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Voorwoord
Geachte college,
Voor u ligt het Jaarverslag Uitvoeringsprogramma Landschapsontwikkelingsplan 2018 van Stichting SAAP.
Een verslag van de gerealiseerde projecten, welke na goedkeuring van het Uitvoeringsprogramma
Landschapsontwikkelingsplan 2018, door het Algemeen Bestuur van Stichting SAAP en de gemeente Aalten,
met kennis van zaken en enthousiasme zijn uitgevoerd.
Het ingediende Uitvoeringsprogramma Landschapsontwikkelingsplan 2018 bevat acht projecten welke ieder op
zijn eigen manier bijdraagt aan het Landschapsontwikkelingsplan van de gemeente Aalten.
De uitvoering van de opgenomen projecten dragen bij aan de plattelandsontwikkeling, aan de
biotoopverbetering voor insecten en vogels en maakt ons platteland interessant voor onze eigen inwoners en
toeristen. Tevens kan het anderen stimuleren een bijdrage te leveren aan het Landschapsontwikkelingsplan.
Jaarlijks vraagt Stichting SAAP een van de deelnemers in het Algemeen Bestuur een fietstocht te organiseren.
Lintelo’s Belang heeft ons op 21 juni de mooie plekjes van Lintelo laten zien tijdens een fietstocht met naast de
aandacht voor de ‘SAAP-projecten’ ook aandacht voor de thema’s leefbaarheid en veiligheid. Een verslag van
deze fietstocht hebben we opgenomen in dit jaarverslag.
Op de website www.stichtingsaap.nl en via de berichten op de facebookpagina geven we nog meer bekendheid
aan de mogelijkheid om projecten in te dienen voor het Uitvoeringsprogramma Landschapsonwikkelingsplan
Aalten.
We gaan er vanuit, dat dit jaarverslag een goed beeld geeft van wat er in 2018 is gerealiseerd door middel van
het Uitvoeringsprogramma Landschapsontwikkelingsplan en de activiteiten van Stichting SAAP.
We hopen dat u het met genoegen zult doornemen en net als Stichting SAAP tevreden kunt zijn
over hetgeen er is gerealiseerd.
Gerard te Hennepe,
voorzitter
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SAAP Fietstocht door en voor Lintelo.
Stichting SAAP fungeert als een soort plattelandsraad, waarbij alle partijen die betrokkenheid hebben
met het buitengebied zich kunnen sluiten. Uit het
bestuur wordt een dagelijks bestuur van vijf leden
geformeerd, waarvan één lid onafhankelijk is en de
overige leden afkomstig zijn uit LTO-Noord, Logiesverstrekkende bedrijven, gezamenlijke buurtbelangenverenigingen en het platform natuur & landschap.
Het huidige algemeen bestuur bestaat uit vertegenwoordigers van de volgende organisaties:

LTO-Noord, Logiesverstrekkende bedrijven Aalten,
Oudheidkundige Vereniging Aalten-Dinxperlo-Wisch,
Wildbeheerseenheid Aalten, de afzonderlijke buurtbelangenorganisaties (De Heurne, Heurne, Haart,
Dale, Barlo, Lintelo, Ijzerlo, Klooster, Bredevoort), Nederlandse Bijenhouders vereniging afdeling Aalten,
Stichting Natuur & Milieu, Agrarisch jongerencontact,
Plattelandsvrouwen, Werkgroep Aaltense Paden,
Vogelwerkgroep Zuidoost-Achterhoek en StiVLA. De
verantwoordelijke wethouder en de verantwoordelijke ambtenaar.
Voor 21 juni 2018 stond de jaarlijkse fietstocht
van het SAAP gepland waar tevens de gehele
Aaltense politiek ook voor wordt uitgenodigd.
Dit jaar werd Lintelo’s Belang gevraagd om als
gastheer op te treden en deze tocht te organiseren, aan dit verzoek hebben wij als Lintelo’s Belang gehoor gegeven en ruimtelijk en inhoudelijk
geprobeerd Lintelo op de kaart gezet.
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Het doel van deze avond voor ons was om d.m.v.
deze fietstocht door onze buurtschap te laten zien
en horen wat Lintelo’s Belang zoal bezig houdt.
Daarvoor hadden wij de volgende punten uitgekozen om onder de aandacht te brengen.

