
       
 

 

NIEUWSBRIEF – Augustus  2022    
 

 
    Terrein Horstermaat – Winterswijk / Brinkheurne      (foto Jan Lammers) 

 

 

 

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 en ook de mooie dingen te tonen die we aantreffen in het veld.. 

 

      
  Paringswiel Vuurjuffer       Koevinkje 

 

 

1. Van de bestuurstafel 

Een nieuw gezicht aan onze bestuurstafel. Hoewel ‘nieuw’: een oude bekende. André Welmerink uit Ruurlo heeft ‘vroeger’ 

ook al als vrijwilliger het nodige veldwerk gedaan. Per 1 augustus van dit jaar is hij toegetreden tot het bestuur en per  

1 januari 2023 zal hij het penningmeesterschap van Henk Graven overnemen. André is werkzaam in de financiële sector 

dus die functie past hem als een jas. Hij is nog op vakantie, in de volgende nieuwsbrief zal hij zich zelf voorstellen..  

 

 

  



 

2. Vrijwilligers: nieuwe gezichten 

Dit keer een nieuw gezicht uit Barchem. Rudy Dokter is onze buurman van Beelaertsbos en dus ook daar onze  

“eyes on the ground”. Bij deze stelt hij zich voor: 

 

Geboren in Enschede in 1963 en tot voor kort een echte stadsjongen. Ik werk bij Saxion 

Hogeschool. Focus van het werk ligt op data-management en -integraties. Met partner Ria heb 

ik lang midden in Lochem gewoond en van daaruit veel in de omgeving gewandeld. Na een 

verhuizing naar Barchem, huis met tuin grenzend aan het Beelaertsbos, heb ik het plezier van 

tuin, bos(beheer), landschap, vogels en zo veel meer leren ontdekken. En vooral ook het belang 

ervan. Vandaar mijn interesse in de Van der Lugt Stichting. Ik heb wat 'boslessen' gevolgd in 

het Amerongse Bos bij Simon Klingen en ben trotse bezitter van een zeis-diploma. In overleg 

met de gemeente heb ik wat bermbeheer van hen overgenomen. Ik zie uit naar het veldwerk 

met de andere vrijwilligers bij Van der  Lugt. Hoop hierbij ook nog veel te leren. Samen met Jan 

Cees en Sjoerd nemen we vanaf volgend jaar het beheer en ontwikkeling van onze website 

over van Daniel Hoitink.  

 

 

3. Nieuwe webmaster(s)  

 

Onze website is in 2009 opgezet door Daniel Hoitink (Hoitink Fotografie) uit Aalten. 

Ook de foto’s van de galerij zijn door hem gemaakt. Sindsdien heeft hij als vrijwilliger de 

website onderhouden en beheerd. Technisch is de site actueel en later ook toegankelijk 

gemaakt voor mobiele apparaten als tablet, mobiele telefoons etc. Met de komst van 

social media is ook de wereld van websites veranderd. Dus na zoveel jaren is het niet 

gek dat er het nodige aan gesleuteld moet worden. Na bijna 13 jaar vond Daniel het 

(logischerwijs) tijd worden voor ‘nieuw elan’. Daar hebben we uiteraard begrip voor. We 

zijn hem zeer veel dank verschuldigd voor zijn jarenlange steun als werker op de 

achtergrond die ons ‘visitekaartje’ altijd actueel heeft gehouden..  

 

 

We moesten dus op zoek naar een nieuwe webmaster. We prijzen ons gelukkig dat die zoektocht al resultaat opgeleverd 

heeft en wel vanuit de ‘eigen gelederen’. Onze vrijwilligers Rudy Dokter, Jan Cees Rutgers en Sjoerd van der Werf 

hebben aangegeven deze taak wel gezamenlijk te willen vervullen. Zo gaat dat soms: je zoekt er één en je krijgt er drie !. 

Gedrieën hebben ze veel deskundigheid in huis en aan enthousiasme ontbreekt het ook zeker niet. Daniël heeft toegezegd 

de overgangsfase te willen begeleiden en te ondersteunen waar nodig. De komende maanden gaan we gebruiken om ons 

plan te trekken voor de toekomst van de site.  

