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Voorwoord

Geacht college,

Voor u ligt het Aanvullend Uitvoeringsprogramma Landschapsontwikkelingsplan Aalten 2017. 

Uitvoeringsprogramma Landschapsontwikkelingsplan Aalten 2017, is door het algemeen bestuur  

van Stichting Saap in de vergadering van 24 november 2016 goedgekeurd en ingediend bij het  

college van de gemeente Aalten.

U, als college, heeft het ingediende Uitvoeringsprogramma goedgekeurd, waardoor in totaal  

11.428 euro beschikbaar is gekomen voor de ingediende projecten.

Momenteel zijn deze projecten in uitvoering en leggen we u een vijftal nagekomen projecten  

ter goekeuring voor. 

Tijdens de vergadering van het algemeen bestuur van Stichting Saap van 15 mei 2017

is het Aanvullend Uitvoeringsprogramma Landschapsontwikkelingsplan Aalten 2017 goedgekeurd.

Daardoor kunnen we deze vijf projecten, ter goedkeuring aan het college aanbieden, zodat na  

een positief besluit ook deze projecten kunnen starten met de uitvoering.

Gerard te Hennepe

Voorzitter

Stichting SAAP

Correspondentieadres:

Welinkweg 8-A

7122 PL Aalten

Info@stichtingsaap.nl
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Inleiding

Voor het Aanvullend Uitvoeringsprogramma 2017 worden vijf projecten ingediend welke door het 

dagelijks bestuur van een positief pré-advies zijn voorzien.

Het algemeen bestuur heeft in de vergadering van 15 mei een postief bindend advies gegeven voor 

deze ingediende projecten. 

Voor de door het college goedgekeurde projecten is een totoaal bedrag van 11.428 euro beschik-

baar gesteld. Voor de nagekomen projecten wordt een totaal bedrag van 9.699 euro gevraagd.

Dit totaal van 21.127 euro overschrijdt het beschikbare jaarlijkse budget van 20.000 euro.

Doordat echter een project uit Uitvoeringsprogramma 2016 niet is uitgevoerd stelt het dagelijks  

bestuur voor om deze 2000 euro beschikbaar te stellen voor Uitvoeringsprogramma 2017, waardoor 

in totaal 21.500 euro beschikbaar is en ook deze nagekomen proecten gehonoreerd kunnen worden.

Hieronder een totaal overzicht van de projecten met de gevraagde bijdragen

Project gevraagde bijdrage

Goedgekeurde projecten

ooievaarspaal Welskerveen  1.428,-

akkerrandenproject Aalten 2.500,-

akkerrandenproject IJzerlo 1.500,-

akkerrandenproject Lintelo 1.500,-

scholenproject LTO 1.000,-

borden project LTO  1.500,-

boompalen t..v. aanplant (hoogstamfruit) bomen 2.000,-

Totaal toegekend  11.428,-

Nagekomen projecten

Materiaal Samen voor de patrijs 849,-

Comite open monumentendag 1.000,-

WBE - reeëncommissie 3.500,-

Bankjes op het erf door LTO 2.700,-

Aankleding van het perceel “De Driehoek” in Bredevoort 1.650,-

TOTAAL 21.127,-



Aanvullend Uitvoeringsprogramma Landschapsontwikkelingsplan Aalten 2017 Aanvullend Uitvoeringsprogramma Landschapsontwikkelingsplan Aalten 2017

Promotiematerialen “Samen voor de Patrijs”

Aanvrager: Patrijzenwerkgroep

Gevraagde bijdrage:  .   849,-  

Eigenbijdrage: 1 1.123,- 

Uitvoering: 2017 

Samenwerking: WBE, Vogelwerkgroep, KNJV, Sovon,e.a. 

Toelichting

Sinds de start van het patrijzenproject in 2013 is dit een groot succes gebleken. De totale  

oppervlakte akkerrand en graanstoppelveld ingezaaid met een wildmengsel om  biotoop voor de 

patrijs te crëren is toegenomen en ook de getelde broedpaartjes patrijzen zijn flink toegenomen  

in aantal. Het succes van het patrijzen project is breed uitgemeten in de verschillende media en zet-

te naast het project “Samen voor de Patrijs” ook de gemeente Aalten goed op de kaart.

Voor het geven van verschillende keren presentaties (b.v. Rhede/dl, Fleringen, Wijhe/Heeten, etc) 

moet soms huur betaald worden voor het gebruik b.v. van de beamer (zie afgelopen jaar; 50 Euro 

huur bij evaluatie).

Daarnaast vragen belangstellenden naar een (strooi)folder, iets wat momenteel we op een kladje 

afwerken. Dit zijn de urgente punten, die vetgedrukt op het verlanglijstje staan.