Leefbaarheid
woningbouw (’t Veld en kleuterschoolterrein)
ons Kulturhus (nieuwe beheerder/gastvrouw)
bedrijfsleven (land- en tuinbouw, logiesverstrekkers, zorgverlening)

Veiligheid
verkeersknelpunten (Varsseveldsestraatweg
en spoorwegovergang Teunterweg)
wegen (Navisweg t.o.v. Koopweg)
criminaliteit (ondermijning)

SAAP projecten
-

Lintelo in ’t groen
Akkerranden

Tijdens de pauze, in het Kulturhus, werden wij verrast met wat lekkers bij de koffie/thee: nl. een door
onze beheerders gemaakte taart opgemaakt met
streekproducten (kersen en aardbeien).

Als afsluiting hebben we met z’n allen onder het genot van een hapje en een drankje nog nagepraat en
konden terug kijken op een geslaagde fietstocht.
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Inleiding
Voor het Uitvoeringsprogramma Landschapsontwikkelingsplan 2018 is in totaal voor € 27.663,- aan projecten
ingediend. De de gemeente Aalten heeft in eerste instantie € 17.500 beschikbaar gesteld.
Omdat Stichting SAAP voor het aanvragen van projecten een tijdspad heeft bepaald, en er naar streeft dit
zo goed mogelijk te handhaven, zijn de projecten die tijdig zijn ingediend in een eerste fase ter goedkeuring
voorgelegd.
De projecten die later zijn ingediend zijn ook in een later stadium ter goedkeuring voorgelegd.
In dit verslag worden de uitgevoerde projecten gepresenteerd.

Projecttitel		
Financiële omvang
LTO bankenproject		
LTO scholenproject		
OAB IJzerlo akkerrandenproject		
Lintelo’s Belang		
Werkgroep Akkerranden		
StiVLA en ADW herstel Walfort poort		
De Ahof/Estinea, vogelhuisjes		
SLG, Dorpen in het Groen		

2427
1250
1750
1500
3000
4500
250
2823

TOTAAL		17.500
Tevens zijn in dit verslag opgenomen de nog te verantwoorden projecten uit het uitvoeringsprogramma 2017 en 2016
2017 - Bredevoorts Belang, Prins Maurits Driehoek		
1650
2016 - Een boom mot kunnen,resterend bedrag besteed in 2017-2018		
525
2016 - Vogelwerkgroep Zuidoost-Achterhoek heeft aangegeven, dat het project meerdere jaren zal gaan duren.

De verwachting is, dat er nog aanpassingen gedaan worden om te leren welke type kasten werken.
De Vogelwerkgroep heeft aangegeven, dat inhoudelijk en financieel wordt afgerond als het gereed is.
(2018-2020).
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LTO – banken project
Voor het derde en laatste jaar hebben we het bankjesproject in gediend.
De voorgaande jaren was het een succes en daarom
wilden we nog graag 1 keer de leden een kans geven
om met dit project aan een goede pr te werken.
De bankjes worden op een mooie plek op het erf van
het bedrijf van de leden geplaatst zodat burgers en
buitenlui er even kunnen rusten om te genieten van
de mooie omgeving en uitzicht die door de agrariërs
wordt aangeboden en onderhouden.
Dit jaar bleek ook weer dat leden graag mee werken
aan goede pr van de landbouw. Binnen een korte tijd
waren er 13 besteld. En hoewel het subsidie bedrag
lager is dan de vorige jaren en er zelfs nog meer besteld
zijn, zullen we alle bankjes laten maken.

De kosten voor de bankjes zal ongeveer (incl. bordje,
bevestigingsmateriaal en 21 % BTW) zijn:
€ 290,00 X 13 stuks = € 3.770,00. 		

De bankjes zijn besteld, maar we weten nog niet hoeveel ze zullen kosten (we gaan ervan uit dat het bedrag
hetzelfde zal zijn, maar daar is nog geen bevestiging van
ontvangen).
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LTO – scholen project
Verslag Scholenproject, LTO Noord Oost Achterhoek, commissie Aalten.
Net als vorige jaren hebben we ook dit jaar het
scholenproject georganiseerd.
Kinderen van groep 7 en 8 bieden we een excursie
aan naar een boerderij in de buurt. Omdat we eventuele combinatie klassen niet 2 jaar naar dezelfde
boerderij willen laten gaan, is vooraf aangegeven
dat in dat geval de kinderen naar een andere boerderij gaan dan het vorige jaar.