 

4. Werkbaas / coördinator 

Voor de reguliere werkzaamheden in het veld worden de voorbereidingen en de aansturing in het veld gedaan door de 

‘werkbaas. De werkbaas regelt de koffie, het gereedschap en ziet toe op de veilige uitvoering van het werk. Omdat we op 

dat gebied nogal kwetsbaar zijn willen we het aantal werkbazen graag uitbreiden. Daarvoor hebben we een oproep gedaan 

binnen onze vrijwilligersgroep. Met resultaat, Jan Lammers uit Winterswijk heeft aangegeven zo’n klus wel te zien zitten. 

Binnenkort gaan we met Jan in gesprek om te bezien hoe we daar invulling aan gaan geven. 

 

5. Hoe ons natuurbeeld van generatie op generatie verandert. 

De ‘oudere jongeren’ onder ons uit de jaren 40/50 van de vorige eeuw kennen nog de hooilanden met grote aantallen 

kieviten, grutto’s, tureluurs en kemphaantjes. Wij (de ‘oudjes’ dus) zagen de veldleeuweriken nog opstijgen tot grote hoogte 

en ook ortolanen waren nog in de Achterhoek te bewonderen (hoewel toen ook al relatief zeldzaam). Vluchten patrijzen 

(‘veldhoonders’ zoals men ze toen in de Achterhoek noemde) van 20-30 stuks waren geen uitzondering. Het landschap is 

sterk veranderd en veel soorten zijn verdwenen of sterk afgenomen. Jonge mensen van latere generaties hebben een heel 

ander besef van diversiteit en rijkdom van de natuur van toen. Het fenomeen van verschuivende referentiekaders heet het 

“shifting baseline syndroom”. Voor wie daar wat meer over wil lezen klik op de link 

 

https://www.natuurpunt.be/nieuws/shifting-baselines-hoe-ons-natuurbeeld-van-generatie-op-generatie-verandert-20220428 

  

https://www.natuurpunt.be/nieuws/shifting-baselines-hoe-ons-natuurbeeld-van-generatie-op-generatie-verandert-20220428


 

6. Droogte  

In het vroege voorjaar hadden we nog goede hoop dat een droogteperiode ons bespaard zou blijven dit jaar. Helaas, voor 

de 3e keer in 4 jaren vielen de poelen droog. Dat droogvallen is zo rond 1 a 2 x per 10 jaar wel nodig om vissen uit de 

poelen te weren. Vissen vreten de eitjes en larven van amfibieën en insecten op. Maar de huidige lange droogteperiodes 

zijn desastreus voor de populaties van soorten die voor de voortplanting van water afhankelijk zijn. 

 

      

Speciaal voor het maaien van poelen hebben we destijds een aantal waadpakken aangeschaft. Nu rijden we met de 

maaitrekker door de poelen. 

 

 

Watercrassula 

Joris heeft op een aantal plekken op terrein Bosmans Brook watercrassula 

aangetroffen. Een vaste plant uit de vetplantenfamilie afkomstig uit Australië die 

we beschouwen als een invasieve exoot. De plant is daar terechtgekomen via 

(waarschijnlijk) watervogels. De plant kan goed droogteperiodes overleven dus 

dit wel een zorgpunt waar we de komende tijd aan moeten gaan werken om 

verspreiding verder te vorkomen. 

 

 

 

 

Watercrassula  

 

 

Droogte op terrein Italiaanse Meertjes 

 

Overigens heeft niet alleen de fauna van de droogte te lijden. Veel bomen 

hebben te lijden van het feit dat ze niet meer met hun wortels bij het grondwater 

kunnen komen. Daardoor verzwakken ze, hebben ze minder weerstand en 

krijgen insecten als dennenscheerder en letterzetter de kans om het hout 

binnen te dringen.  