    

Ons doel is alle clubs die meewerken, zoals het Saap, gemeente, WBE, Vogelwerkgroep, ook in  

de picture te zetten. Komend jaar wil de werkgroep zich ook op landelijke dag in Ede van de  

Sovon presenteren. De contacten met de KNJV zijn subliem en gaan die landelijk iets doen, staan 

we er ook voor klaar. De eerste filmopnames (WCL) staan ook al weer op het lijstje voor landelijke 

presentatie. (Benaderd door I.Oonk en mevr. G.te Kronnie/VVV W,wijk). Daarom ook de vraag  

naar banners en ander bijbehoren.

Relevantie met LOP

Het promoten van het project “Samen voor de patrijs” draagt bij aan de bescherming van de patrijs 

en de natuur in het algemeen, tot over de gemeente grenzen. 

Advies dagelijks bestuur

Positief. Door het promoten van het project stimuleert het anderen soortgelijke projecten te starten 

en zet het Aalten met het prachtige buitengebied tot ver buiten de gemeentegrenzen op de kaart.

STANDINRICHTING " Samen voor de Patrijs"

PRODUCTEN PRIJS
Opklaptafel met hoes voor folders en verdere presentatie. 89,00€         
Kabelhaspel 25 mtr. 35,00€         
Statieflamp(inschuifbaar) voor verlichting op presentatie tafel. 95,00€         
Hangtafel voor gesprekken.  (opklapbaar) 85,00€         
projectietafel. 120,00€      
Projectiescherm. 100,00€      
Beamer',boxen (geluid) en presenter. 599,00€      
Beeldscherm. 179,00€      
 Banner "Samen voor de Patrijs". ( zie huidige banner net identieke logo's) 140,00€      
Twee Banners, staand 2 mtr. hoogte) in alluminium frame. 280,00€      
(waarop dezelfde afbeelding patrijs  en in kleine letters en logo's van SAAP,WBE en Vogelqwerkgroep).
Flyers als strooigoed en een folder in telegramstijl met foto's ( drukkerij Chris Kempers?). 250,00€      

TOTAAL 1.972,00€   
primair urgent vetgedrukte producten TOTAAL 849,00€      

Het heeft lang geduurd, voordat we een verantwoord overzicht  konden maken.

De komende maanden hebben we verschillende keren presentaties
(b.v.Rhede/dl,Fleringen,Wijhe/Heeten, etc.etc) en 
moeten we soms huur betalen voor gebruik b.v. van de beamer (zie afgelopen jaar; 50 Euro huur bij evaluatie).
Verder vragen belangstellenden naar (strooi)folder, wat we nu op een kladje afwerken.
Dit zijn de urgente punten, die vetgedrukt op het verlanglijstje staan.

Ons doel is; we willen  alle clubs die meewerken, zoals het Saap, gemeente, WBE, Vogelwerkgroep, ook in de picture te zetten.
Komend jaar willen we ook op landelijke dag in Ede van de Sovon presenteren.
De contacten met de KNJV is subliem en gaan die landelijk iets doen, staan we der ook voor klaar.
De eerste filmopnames(WCL) staan ook al weer op het lijstje voor landelijke presentatie (Benaderd door I.Oonk en 
mevr. G.te Kronnie/VVV W,wijk). 
Daarom ook de vraag naar Banners en ander bijbehoren.
Verder mag u altijd met ons contact opnemen voor verdere 
toelichting.
Hopelijk krijgen we een positief bericht van u , waarvoor onze dank,

met vriendelijke groeten,
Frans er Bogt en Herman Simmelink
“Samen voor de Patrijs”” 



Aanvullend Uitvoeringsprogramma Landschapsontwikkelingsplan Aalten 2017 Aanvullend Uitvoeringsprogramma Landschapsontwikkelingsplan Aalten 2017

Open Monumentendag

Aanvrager: Comité Open Monumentendag / Meike Prollius

Gevraagde bijdrage:  . 1.000,-  

Eigenbijdrage: . 1.525,-
Uitvoering: 2017 

Samenwerking: Gemeente Aalten, Stichting Achterhoek Toerisme, Aaltense Musea en  

 Stichting Bewaar ’t Olde. 

Toelichting

De gemeente Aalten staat elk tweede weekend van september in het teken van het landelijke eve-

nement Open Monumentendag. Twee dagen lang staat het Aaltense erfgoed centraal en openen 

monumentale panden hun deuren. Het Comité Open Monumentendag organiseert elk jaar activi-

teiten rondom een landelijk gekozen thema. Het thema van dit jaar, Boeren, Burgers, Buitenlui leent 

zich uitstekend om de cultuurhistorie van het Aaltense platteland en de schatten die daarin schuil-

gaan regionaal, maar ook landelijk onder de aandacht te brengen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan 

oude boerderijen, scholtengoederen maar ook het dialect dat hier gesproken wordt. 