Voor een filmpje kunt u kijken op www.regio8.nl ,
waar de koeien van de familie Keuper onder toeziend oog van de kinderen naar buiten gaan. Een
mooi onderdeel voor de excursie en voor de tv zijn
er ook nog mooie opnames gemaakt.
In totaal zijn er 11 groepen op excursie gegaan:
Vergoeding boeren: 11 x € 100,00 =
€ 1.100,00
Drankjes/hapjes
€ 30,00 per groep
11 x € 30,00 =
€ 330,00
		
----------		
€ 1.430,00
Koeien gaan naar buiten bij de familie Te Paske en de
kinderen kijken toe.
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OAB IJzerlo - akkerranden project
Aan het project “bloeiende akkerranden” hebben in
2018 ook weer meer mensen meegedaan dan voorgaande jaren. Op zaterdag 5 mei hebben vrijwilligers
van de werkgroep Landschap & Recreatie van Ons Aller Belang IJzerlo de hele dag bij diverse deelnemers
gefreesd en gezaaid.
Er werd in totaal 27.000 m2 ingezaaid.

De foto links
is gemaakt
op 2 juli 2018

Doordat er veel verschillende soorten zaden werden
gebruikt, hebben de akkers en bloemenranden gebloeid vanaf eind juni tot …… de eerste vorst van
betekenis.
Door de grote droogte zijn enkele stukken slecht opgekomen en was er veel niet gewenst kruid. Sommige
deelnemers hebben daarom de stukken gemaaid.

Later in het seizoen
kwamen toch nog
veel bloemen tot
bloei. Deze foto’s
zijn gemaakt op
21 oktober 2018.

14

De foto links is gemaakt op 2 juli 2018.

Financieel verslag:
Later in het seizoen kwamen toch nog veel
bloemen tot bloei.
Deze foto’s zijn gemaakt op 21 oktober 2018.

Kosten 46 percelen bloemenmengsel
totaal 27.000 m2 x € 0,023 		€ 620,04
Inkoop zaad 		€ 1.129,96
Totaal 		€ 1.750,00
Ontvangen van SAAP maart 2018					
€ 1.750,00
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Lintelo’s Belang – akkerranden project
De werkgroep akkerranden Lintelo heeft op 19 maart
2018 een info c.q. evaluatie avond georganiseerd in
het Kulturhus. Dit was dan tevens de aftrap voor het
akkerrandenproject Lintelo 2018. De deelnemers van
2017 waren hiervoor persoonlijk uitgenodigd en daarnaast hebben wij in Lintelo de bewoners middels een
flyer en via de mail benaderd.
Op deze goed bezochte avond (20 personen) hebben
wij de aanwezigen bijgepraat, middels een presentatie, over het verloop van 2017 en onze plannen voor
2018. Tevens was er voor de aanwezigen de mogelijkheid om vragen te stellen en/of opmerkingen te
plaatsen.
De werkgroep Lintelo heeft tijdens deze bijeenkomst
uitleg gegeven over een plan van aanpak bij de
realisatie van de uit te voeren akkerranden in 2018.
Dit plan bestond uit de grondbewerking, wiedeggen
(vals zaaibed) en het inzaaien. Dit alles samengevat
in een uitvoeringsschema waarbij (tegen betaling)
gebruik gemaakt kon worden van Bennie ter Horst
zijn diensten. Verder werd er uitleg gegeven over de
samenstelling van het zaaimengsel en de financiële
ondersteuning.
In de week van 23 maart hebben wij nogmaals voor
alle deelnemers de mogelijkheid geboden, in navol-