 

Op terrein Italiaanse Meertjes zie je veel afstervende grove den. Overigens 

leidt dat weer tot meer lichtinval waardoor de ondergroei toeneemt. Zo ‘heb elk 

nadeel z’n voordeel’ zoals ene JC ons ooit leerde. 

 

 

 

 

  



 

7. Zestigjarig bestaan 

Nog bij leven van de naamgever werd op 14 mei 1963 de G.A. van der Lugt stichting opgericht. Volgend jaar bestaan we 

dus 60 jaar. Als bestuur hebben we besloten dat we daar uiteraard aandacht aan gaan besteden. In welke vorm dat zal zijn: 

daar gaan we nog over nadenken. Er zal een commissie ((bestuur met vrijwilligers) in het leven worden geroepen die vorm 

en inhoud gaat geven aan een programma. Wie daar over wil meedenken is welkom. 

 

       n  

   Artikel uit de Graafschapbode  1963   De oprichtingsfoto  

 

Op de oprichtingsfoto een wat je noemt illuster gezelschap. Van links naar rechts:  

Dhr. Ynzonides, mw. Beelaerts van Blokland, dhr. Van Prooije, mr. Steenbergen, dhr. Van der Lugt, jhr. Beelaerts van 

Blokland (de 1e voorzitter van de stichting), dhr. Ter Braak (notaris) en ir. Van Engelen.  

 

 

8. Boeken van Van der Lugt 

Van der Lugt schreef vele verhalen in het dialect van de Liemers (hij werd geboren in Etten) en de Achterhoek.  

Zijn publicaties verschenen vanaf 1916 in de Lochemse Courant en later in de Geldersch Overijsselse Courant onder de titel  

“Oet Gelster’. In 1934 stelde Van der Lugt voor het eerst zijn verhalen op schrift in het boek De Mȍlle.   

Deze uitgave werd gevolgd door deel twee in 1950. Na zijn dood in 1966 verschenen nog de delen drie (1977) en vier 

(1995). De oplagen van alle vier delen zijn ‘uitverkocht’. Het Achterhoekse dialect wordt in beperkte kring nog wel gelezen. | 

Maar de kosten voor herdrukken zijn hoog en de vraag is wie deze boeken nog koopt ? 

 

Toch is het jammer dat de uitgaven van Van der Lugt in het grote vergeetboek geraken. Wellicht zijn er nog mogelijkheden 

om zijn publicaties via moderne kanalen voor het voetlicht te brengen. Wellicht is een 60e verjaardag van de stichting een 

aanleiding om iets te publiceren ? Daar gaan we eens goed over nadenken. Wie daar over wil meedenken kan zich bij ons 

melden. 

 

9. Beheer en onderhoud 

De werkplanning voor de tweede helft van 2022 is weer gereed en rondgestuurd naar alle vrijwilligers. Eenieder kan de data 

dat het hem / haar uitkomt alvast in de agenda zetten. Er is veel te doen dus we hopen weer op een grote opkomst. 

 

| 

Maaien, maaien, maaien (maar wel met beleid !) 

We zijn al een aantal weken bezig met het maaien van de terreinen. De terreinen Schreuders Weide (Haarlo) ,  

D’n Leeg’n Kȍnningsstool (Zieuwent) en de Horstermaat (Brinkheurne) zijn deels al gemaaid. De hoge temperaturen maken 

het er niet gemakkelijker op maar tot op heden hebben zich altijd nog voldoende mensen aangemeld om de klussen te 

klaren. 

  



Een beeld van de werkzaamheden 

 

         

        Terrein D’n Leeg’n Kȍnningsstool – Zieuwent 

 

              

Afdeling sterke verhalen      Schreuders Weide -Haarlo 

 

 

 

Nog een paar waarnemingen: 

        
 

 Zwartsprietdikkopje op Schreuders Weide    Reegeit op Bosmans Brook   

  

 

 

Ga er op uit en bekijk het moois dat onze Achterhoek te bieden heeft. Wie “oog heeft voor detail,’ wordt zelden 

teleurgesteld!  

 

Met vriendelijke groet, 

Het bestuur: 

 

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