‘Boeren, burgers en buitenlui’, dat was van oudsher de uitroep waarmee de stadsomroeper de aan-

dacht van het publiek trok. Met die drie begrippen was in feite iedereen genoemd: de bewoners van 

stad en land plus rondtrekkende mensen zonder vaste woonplaats. Het thema wijst op hun onder-

linge relaties, en dus op voedsel, grondstoffen, handel, vervoer, communicatie, markten, kermissen 

en volksvermaak. Het is verbonden met talloze gebouwen, monumenten en andere objecten: van 

boerderijen, melkfabrieken, werkplaatsen, tolhuizen, tuinderscomplexen en molens via markten, 

waaggebouwen, pakhuizen en winkels tot buitenplaatsen, waterstaatcomplexen en bierbrouwerijen. 

Het is een thema met talloze aanknopingspunten en een rijk assortiment aan bijzondere monumen-

ten en verhalen die tijdens de Open Monumentendag kunnen worden beleefd.

Het Comité Open Monumentendag komt altijd aan het begin van het nieuwe jaar bij elkaar om te 

brainstormen over het nieuwe thema om zo gedurende het jaar tot een compleet programma te 

komen. Om die reden was het voor ons helaas niet mogelijk om voor 24 november ons project indie-

nen. Gezien het thema dat mooi aansluit bij de doelstellingen van het SAAP om de plattelandsont-

wikkeling te stimuleren hoop ik dat u dit projectvoorstel alsnog in uw beoordeling mee kunt nemen. 
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De activiteiten die door het Comité Open Monumentendag gezamenlijk met de Gemeente Aalten 

en de Aaltense Musea zijn bedacht, zijn:

 1. Foto-expositie van oude boerderijen Freriksschuure van de Aaltense Musea

 2. Lezing over de ontwikkeling van het Achterhoekse boerenerf door Karel Aversteeg 

 3. Foto-Fietsroute door ‘oud & nieuw’ Aalten

 4. Gedichtenwedstrijd dialect

 5. Workshop brood bakken in traditionele bakoven

Deze activiteiten worden gepromoot via deze middelen:

 6. Activiteitenfolder Open Monumentendag

 7. Promotie in het Achterhoeks Nieuws 

Uitvoering:

De activiteiten en openstelling van de monumenten vindt plaats op 9 en 10 september 2017. De mo-

numenteneigenaren bepalen zelf of zij beide dagen geopend zijn en welke tijden. Regulier zijn de 

monumenten gedurende deze twee dagen van 10.00 tot 17.00 gratis te bezoeken. Alle activiteiten 

en openstellingen vinden in de gemeente Aalten plaats. 

 1. Foto-expositie van oude boerderijen Freriksschuure van de Aaltense Musea

  In samenwerking met de heer Karel Aversteeg worden foto’s van oude boerderijen uit zijn  

  privé collectie geselecteerd die geschikt zijn voor een foto-expositie. De foto’s moeten door een  

  dtp-er worden opgeblazen naar een formaat dat geschikt is om de foto’s af te drukken.  

  Vervolgens kunnen de foto’s op foam worden afgedrukt dat in de Freriksschuure tentoongesteld  

  kan worden. Gedurende 9 en 10 september zal er in de Frerikschuure iemand aanwezig zijn om  

  bezoekers van de tentoonstelling uitleg te geven. 

  Begrote kosten: . 250

 2. Lezing over de ontwikkeling van het Achterhoekse boerenerf door Karel Aversteeg. 

  Karel Aversteeg geeft een lezing over de ontwikkeling van het Achterhoekse boerenerf.  

  De locatie is nog nader te bepalen, maar gezien de foto- expositie in de Freriksschuure is het  

  logisch om deze in de Aaltense Musea plaats te laten vinden. Bezoekers van de lezing kunnen  

  gebruik maken van koffie & thee met een plak cake. 

  Begrote kosten: . 150

 3. Foto-Fietsroute door ‘oud & nieuw’ Aalten

  Er wordt een fietsroute uitgestippeld langs (opengestelde) oude erven en boerderijen.  

  De fietser krijgt vooraf een set oude foto’s mee, waarmee hij de boerderijen en erven in huidige  

  stijl moet ‘opsporen’. Door een nieuwe foto te maken kan hij bij het eindpunt van zijn route  

  (VVV) checken of de oude met de nieuwe foto’s corresponderen. Afhankelijk van het aantal juiste  

  matches ontvangt de fietser een klein prijsje. De route kan eventueel uitgebreid worden met het  

  fietsen langs streekproducenten ( wijnboer, varkensboer, aardappelboer, imker etc.) waar men  

  dan ook een kijkje kan nemen. De route zou bij succes in 2018 in het activiteitenplan van de  

  regiocoördinator opgenomen kunnen worden om deze in de vorm van een routeboekje door te  

  ontwikkelen en deze blijvend aan te kunnen bieden. 

  Begrote kosten: . 150

 4. Gedichtenwedstrijd dialect

  Het idee is om een gedichtenwedstrijd in het dialect uit te zetten. Hiervoor wordt een oproep

   in het Aaltens Nieuws geplaatst. Het gedicht moet verbonden zijn aan het thema ‘boeren,  

  burgers, buitenlui’. Een selectie van ingezonden gedichten wordt afgedrukt en tentoongesteld  

  op de openingslocatie (n.t.b.). De winnaar wordt bekend gemaakt op 9 september tijdens de  

  opening van Open Monumentendag. 