16

ging van de info avond, om zich aan te melden en de
definitieve opp. en het wel of niet gebruik te willen
maken van het gezamenlijk uitvoeren van de grondbewerking, wiedeggen (vals zaaibed) en tot slot het
inzaaien.
Na het opmaken van de definitieve lijst met deelnemers kwamen we tot een aantal van 27 deelnemers
(2017- 20 deelnemers) met een totale oppervlakte
van 17.970 m2 (2017- 8320 m2). Al met al een goede
score waarbij aangetoond is dat het ook in Lintelo
leeft. Allen die zich aangemeld hebben zijn door een
door ons opgestelde nieuwsbrief nogmaals geïnformeerd omtrent het plan van aanpak en verdere
wetenswaardige informatie.
Het schema van uitvoering kwam in het kort erop
neer dat eind april en begin mei de grondbewerking
ging plaats vinden met achtereenvolgens het wiedeggen en het inzaaien met een interval van elks een
week. Een opmerking hierbij is dat er bij de communicatie tussen deelnemers en de uitvoering (werkgroep
en uitvoerende) nog wel winst valt te behalen. Voor
de toekomst wel een punt van aandacht omdat deelnemers die niet beschikken over machines en apparatuur sneller middels de aangeboden diensten (tegen
betaling) zullen aanhaken.
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Gedurende de zomer, welke erg droog is verlopen,
waren er wisselende resultaten waar te nemen. Overmacht en de natuur bepaalt en gaat zijn eigen gang,
zijn dit seizoen de termen die centraal staan bij de
resultaten. Dat de natuur zijn gang gaat bleek temeer
tijdens onze fietstocht d.d. 29 september langs een
aantal akkerranden waarbij een slotoffensief middels
een kleurenpallet bleek te zijn ontstaan als een slotakkoord op de afsluiting van het akkerrandenproject
2018 Lintelo.
Tot slot, voor 2019 verwachten wij een stabiele deelnemersgroep van ruim 20 adressen met een vergelijkbare oppervlakte als in 2018.

kosten verantwoording Akkerranden 2018
Info avond Kulturhus € 73,00
Zaad Steverink
€ 636,40
Evaluatie deelnemers € 42,50
subsidie
Saap
totaal

€ 751,90

Totaal m2 17250

€ 1.500,00
€ 751,90
€ 748,10

17250 m2
uitkerings bedrag -0,043368 per m2
Akkerrandenwerkgroep Lintelo
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totaal		
€ 1.500
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Werkgroep akkerranden Aalten – akkerranden project
Dit betreft De Haart en De Heurne Dinxperlo; het financieel
verslag is tevens bijgevoegd.
De deelname was weer toegenomen, vooral op De Haart.
Dit kwam mede door de informatieavond op De Haart, waarbij zeker 60 personen aanwezig waren. Verschillende mensen
schreven zich voor de eerste keer in.
Op allerlei manieren werd het land bewerkt om een goed
zaaibed te maken.

Een ander perceel dat pas 6 mei gezaaid werd, wel direct na
het ploegen, heeft het hele jaar prachtig gebloeid.

De resultaten waren zeer verschillend. Door de droge zomer
is het zaad op verschillende percelen slecht opgekomen en
later kwam de Melganzevoet wel massaal voor de dag.
Maar er waren toch ook verschillende goed geslaagde
stukken. De een doordat het dicht bij huis lag en daarom ook
flink nat gesproeid werd.
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UITGAVEN
2018

€ 1024.00
€ 2095.00
		
€ 287.50
€ 25.71
		
_____________
Totaal
€ 3432.00

Vinkachtigen, mussen en duiven doen zich er aan te goed.
Toch nog ergens goed voor. Maar ook als beschutting voor
het wild heeft het wel een functie.
Maar toch is dat niet wat men wil. De eerste jaren was het altijd zaaien en een kleurige bloemenpracht was het resultaat.
Deze tegenslagen hebben wel bewerkstelligd dat men naar
andere werkwijzen zoekt, en die zijn er. Een perceel in De
Heurne van 3000 m2 was zeer teleurstellend, maar is deze
winter blijven staan en in het voorjaar niet afgemaaid. En
ziedaar, voorlopig toch goed bloeiend, en geen melde.

