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Voorwoord

Geachte college,

Voor u ligt het Jaarverslag Uitvoeringsprogramma Landschapsontwikkelingsplan 2019 van Stichting SAAP.
Een verslag van de gerealiseerde projecten, welke na goedkeuring van het Uitvoeringsprogramma 
Landschapsontwikkelingsplan 2019, door het Algemeen Bestuur van Stichting SAAP en de gemeente Aalten,  
met kennis van zaken en enthousiasme zijn uitgevoerd.
Het ingediende Uitvoeringsprogramma Landschapsontwikkelingsplan 2019 bevat negen projecten die ieder  
op hun eigen manier bijdragen aan het Landschapsontwikkelingsplan van de gemeente Aalten.
De uitvoering van de opgenomen projecten draagt 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.
Dinxpers Belang heeft ons op 20 juni de mooie plekjes van Dinxpers buitengebied laten zien. 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 2019 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

54
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Fietstocht Stichting Samenwerkend Actief Aaltens Platteland

Op 20 juni 2019 stond de jaarlijkse fietstocht van het 
SAAP gepland. Daarvoor was ook de gehele Aalten-
se politiek uitgenodigd. Dit jaar was het de beurt aan 
Dinxpers Belang om als gastheer op te treden en de 
fietstocht te organiseren.
Voor Dinxpers Belang was het doel om in deze avond 
te laten zien en horen waar Dinxpers Belang zich zoal 
mee bezighoudt. Kort na het vertrek kwamen wij aan 
bij het eerste punt dat wij onder de aandacht van de 
deelnemers wilden brengen.

1. De joodse begraafplaats
De Joodse begraafplaats van Dinxperlo wordt onder-

houden door een werkgroep van Dinxpers Belang. De 
oudste grafzerk dateert uit 1854, de laatste overledene 
is hier begraven in 1998. Deze begraafplaats wordt 
beheerd door het Nederlands Israëlitisch Kerkgenoot-
schap (NIK). Wij onderhouden de begraafplaats sinds 
2013, in nauw overleg met  het NIK. Daarbij moeten wij 
ons aan bepaalde regels houden. Zo mag er geen on-
derhoud aan de zerken worden gepleegd en dient  bij 
het werken op de begraafplaats het hoofd te worden 
bedekt. Het gemaaide gras mag niet worden afge-
voerd, dat wordt dan in een hoek van de begraafplaats 
neer gelegd. Volgens de traditie geldt voor de doden 
eeuwige rust.
Nadat iedereen weer op de fiets zat kwamen wij al snel 
aan bij het tweede punt dat onze aandacht verdient.

2. Het kerkje “De Rietstap”. 
Kerkje “De Rietstap” is een klein kerkgebouw in het 
voormalige buurtschap Het Beggelder. Thans is de 
ligging van het kleinste kerkje, dat op de rijksmonu-
mentenlijst staat en in het Guinness Book of Records is 
opgenomen, niet meer zo idyllisch: na de verplaatsing 
in 1984 ontwikkelde zich er een industrieterrein om-
heen. Het kerkje functioneert als gratis toegankelijke 

expositieruimte, die plaats biedt aan 12 à 15 personen 
en alleen op zondagmiddag en in de zomer ook op 
woensdag geopend is. Elke maand wordt een nieuwe 
collectie uitgestald. Het betreft werk van kunstenaars 
uit zowel Dinxperlo als daarbuiten.
Vanaf het kerkje werd langs de waterzuivering richting 
Duitsland gefietst. In Duitsland werd de loop van de 
Aa-strang gevolgd. In Duitsland werd langs de mo-
delflügplatz en Marchen-oma, waar allerlei sprookjes 
staan uitgebeeld, naar de groene grens gefietst. 