  Begrote kosten: . 250

 5. Workshop brood bakken in traditionele bakoven 

  Er is vrijwel geen boerengezin dat nog zelf brood bakt, maar vroeger was dit de normale gang  

  van zaken. Bij veel boerderijen stond een bakoven waarmee het hele gezin of zelfs de buurt mee  

  van brood werd voorzien. Stichting Bewaar ‘t Olde in Dinxperlo zet zich in voor de restauratie  

  en het weer in gebruik nemen van historische bakovens. Op 9 en 10 september kan de stichting  

  een workshop houden voor kleine groepen geïnteresseerden waarbij deze ook zelf de handen  

  uit de mouwen kunnen steken en hun eigen brood kunnen bakken. 

  Begrote kosten: . 75 

 6. Activiteitenfolder

  De activiteiten worden samen met de opengestelde monumenten gebundeld in een  

  activiteitenfolder die begin september via de VVV’s verspreid wordt. Ook komt deze bij de  

  monumenteneigenaren te liggen. Er worden 900 exemplaren gedrukt. 

  Begrote kosten: . 900
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 7. Promotie Achterhoeks Nieuws

  Om het programma voor Open Monumentendag ook buiten de gemeente onder de aandacht  

  te brengen willen we met een drietal andere gemeenten een gezamenlijke katern van 4 pagina’s  

  in het Achterhoeks Nieuws afnemen. Elke gemeente heeft zo de kans om de highlights van haar 

  programma tijdens Open Monumentendag onder een grote groep lezers onder de aandacht te  

  brengen. 

  Begrote kosten: . 750 

Locatie:  De gemeente Aalten

Relevantie met LOP

Het organiseren en onder de aandacht brengen van de Open Monumenten dag heeft veel 

raakvlakken met het LOP. Met name op het gebied van cultuurhistorie, natuur en landschap,  

recreatie en toerisme

Advies dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur is positief. De Open Moumenten dagen zetten de cultuurhistorie en het  

platteland in de schijnwerpers en geven tevens een positieve impuls aan recreatie en toerisme.
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Wildreflectoren commissie reewildbeheer

Aanvrager: WBE, commissie reewildbeheer

Gevraagde bijdrage:  . 3.500  

Eigenbijdrage: De commissie reewildbeheer van WBE willen 150 palen  

 met reflectoren plaatsen en 50 reflectoren vervangen

Uitvoering: 2017 

Toelichting

Al vele jaren houdt de WBE zich o.a. bezig met het plaatsen van wildspiegels op kritieke  

verkeerspunten binnen onze gemeente om ongevallen, in het bijzonder met reewild, proberen te  

voorkomen. Niet alleen om de verkeersveiligheid te vergroten maar zeker ook om al dit dierenleed 

te verminderen.

In 2012 heeft de commissie reewildbeheer 250 blauwe reflectoren geplaatst. Op deze plekken is het 

aantal aanrijdingen met reeën teruggebracht naar bijna 0. Een groot succes!

Maar nog steeds komen er in de gemeente Aalten reeën onder de auto, gemiddeld 40 per jaar. 

Daarom wil deze commissie opnieuw een reeks wildspiegels plaatsen op deze trajecten. 

Tevens doen ze het onderhoud en vervanging van vernielde reflectoren i.s.m. de leden, 

dit brengt jaarlijks ook kosten met zich mee.

Op het kaartje is te  zien waar deze prachtige dieren doodgereden zijn, dit zijn de reeën die  

bij de meldkamer van de politie gemeld worden en door onze verlofhouders (boswachters,  

jachtopzichters en bevoegde jager) opgehaald worden, het aantal zal naar schatting 10 % hoger 

liggen want er belanden er ook een aantal in de kofferbak. Dit is overigens illegaal.

De commissie reewildbeheer van WBE wil graag 150 palen met reflectoren plaatsen en 

50 reflectoren vervangen, om zo het aantal aanrijdingen met reeën terug te brengen.

De aanschafkosten voor de palen en de reflectoren zijn 2.762 euro exlusief B.T.W.

Inclusief B.T.W. komt dit op 3.342,02 euro, daarbij komen de kosten voor antidiefstal schroeven en 

grondverankering van ca. 150 euro.
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Locatie:   buitengebied van de gemeente Aalten

Relevantie met LOP

Het plaatsen van de palen met reflectoren door leden van de commissie reewildbeheer draagt bij 

aan het behoud van de natuur.

Advies dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur is positief. Het plaatsen van de palen met reflecoren voorkomt aanrijdingen 

met reewild en draagt daardoor bij aan het behoud van de fauna en de verkeersveiligheid in ons  

buitengebied.