INKOMSTEN
€ 3000.00
€ 396.83

45000 m2

___________
€ 3396.00
Het was dus een zeer wisselend resultaat in 2018.
Dit is minder geslaagd, veel Melganzevoet.

Ook een mislukt perceel is vanaf juli de hele zomer onkruidschoon gehouden en in de herfst ingezaaid op die
bewerkte grond, zonder frezen, met een meerjarig mengsel.
Dit voorjaar half mei al een prachtig bloementapijt zonder
enig onkruid.
Zo zijn er meer voorbeelden van anders werken. Daar kunnen
we misschien meer mee doen, zeker nu het weer zo`n droog
voorjaar is, de zomer moeten we nog afwachten.
Ook in 2019 blijkt dat ondanks tegenvallers de meeste mensen toch weer meedoen.
We hopen dat 2019 zich verder toch nog goed ontwikkelt.
Namens de Werkgroep Akkerranden,
over De Haart en De Heurne/Dinxperlo.
Gerrit Rougoor, De Heurne.

Maar ook de Luzemelde blijkt goed te zijn als vogelvoer.
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StiVLA en ADW – herstel entreepoort ’t Walfort
In de winter 2017-2018 en 2018-2019 hebben vrijwilligers van Stichting Vrijwillig Landschapsbeheer
Achterhoek, de walpoort bij zwembad ’t Walfort
opgeknapt.
Nadat allereerst de bomen en struiken zijn verwijderd, is de betonnen keerwand langs de toegangsweg die door de poort loopt, naar achteren gezet.
Hierdoor wordt de doorgang breder. Vervolgens zijn
de schuine kanten opgebouwd en zijn grasbetonblokken op het talud gelegd. In deze grasbetonblokken is
een bodembedekker (hedera) geplant. In maart 2019
is de wal op en rond de poort ingeplant met inheemse struweelbeplanting zoals meidoorn, sleedoorn,
veldesdoorn, gladde iep en zomereik.
Hiervoor is autochtoon plantmateriaal bij de Bronnen
aangekocht. Na het plantwerk is het raster teruggeplaatst om betreding van de wal door mensen te verhinderen. Het belopen van de wal zorgt voor erosie
van het wallichaam.
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Binnenkort worden de aangesmeerde randen van de
poort hersteld en voorzien van een nieuwe verflaag
en wordt er gewerkt aan het samenstellen van twee
informatiepanelen over de historie van de poort en
het natuurbad ’t Walfort. StiVla wil het werk nog officieel afronden tijdens een bijeenkomst in juni dit jaar.
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Bij de Stichting Vrijwillig landschapsbeheer is
herhaaldelijk gevraagd om een financiële
verantwoording van het project ‘Herstel
entreepoort ‘t Walfort’.
Voor dit project is in het Uitvoeringsprogramma
LandschapsontwikkelingsPlan 2018 € 4.500,toegekend.
Ondanks herhaaldelijke herinnering heeft de
stichting tot nu toe alleen drie onleesbare
kopieën in gestuurd.

Het dagelijks betuur van stichting SAAP betreurt
het dat het aanleveren van een inhoudelijk en
financieel verslag zo moeizaam verloopt.
Aan StiVLA is gemeld, dat tijdens de laatst
gehouden algemene bestuursvergadering is
genoemd, dat het niet inleveren van een financieel verslag consequenties zal kunnen hebben met
betrekking tot het definitief vaststellen van het
toegekende bedrag.

Welke naar verwachting nog niet de helft van het totaal
toegekende bedrag verantwoorden.
Aan de stichting is gevraagd, om alsnog een
compleet, leesbaar verslag aan te leveren.
Ook is StiVLA er op geattendeerd, dat bij de
aanvraag bekend is dat er een inhoudelijk en
financieel verslag aangeleverd dient te worden.
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Ahof en Estinea – maken vogelhuisjes
Vogelhuisjes maken in samenwerking met Figulus en Estinea
Op de kinderboerderij viel het de laatste jaren op,
dat er steeds minder vogels zichtbaar waren in de
omgeving. Men wilde graag dat dit weer terug kwam.
Vandaar dat het plan bedacht was om verschillende
huisjes te maken voor verschillende vogels.
Denk hierbij aan mezen, mussen en vinken. Maar
zekers ook uilen! Door op verschillende plekken de
vogelhuisjes op te hangen, hopen we dat we het
vogelbestand wat op kunnen hogen en er veel vogels
terug komen op de kinderboerderij.
Er is ook een egelkast gemaakt en deze is geplaatst
bij de moestuin.
En wat is er leuker dan dit met elkaar te gaan doen!
Samen met vrijwilligers van Estinea en Figulus, maar
ook met statushouders, zijn wij meerdere dagen
bezig geweest om ze te maken, op te knappen, te
schilderen en natuurlijk te plaatsen.
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Wat kunnen we dan zonder hulp van onze cliënten
van Estinea, die natuurlijk ook hard mee hielpen.
Mooi project om dit samen te doen!
In de boom bij de ingang van de kinderboerderij
hangt het ook prachtig; twee verschillende huisjes.

