       Grote ratelaar 

 

     
 Zandoogje        Weidebeekjuffer 
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Ligtenbargs Weide  Borculo      Foto Daniël Hoitink 

Bijzonderheden  Geen bijzonderheden. 

 

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

waarnemingen   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) waargenomen). 

 

   
Werkploeg Ligtenbargs weide    Chef beheer doet ook mee uiteraard 

 

Hartelergoorbosje  Borculo / Leo stichting     Foto   

            Daniël Hoitink 

Bijzonderheden   Geen bijzonderheden 

Waarnemingen    Steenuilenkast: geen broedsel 

   Wielewaal, goudvink, boomklever, boomkruiper, zwartkop, gaai, ekster, zwartkop,  

    kool- en pimpelmees  

Werkzaamheden    Geen structurele werkzaamheden uitgevoerd. Wel werd incidenteel  

    geïnspecteerd en o.a. Amerikaanse vogelkers verwijderd. 

     

       
    Mooi gelegen aan de Groenlose slinge nabij de Leo-stichting  

http://www.vanderlugtstichting.nl/wp-content/gallery/lebbenbruggerkamp-borculo/20110628-dhf_3556.jpg
http://www.vanderlugtstichting.nl/wp-content/gallery/hartelergoorbosje-borculo/20110628-dhf_3576.jpg


  G.A. van der Lugt Stichting – Jaarverslag 2022 
 

11.2 Beheerverslag Natuurterreinen Winterswijk en buurtschappen 

Ruitenburgerschans Woold        

            Foto Daniël Hoitink 

Bijzonderheden  Noodkap uitgevoerd (beuk). 

 

Waarnemingen  Incidentele waarnemingen  

    Grote groepen sijsjes, goudvink, 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 is geveld ten  

    faveure van de groei van Winterlindes. 

 

    Noodkap: voor het vellen van een afstervende beuk die een risico vormde voor de  

    opstallen van de buren werd een noodkap-vergunning verleend. Met hulp van een  

    hoogwerker werd de boom vakkundig ‘uitgekleed’ , geveld en daarna opgeruimd.  

       

   
Mooi zaagsnede, vakwerk !     Daor word e lekker röstig van  

       
  Werkploeg Ruitenburgerschans    Dat is een keer wat anders dan koek !  
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Oedingse Beekdal  Kotten       Foto Daniël Hoitink 

Bijzonderheden  Geen bijzonderheden. 

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. Ten opzichte van de 

    waarnemingen in 2020 (droogte) namen de waarnemingen van m.n. libellen, juffers en  

   vlinders weer toe.  

Vogels   IJsvogel, buizerd, sperwer, gele kwikstaart, boomkruiper en boomklever. 

Fauna    Reeën (sprong 7) 

Libellen   Viervlek, weidebeekjuffer, (de zeldzamere) bosbeekjuffer, gewone oeverlibel, houtpantser-  

   en gewone pantserjuffer, platbuik, paardenbijter, bruinrode heidelibel, grote keizerlibel,  

   Watersnuffel, azuurwaterjuffer, lantaarntje, gewone- en houtpantserjuffer. 

Vlinders Kleine parelmoervlinder (2e waarneming op dit terrein) , gehakkelde aurelia, oranjetipje,  

Bont zandoogje, dagpauwoog, icarusblauwtje, citroenvlinder, landkaartje; 

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

   graangewas verbouwd; 

   Amerikaanse vogelkers (opslag), Noorse esdoorns verwijderd, Acacia’s geveld 

   Zwerfafval verzameld en opgeruimd. 

   

 Boven Slinge na een buitje in de zomer    Boven Slinge na een buitje in de winter  

     

http://www.vanderlugtstichting.nl/wp-content/gallery/oedingse-beekdal-kotten/dhf_2453.jpg
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Bos Italiaanse Meren  Kotten       Foto Daniël Hoitink 

Bijzonderheden  Op dit terrein staan een aantal Wintereiken 

Waarnemingen  Incidentele waarnemingen  

   Zwarte specht, boomklever, zwartkop, 

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

Werkzaamheden  Geen beheer werkzaamheden 

  Plaatsing Torenvalk kast 

    
Handymen Jan Cees en :Leo    Omgevallen bomen brengen licht in het bos  

 

    

    

    

Horstermaat Brinkheurne       Foto Daniël Hoitink 

Bijzonderheden  I.v.m. de langdurige droogte stonden de poelen langdurig droog 

 

   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. Aan de rand van sloot is er voor gekozen om de zwarte els te laten staan om de 

   grondwal te maskeren, de sloot te beschaduwen en om meer structuurvariantie in het  

   terrein te verkrijgen 

Waarnemingen Buizerd, sperwer, gele kwikstaart, nijlganzen (broedpoging niet succesvol door verstoring  

   waarschijnlijk door de (waargenomen) vos. 

 

   Aan de rand van het terrein staat oude wilde Mispel 

Fauna    Op het perceel houdt zich permanent een sprong reeën op. 

http://www.vanderlugtstichting.nl/wp-content/gallery/bos-italiaanse-meren/20110704-dhf_4102.jpg
http://www.vanderlugtstichting.nl/wp-content/gallery/horstermaat/20110704-dhf_4068.jpg
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Juffers en libellen  Lantaarntje, houtpantser- en gewone pantserjuffer, weidebeekjuffer, water snuffel,  

   Gewone oeverlibel, platbuik, gewone oeverlibel, bruinrode heidelibel, vuurlibel; 

 

Werkzaamheden  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; 

    Opslag van zwarte els en wilg rond de poelen verwijderd. 

 

 
 De Horstermaat hartje zomer        

 

 

 De Horstermaat hartje winter   
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Oossinkbos  Kotten       Foto Daniël Hoitink 

Bijzonderheden  Geen.          

Waarnemingen Gele kwikstaart (Bemersbeek), bosuil (foto cameraval), mispel (3), wilde peer,  

   Boommarter. Bosuilenkast: Geen broedsel (kast bezet door nest Hoornaar) 

Werkzaamheden Verwijderen Amerikaanse Vogelkers; 

Vrijzetten van het jonge bosplantsoen; 

Overhangende takken verwijderd bij schapenweide buren; 

Schoonmaken bosuilenkast (i.v.m. schade is de kast verwijderd voor restauratie 

 

     

Deze Fladderiep heeft de droogte prima doorstaan  Partij bosplantsoen gaat de grond in  

 

   
 

Gelukkig was de beek dichtbij     Het resultaat: een mooie struweelzone 

 

 

      

  

http://www.vanderlugtstichting.nl/wp-content/gallery/oossinkbos-kotten/20110704-dhf_4136.jpg
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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 algemene 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 hgraven@vanderlugtstichting.nl  

     0573-258823 

     06-42637513 

 

via de beheerder   J. Lamain 

     06-18239431 

 

 

RSIN / Fiscaal nummer  8038.46.976 

Inschrijfnummer KvK  41038453 

IBAN     NL 53 TRIO 0390 95 2249 

BIC-nr.    TRIONL2U 
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