Geachte G.J.A. Bauhuis,
 
Hartelijk dank voor uw bericht.
Fijn te horen dat onze ellips blauwe wildreflectoren zeer goed werken.
Wij hebben inmiddels een nieuwe uitvoering van de ellips blauwe wildreflector.
Met deze uitvoering is een aluminium montageplaat niet meer nodig. De reflector kan direct tegen 
de paal worden geschroefd met 2 schroeven.
Verder is het exact dezelfde wildreflector.
 
Wij kunnen u de reflectoren en recycling palen als volgt aanbieden:
 
200 stuks Ellips blauwe wildreflectoren.
Prijs per stuk € 6,50        Totaal  € 1.300,00
 
150 stuks Massief kunststof recycling palen kleur zwart afmeting 60 x 60 x 120 mm.
Prijs per stuk € 9,75       Totaal   € 1462.50
 
Genoemde prijzen zijn exclusief btw
Levering franco Aalten
Levertijd ca. 2 weken na datum opdracht  
 
Met vriendelijke groeten,
Best regards,
 
Jan Dorgelo
 

 
Fabriekstraat 41
7311 GM Apeldoorn
+31 55 355 3087
+31 65 325 5570
info@trafficsafetysystems.eu
www.trafficsafetysystems.eu
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OFFERTE 201713 
 
LTO –Noord afdeling Oost Achterhoek 
T.n.v.  Mevr. Lensink, Commissie  Aalten   
Lieverdijk 4 
7121 KT  Aalten 
 
 
Betreft: Offerte  Boerrustpunten   dd 23022017 
 
 
Geachte heer/mevrouw, 
 
Hierbij doen wij u een offerte toekomen voor 15 BOERENRUSTPUNTEN. 
 
Wij leveren u de banken  zonder het bovenframe en de tekstplaat . 
 
De banken, inclusief de bevestigingsmaterialen, leveren wij bij u af op bovenstaand adres. 
De montage en bevestiging   worden door u zelf ter hand genomen na een korte toelichting  ter 
plaatse. Het geheel is zeer solide gefabriceerd  en kan jaar rond buiten worden geplaatst. 
Na de akkoordbevestiging van deze offerte gaan wij de banken  maken. 
 
 
 
BOERENRUSTPUNT      zonder montage   geleverd op bovenstaande adres: 

 
 

Product Aantal Prijs 
Boerenrustpunt 15 à €410 

   
 Totaal excl. 21% BTW € 6150 

 
 

Hallo Erica, 
 
Hierbij de kosten voor het maken van de trespa borden; 
 
bij een bord, 15 x20 cm,  
1-zijdig in kleur bedrukt, met mat-laminaat en UVblock 
komt de prijs per bord op € 21,-  
excl. BTW., incl. voorbereidingskosten enz. 
 
Ik hoop je hiermee een passend aanbod te doen, 
mochten er nog vragen zijn, dan verneem ik dat graag. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Gerard te Hennepe 
 

 
Spoordijk 4 
7121 LD Aalten 
M 06 29 24 37 02 
T 0543 451 808 
info@theproject.nu 
www.theproject.nu 
 

Toeristische bankjes op het erf van de boer.

Aanvrager: LTO Noord Oost Achterhoek, commissie Aalten  

Gevraagde bijdrage:  . 7.000  

Eigenbijdrage: . 1.000,-

Uitvoering: 2017 

Samenwerking: Bestuursleden LTO Oost Achterhoek commissie Aalten

Toelichting

Als bewoners van het buitengebied zijn we natuurlijk erg bevoorrecht met het prachtige uitzicht 

waar we dagelijks van kunnen genieten. 

Om dit te delen met de vele toeristen die er in Aalten komen, willen we voor de LTO leden een 

bankje laten maken van duurzaam hout. Deze kan dan zo bij de boerderij gezet worden, zodat de 

toerist hiervan gebruik kan maken tijdens een tochtje door het prachtige buitengebied van Aalten. 

Uitvoering:

Voor dit project willen we 15 banken laten maken. Als eerste gaan we inventariseren wie er een 

bankje wil. Daarna kunnen de banken gemaakt worden en  bij de boer neergezet worden en in  

het nieuwe seizoen al gebruikt kunnen worden. 

Locatie: Bij verschillende bedrijven in het buitengebied van Aalten.

Relevantie met LOP

De te plaatsen banken geven de fietsers, wandelaars tijdens hun tochten door het buitengebied de 

gelegenheid tijdens een rustmoment te genieten van de prachtige natuur en het landschap.

Advies Dagelijks bestuur

Positief. Het plaatsen van deze banken bevordert het toerisme en verkleint de afstand tot de 

bedrijven in het buitengebied en nodigt uit om door het buitengebied te wandelen of te fietsen.
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Toelichting

Dit eerder ingediende project is in de vergadering van 24 november 2016 door het algemeen  

bestuur goedgekeurd. 

Aangezien de uitvoering van de toen voorgestelde banken niet aansluit op het beleid van de  

gemeente, is het in eerste instantie niet op genomen in het  Uitvoeringprogramma2017.