Begroting 250 euro
Aanschaf materiaal
Verf voor vogelhuis
Hout voor verschillende huisjes
Schroeven
Bevestigings materiaal in de boom

Kosten
80 euro
100 euro
25 euro
25 euro
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SLG – Dorpen in het groen
T.b.v. de verantwoording over de bijdrage SAAP à
€ 2.832 aan het beplantingsproject Drie Aaltense
Dorpen in het Groen eerste fase (d.w.z. t/m 2018) dit
verslag.
In overleg met vertegenwoordigers van het bestuur
van de 3 betrokken dorpsorganisaties Heurns-Belang,
Ons Aller Belang IJzerlo en Heurnes Belang zijn in
april 2018 afspraken gemaakt over de uitvoering van
het beplantingsproject waarin deze dorpsorganisaties
een essentiële inbreng hebben. Ieder dorp/buurtschap heeft daartoe een coördinator voorgesteld
respectievelijk Henk Lammers, Henk Heusinkveld en
Henk Klein Poelhuis om de lokale zaken waaronder
werving van deelnemers en logistiek van de bijeenkomsten lokaal te kunnen oppakken.
Er is vervolgens een laagdrempelige informatieavond
georganiseerd (voor 3 dorpen samen in IJzerlo op 24
mei 2018). Na dit enthousiasmerende verhaal over
het waarom van landschapsversterking en de mogelijkheden om daar op eigen grond wat aan te doen
zijn er per dorp groenspreekuren georganiseerd.
D.w.z. dat per huishouden de inhoud van de informatieavond is gecombineerd met de specifieke wensen
van de deelnemers en vervolgens uitgewerkt tot een
concreet beplantingsplan inclusief tekening, assortimentskeuze, plantafstanden en beheerinstructies).
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Na een gezamenlijke bestelling van het inheems en
zo veel mogelijk autochtone plantmateriaal bij een
Aaltense kweker zijn op 10 november 2018 een totaal
van 14.600 stuks streekeigen bomen en struiken geleverd. Op een centrale locatie is door wethouder Ted
Kok de eerste boom geplant. Vervolgens zijn nadere
aanplant- en vervoerinstructies verstrekt en werd het
materiaal op de aanhangers van de deelnemers geladen. Deelnemers betaalden een eigen bijdrage waarmee de betrokkenheid bij de aan te planten bomen
en struiken tot uitdrukking komt. Waar je voor betaalt
en wat je zelf in de grond zet, daar zorg je beter voor
is het idee.
Uiteindelijk groeide de lijst met bewoners voor/met
wie en beplantingsplan is opgesteld tot een totaal
van 57, aanzienlijk meer dan de begrote 21. Waarop
besloten is te zoeken naar financiering voor een vervolg in 2019 waar zowel Gemeente plus Provincie als
SAAP gelukkig weer aan mee wilden financierden.
De afrekening van de eerste fase van dit project was
conform de oorspronkelijke begroting d.w.z.:
Gemeente en provincie:
SAAP:
Deelnemers: 2.948