LTO heeft  het plan aangepast en voor een andere uitvoering van de banken gekozen.

Voor het plaatsen van de 15 banken komen de totale kosten op 8.000 euro.

Hiervan wordt een bijdrag van 7.000 euro gevraagd.

Aangezien het beschikbare budget voor Uitvoeringsprogramma 2017 inclusief het resterende 

bedrag van Uitvoeringsprogramma 2016 niet toereikend is om de gehele aanvraag te honoreren,

is het voorstel om dit jaar 2.700 euro te honoreren.

Bij gebleken succes kan dan door LTO voor Uitvoeringsprogramma 2018 weer een nieuwe aanvraag 

worden ingediend.
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Aankleding van het perceel ‘De Driehoek’ tussen  
de Prins Mauritsstraat en de Winterswijksestraat 
aan de buitenrand van Bredevoort, groot ca. 1.250 m2. 

Aanvrager: Vereniging Bredevoorts Belang

Totale kosten: . 6.650,-

Gevraagde bijdrage:  . 1.650,- 

 De gevraagde bijdrage is tevens de noodzakelijke cofinanciering voor  

 een subsidie-aanvraag bij de Provincie Gelderland in de regeling   

 ‘Burgerbetrokkenheid bij natuur, groen en landschap’. 

Eigen bijdrage:  Werkzaamheden partners zonder vergoeding.

 

Toelichting

Geschiedenis

De grotendeels braak kliggende driehoek tussen de Prins Mauritsstraat en de Winterswijksestraat 

ligt in het zuidelijke zichtveld van de vesting Bredevoort. Het is een klein onderdeel van het lage 

broekland. Het droeg eens de naam ‘Het Zwanebroek’. Na de ontmanteling van de wallen en het 

dempen van de grachten werd de Prins Mauritsstraat vanaf de halve maan voor de Misterpoort  

op de lage gronden als een dijk opgeworpen. Het huidige talud bij de driehoek laat nog de oor-

spronkelijke verhoging t.o.v de omgeving zien. Door de aanleg van de Winterswijkseweg in de jaren 

30 van de vorige eeuw werd het gebiedje afgesloten van het grotere laag gelegen complex. Dit 

complex (het oude Zwanebroek) is na de ruilverkaveling onherkenbaar veranderd. Ten westen van 

deze driehoek, tussen de latere bolwerken Welgemoed en Ossekop, startte de verovering van Bre-

devoort door de troepen van Prins Maurits in oktober 1597. Men groef zich vanaf de hogere gron-

den bij ’t Walfort dwars door de laag gelegen gronden van de Koppele en het Zwanebroek.  

 

Eigendom

De driehoek is eigendom van de gemeente Aaten. De vereniging Bredevoorts Belang heeft deze 

grond gehuurd. De gemeente Aalten gaat akkoord met de nieuwe inrichting volgens het bijgesloten 

plan. De vereniging Bredevoorts Belang zet zich in om de landschappelijke historiciteit bij het oude 

stadje zichtbaar te maken.

2

1

3

Legenda
Fruitboom

K
notbom

en

Vrijuit groeiende struik

B
estaande (punt)beplanting

K
nip- en scheerheg

B
loem

enm
engsel

P
oel

10
0

10
5

M
eters

D
orpen in het G

roen Aalten

Projectcode:
N

aam
:

Adres:
Plaats:

Plan opsteller:
D

atum
:

D
IH

G
16AALTEN

Bredevoorts Belang

R
. Borkes

decem
ber 2016



Aanvullend Uitvoeringsprogramma Landschapsontwikkelingsplan Aalten 2017 Aanvullend Uitvoeringsprogramma Landschapsontwikkelingsplan Aalten 2017

Aanzicht op de stad

De huidige ‘inrichting’ van de driehoek kan de naam ‘ínrichting’ nauwelijks dragen. Het is een ver- 

geten gebiedje, dat het aanzicht van de historische stad van die zijde geen recht doet. Een verderop 

noodzakelijk opgerichte en opvallende keermuur versterkt de desolate situatie. Het driehoekje is in 

de huidige staat geen pré voor Bredevoort en draagt niet bij aan een aangename nadering van de 

historische stad aan die zijde.

Plannen

De buren van het perceel hebben met Bredevoorts Belang contact gezocht om het driehoekje  

met behoud van de laagte en de zichtlijnen op de stad aan te kleden. Daarbij staat ook een  

historisch accent herinnerend aan oktober 1597 voor ogen. Allereerst echter is het zaak om de  

‘verrommeling’ te veranderen in een aangenaam plekje ‘groen’ met een rustpunt voor wandelaars 

en fietsers, waarop ook de inwoners van Bredevoort trots kunnen zijn. De actie ‘Dorpen in het Groen’ 

was hierbij behulpzaam. Uit het overleg met de coördinator van ‘Dorpen in het Groen’ is dit plan 

ontwikkeld. (zie bijlagen) en gecommuniceerd met de partners.

Driehoekje en ondergrond

In het recente verleden heeft de eigenaar van het driehoekje wat puin op deze punt gestort,  

waarschijnlijk met de bedoeling om het maaiveld te verhogen en plasvorming tegen te gaan.  

De eigenaar heeft inmiddels aangegeven het puin te willen verwijderen.

Onderhoud

De omwonenden van het perceel en Bredevoorts Belang zijn bereid aan de hand van een  

onderhoudsplan het heringerichte perceel op vrijwillige basis te onderhouden. Het bestuur  

van de Vereniging Bredevoorts Belang staat hiervoor garant. 

Uitvoering: : 

Zie het bijgevoegde plan. De uitvoering vindt plaats in de herfst van 2017. Delen van het werk  

worden uitgevoerd door een Hoveniersbedrijf. De partners verrichten hand- en spandiensten.

Dit plan is een samenwerking tussen:

De vereniging Bredevoorts Belang (coördinator)

De buren van het perceel.

De VVV Bredevoort

De ondernemers vereniging BREM (Bredevoortse Middenstand)

Stichting Landschapsbeheer Gelderland

Relevantie met LOP

Het plan voor aankleding/inrichting van “de driehoek” sluit goed aan bij het 

LandschapsOntwikkelingsPlan

Advies dagelijks bestuur

Positief. Het plan sluit aan op het LOP, is een samenwerking tussen meerdere partijen en kan  

door deze bijdrage een subsidieaanvraag bij de Provincie Gelderland indienen in de regeling  

“Burgerbetrokkenheid bij natuur, groen en landschap”.
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Dorpen in het Groen 
is een aanpak van 

Stichting Landschapsbeheer Gelderland 
Rosendael 2a, 6891 DA Rozendaal 
026 35 37 444 
info@landschapsbeheergelderland.nl 
www.landschapsbeheergelderland.nl 
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Beplantingsplan Timp 

1. Knip- en scheerheg 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

Aanleg nieuw element  
Locatie : Om de boomgaard (#3), Hoek Winterswijksestraat – Prins 

Mauritsstraat 
Lengte : 93 meter 
Plantwijze : 4 stuks per meter 
Aantal : 375 stuks 
Soort : Eenstijlige meidoorn (Crataegus monogyna) 
Maat : 60-80 cm lengte 
Aanleg en beheer : Zie informatievellen in de bijlage 
Overig : nvt 

 

2. Knip- en scheerheg 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

Aanleg nieuw element  
Locatie : Hoek Winterswijksestraat – Prins Mauritsstraat, voor de keerwand 
Lengte : 54 meter 
Plantwijze : 4 stuks per meter 
Aantal : 216 stuks 
Soort : 200 stuks Eenstijlige meidoorn (Crataegus monogyna) 

16 stuks Sleedoorn (Prunus spinosa) 
Maat : 60-80 cm lengte 
Aanleg en beheer : Zie informatievellen in de bijlage 
Overig : Enkele struiken in de haag kunnen uitgroeien tot vrijuit groeiende 

struiken. 
 

Cultuurhistorische waarde 
Knip- en scheerheggen zijn al eeuwen te vinden in het 
Nederlandse cultuurlandschap. Deze lijnvormige 
landschapselementen kennen een sterke samenhang 
met het omringde landschap. Nabij boerderijen en 
rondom boomgaard en moestuin waren veelal de 
heggen te vinden. Vaak diende de heggen als 
eigendoms- of perceelsscheiding. De doornige heg had 
daarnaast ook nog een belangrijke veekerende functie.  
 
Langs de rivieren dienden de heggen om de 
waterstroom bij overstromingen te remmen en te 
verdelen, zodat het vruchtbare slib kon bezinken. 
Inmiddels zien we dat veel heggen bedreigd worden. 

Knip- en scheerheg 
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Veel heggen zijn uit het landschap verdwenen door de komst van prikkeldraad, de 
ruilverkavelingen en achterstallig onderhoud. Alle reden om de heg weer terug te brengen 
in het landschap. Heggen zijn namelijk nog altijd functioneel als windscherm en als 
veekering, ook bij hoge rivierwaterstanden zorgen ze voor een permanente afrastering. 
Daarnaast houden ze de grond vast en dragen ze bij aan een goede waterhuishouding.  
Ook veel dieren hebben profijt van de aanwezigheid van een heg. Vogels gebruiken het als 
broedplaats; veel kleine zoogdieren vinden er voedsel en een schuilplaats en voor 
vleermuizen is een haag erg belangrijk als oriëntatiepunt. 
 