€ 16.654
€ 2.832

Erik van Eek - Stichting Landschapsbeheer Gelderland
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Uitvoeringsprogramma 2017:
‘Prins Maurits Driehoek’ te Bredevoort
Bredevoorts Belang
Verslag van de werkzaamheden en de financiële
verantwoording van de inrichting van de
‘Prins Maurits Driehoek’ te Bredevoort in het kader
van het
Provinciale Programma ‘Burgerbetrokkenheid bij natuur, groen en landschap’.
Bredevoort, 3 mei 2019.
Aan de Stichting SAAP te Aalten
Op 1 augustus 2017 verleende uw Stichting subsidie
voor de inrichting van de zgn. Prins Maurits Driehoek
te Bredevoort, groot € 1.650,-.
Zoals al eerder gerapporteerd (1 mei 2018) is met de
buren overleg geweest over de wijze van inrichting
en het onderhoud. Tevens is tijdig overlegd met de
twee firma’s die naast de zelfwerkzaamheden van
buurt en Bredevoorts Belang, het grote werk zouden
verrichten, de firma’s Te Bokkel en Hovenier J. Oonk,
in het najaar van 2017, aan de hand van de uitgebrachte offertes.
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De symbolische start van het project vond plaats op
15 november 2017. Daarbij was wethouder T. Kok
van de gemeente Aalten aanwezig. Samen met ‘Prins
Maurits’ plantte hij symbolisch de eerste fruitboom.
De buurt was ook aanwezig en na afloop werd een
drankje genuttigd: zgn. ’Grachtwater’, dat bij de VVV
Bredevoort verkocht wordt. Een tweetal foto’s met
de rapportage op 1 mei 2018 hebt u ontvangen.
Zoals bekend speelde het bijzondere grillen van de
jaargetijden ons parten. Twee inspecties in de loop
van de herfst 2017 leverden op dat de laagte van het
perceel niet bereikbaar was voor zwaar materieel van
de fa. Te Bokkel. Ook in het voorjaar 2018 bleek een
groot gedeelte van de grond nog dermate drassig,
dat er grote vertraging moest optreden in de uitvoering. Eerst tegen eind april 2018 kon de grond gefreesd worden en van puinresten ontdaan. De warme dagen in april betekenden echter dat er zorgen
bleven over een tijdige verdere uitvoering, waaronder
vooral de beplanting. De firma’s kwamen ook in de
problemen met hun overige planningen elders.
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Financiële verantwoording
1

2.

Inkosten
30-07 2017: Provinciale
subsidie in het kader van
Burgerbetrokkenheid bij
natuur, groen en landschap

01-08-2017: Subsidie SAAP

1
€ 4.877,95

€ 1.650,-

2

3

Totaal inkomsten

€ 6.527,95

Uitgaven
Rekening firma te Bokkel:
grondwerkzaamheden,
puin ruimen, egaliseren,
sleuven voor
meidoornhaag en poel
graven, volgens offerte 1608-2017. Inclusief BTW
Rekening Hovenier
J. Oonk: beplantingen,
zaaigoed enz. Volgens
offerte 17-08-2017.
Inclusief BTW
Kosten door Bredevoorts
Belang gemaakt:
administratie en
koffie/thee en koek tijdens
werkzaamheden.
Ontvangst tijdens
symbolische opening 15
november 2017 +
bijeenkomst bij het
eindresultaat op zaterdag 9
februari 2019
Totaal uitgaven

Na de ongekende droge zomer 2018 werden de
werkzaamheden opnieuw vertraagd. Wel werd de
geplande poel gegraven en een grasmengsel ingezaaid. De deskundigen ontraadden echter de verdere
beplanting uit te voeren en te wachten op het vroege
voorjaar 2019. Dat is gebeurd met hulp van de vrijwilligers van Bredevoorts Belang en de buren van de
Driehoek: de geplande meidoornhagen, fruitbomen
en drie Bredevoortse wilgen (Salix alba Bredevoort).
De aanwezige akkerrand is gehandhaafd. Het werk
is thans afgerond en de buren van het perceel onderhouden de Prins Maurits Driehoek, waartoe een
contract is getekend.

€ 4.531, 45

€ 1.795,05

€ 201,45
€ 6.527,95

Deze rekening en verantwoording
ligt met de onderliggende stukken
ter inzage bij de penningmeester
E. Grijsen van de
Vereniging Bredevoorts Belang op
onderstaand adres.
Vereniging Bredevoorts Belang
Markt 8 7126 AZ Bredevoort
(VVV kantoor onder Bredevoorts
Belang)

Wij danken u voor uw bijdrage en ook voor uw geduld met ons.