 

3. Hoogstamboomgaard 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

Aanleg nieuw element  
Locatie : Hoek Winterswijksestraat – Prins Mauritsstraat, zie tekening 
Lengte : Circa 27 meter 
Breedte : Circa 35 meter 
Plantwijze : Conform tekening 
Aantal : 6 stuks 
Rassen : Zie plantsoenlijst 
Maat : hoogstam 
Aanleg en beheer : Zie informatievellen in de bijlage 
Overig : nvt 

 

Cultuurhistorische waarde 
Al vele eeuwen wordt in Nederland fruit geteeld in hoogstamboomgaarden. Aanvankelijk 
waren het vooral kloosters, kastelen en landgoederen. Eind 19de eeuw begon een grote 
uitbreiding aan fruitboomgaarden. Onder invloed van de landbouwcrisis stapten veel 
agrariërs in het rivierengebied over van graanteelt naar hoogstamfruit. Een groot voordeel 
van het hoogstamfruit was dat er dieren onder konden grazen.  
Vanaf 1950 is het areaal aan hoogstamboomgaarden flink achteruit gegaan, vanwege de 
opkomst van de moderne fruitteelt (laagstam).  
Hoogstamboomgaarden hebben een grote ecologische waarde. Ze leveren 
nestgelegenheid aan allerlei vogels. De steenuil is een soort die graag broedt in holle takken 
van fruitbomen. Een heg om de boomgaard als windsingel vergroot de natuurwaarde van 
de boomgaard.  
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4. Knotbomen 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

Aanleg nieuw element  
Locatie : In de noordelijke oeverzone van de poel 
   
Plantwijze : Enkele rij, 4 tot 5 meter uit elkaar 
Aantal : 3 stuks 
Soort : Schietwilg (Salix alba Bredevoort) 
Maat : 250-350 cm lengte 
Aanleg en beheer : Zie informatie vellen in de bijlage 
Overig : nvt 

 

Cultuurhistorische waarde 
Wilg, populier, es, els, eik en haagbeuk kwamen al voor 
het begin van onze jaartelling als knotbomen voor. 
Knotbomen deden dienst als grensafscheiding of als 
houtleverancier. De knotboom levert gemakkelijk 
oogstbaar hout op dat voor allerlei doeleinden werd 
gebruikt. Zo werd het gebruikt voor bezems, manden, 
oeverbeschoeiingen, takkenbossen en gebruikshout 
zoals hekken en gereedschapsstelen.  
 
Oudere knotbomen herbergen allerlei planten en 
dieren. Het aantal diersoorten dat in een knotboom huist 
is zeer groot. Van de vele vogels die in een knotboom te 
vinden zijn, is de steenuil een van de trouwste bewoners. 
 
 

5. Poel 
…………………………………………………………………………………………………………… 

Beschrijving 
Het perceel is laag gelegen en behoort tot het zuidelijk gelegen Zwanenbroek. 
Vanwege deze lage ligging functioneert dit perceel ook als wateropvang. 
Daardoor kan een gedeelte van het perceel periodiek onder water staan. 
De gewenste beplanting kan prima tegen natte omstandigheden, zolang dit tijdelijk van 
aard is. Om te voorkomen dat de beplanting langdurig onder water staat kan d.m.v. een 
poel extra buffer worden gecreëerd. De zuidzijde van het perceel is het laagst gelegen en 
aan die zijde bevind zich ook een sloot. Gezien de beperkte omvang van het perceel is het 
graven van een poel, grenzend aan de sloot een praktische, ruimtebesparende oplossing.  
Wanneer het gaat om ecologische waarden is dit niet de meest voor de hand liggende 
oplossing, maar hier gaat het vooral om de buffer functie, ten gunste van de gewenste 
beplanting. 
 
 

Knotbomen 
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In onderstaande hoogtekaart valt duidelijk de maaiveldhoogte af te lezen. De rood 
gekleurde delen zijn hoger gelegen, de donker blauwe delen zijn lager gelegen. 
De sloot is duidelijk herkenbaar vanwege de donkerblauwe kleur aan de zuidzijde van de 
timp. 
 

 
 
 
Algemeen 
Landschapstype : Broekontginning 
Bodemtype : pZg23 Beekeerdgrond 
Grondwatertrap : IV 

* Gemiddeld hoogste en laagste grondpeil ten opzichte van maaiveld 
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Plantsoenlijst 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Bredevoorts Belang DRIEHOEK Deelnemer 30

Nederlandse naam Maat Aantal

Bosplantsoen 2 jarig maat 60-80 0 0 0
Eenstijlige meidoorn Crataegus monogyna 60-80 591
Sleedoorn Prunus spinosa 60-80 16
Veren 0 0 0
Staken tbv knotboom aankoop Salix alba 'Bredevoort' Staak 3
Boompalen 0 0 0
Boompalen Onbehandeld 8x250 6
Boombeschermer Anti knab 78 6
Fruitbomen 0 0 0
Appel Notarisappel hoogstam 1
Appel Sterappel hoogstam 1
Peer Beurre Hardy hoogstam 1
Peer Clapp's Favorite hoogstam 1
Peer Oranjepeer hoogstam 1
Pruim Italiaanse Kwets* hoogstam 1
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