J.A.C. de Graaf, voorzitter en M. Geurink, secretaris

Deze rekening en verantwoording ligt met de onderliggende stukken ter inzage bij de
penningmeester E. Grijsen van de Vereniging Bredevoorts Belang op onderstaand adres.
Vereniging Bredevoorts Belang
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Markt 8 7126 AZ Bredevoort (VVV kantoor onder Bredevoorts Belang)
J.A.C. de Graaf, voorzitter en M. Geurink, secretaris

Stichting Samenwerkend Actief Aaltens Platteland
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Uitvoeringsprogramma 2016:
Project ‘Eén boom mot kunn’n’
Toelichting
De gemeente Aalten heeft in 2016 het project ‘Eén
boom mot kunn’n’ opgestart. Dit wil zeggen dat zij
het inplanten en beschermen van solitaire bomen wil
stimuleren. Dit willen ze doen door solitaire bomen
beschikbaar te stellen voor eigenaren die daarvoor
een plek hebben die landschappelijk geschikt is, waar
genoeg ruimte is en door de eigenaar geboden wordt,
om de boom volledig tot zijn recht te laten komen. De
gemeente heeft gevraagd of de PAN dit wil voorbereiden en coördineren. In dit kader heeft de PAN op
verzoek van de gemeente een aanvraag ingediend bij
de stichting SAAP om een subsidie te krijgen voor de
voorbereiding- en coördinatiekosten van 25 st. solitaire bomen.
In het seizoen 2016-2017 zijn er voorbereiding- en coördinatiekosten gemaakt voor 20 st. solitaire bomen.
Uiteindelijk zijn er werkelijk 12 st. solitaire bomen bij
verschillende eigenaren in het buitengebied ingeplant
en beschermd. In het seizoen 2017-2018 zijn er voorbereiding en coördinatiekosten gemaakt voor het
inplanten van 15 st. solitaire bomen. Er zijn daadwerkelijk 10 st. solitaire bomen ingeplant.
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De bomen die geplant zijn, zijn inheemse soorten die
als solitair in het landelijk gebied passen. In de seizoenen 2016 t/m 2018 zijn er zomereiken, Quercus robur,
zomerlinden Tilia platyphyllos, notenbomen Juglans
regia, zwarte els, Alnus glutinosa ingeplant.
Indien de boom in een beweid weiland is geplant,
is de boom beschermd met een raster om vraat van
het vee te voorkomen. De bescherming van de bomen bestaat uit eiken planken die bevestigd zijn aan
gekloofde eikenpalen, alles inheems. Afhankelijk van
de situatie en de wensen van de eigenaren kunnen de
draden voorzien worden van stroom.
Samengevat zijn er voorbereiding- en coördinatiekosten van 35 st. solitaire bomen gemaakt i.p.v. 25 st. en
is hiermee de aanvraag volledig benut.

Financieel
In de aanvraag is een bedrag van 1800,- incl. btw
voor de voorbereiding van 25 st. solitaire bomen
aangevraagd. Hiervan is in het seizoen 2016-2017
€ 1275,- incl. btw gebruikt. In het seizoen 2017-2018 is
het resterende bedrag van € 525,- incl. btw gebruikt.
								
Anouk Richters
coördinator PAN
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Uitvoeringsprogramma 2016:
Help de vogels de stal in
2016 - Vogelwerkgroep Zuidoost-Achterhoek heeft aangegeven, dat het project meerdere jaren zal gaan duren.

De verwachting is, dat er nog aanpassingen gedaan worden om te leren welke type kasten werken.
De Vogelwerkgroep heeft aangegeven, dat inhoudelijk en financieel wordt afgerond als het gereed is.
(2018-2020).

Tot slot
Gezien voorgaand verantwoorde projecten moeten we concluderen, dat niet alle projecten die worden ingediend
voor het Uitvoeringsprogramma LandschapsOntwikkelingsPlan Aalten ook daadwerkelijk in het beteffende jaar kunnen
worden afgerond.
Uit het Uitvoeringsprogramma LandschapsOntwikkelingsPlan Aalten 2016 en 2017
zijn de projecten ‘Een boom mot kunnen’ en ‘Prins Maurits Driehoek’ nu verantwoord.
De projecten ´Help de vogels de stal in` en `Herstel entreepoort ‘t Walfort´
worden op een latere termijn verantwoord.
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