3. Groene grens Hagtweg 
Een groene grensovergang, ook wel groene grens 
genaamd, is een grensovergang waarbij geen perma-
nente controle door de douane plaatsvindt. Groene 
grensovergangen zijn vaak uitsluitend geschikt voor 
fietsers en voetgangers.
Net na het passeren van de groene grens werd een 
korte pauze gehouden en genoten van een heerlijk 
kopje koffie geschonken door Sportcentrum het Blauwe 
Meer. Nadat iedereen de koffie ophad, werd de tocht 
voortgezet richting het Welinkbos. Onderweg werd 
door diverse deelnemers nog gewezen op meerdere 
akkerranden die mede door subsidies van SAAP wer-
den gerealiseerd.

4. Welinkbos
Het Welinkbos is een wandelpark, waarin zich een 
hertenkamp en een volière bevinden. Het park is aan 
de noordoostelijke rand van Dinxperlo gelegen. Ook is 

in het park een toeristisch overstappunt (TOP) gelegen. 
Dit is een punt waar veel wandelwegen en fietspaden 
samen komen. Dinxpers Belang heeft nog niet zolang 
geleden een subsidie gekregen van SAAP voor de aan-
schaf van een nieuwe voerbak voor het hertenkamp.
Vanaf het Welinkbos fietsten we via de Beggelderdijk 
en het 700-bomenbos terug naar het Sportcentrum 
Blauwe Meer. 
Onder het genot van een hapje en een drankje werd er 
nog nagepraat over de fietstocht. Ook werd door de 
voorzitter van SAAP, de heer Te Hennepe, het definitie-
ve jaarverslag 2018 aan wethouder Kok aangeboden.  
Al met al kunnen we terugkijken op een geslaagde 
fietstocht. 

Foto’s: Bernhard Harfsterkamp
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Inleiding

Voor het Uitvoeringsprogramma Landschapsontwikkelingsplan 2019 is in totaal voor € 20.000,- aan projecten 
ingediend. 

De in dit verslag opgenomen projecten zijn in het voortraject door het algeeen bestuur van stichting SAAP 
en vervolgens door het college goedgekeurd. Na toekenning van de vergoeding konden deze projecten worden 
uitgevoerd.
In dit verslag een overzicht van deze projecten uit het Uitvoeringsprogramma Landschapsontwikkelingsplan 2019 
van de gemeente Aalten. 

Projecttitel Financiële omvang
 Dorpen in het Groen vervolg  3979
 LTO bankjes project  2500
 LTO scholen project  1250
 StiVLA onderhoud Nanniel. en begraafplaats  450
 Plaatsen ooievaarspaal  1278
 Akkerrandenproject gemeente Aalten  7000
 Voederbak hertenkamp Welinkbos  875
 Maken en plaatsen van nestkasten  300
 C.V. PAN - aanpant hoogstamfruitbomen aan de Hessenweg  570
 C.V. PAN - aanvraag boompalen  1.798
TOTAAL 20.000

Het project uit uitvoeringsprogramma 2016 van Vogelwerkgroep Zuidoost-Achterhoek moet nog steeds   
verantwoord worden. De vogelwerkgroep 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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Esri Nederland, Jan-Willem van Aalst - www.imergis.nl

Legenda
Deelnemers uitdeeldag 9-2-19

0 920 1.840460 Meters

Drie Aaltense Dorpen in het Groen

Projectcode:
Naam:
Straat:
PC/plaats:

Adviseur:
Datum:

±
DIHG18AALTEN

Ruud Borkes
11-12-2018

Vervolgproject Dorpen in het Groen 
uitgevoerd in de eerste 2 maanden van 2019.

De werving vond plaats in het kader van het project 
2018. In 2019 is de planvorming voor de overige  
deelnemers uitgevoerd en kon er op 9 februari een 
tweede plantdag/uitdeeldag worden georganiseerd. 

Opnieuw met bestuurlijke vertegenwoordiging en 
afgevaardigden van Stiching SAAP 
waren daarbij aanwezig.

Het aantal deelnemers op de  
tweede plantdag inclusief de  
leveringen direct aan huis  
bedroeg: 32

Gemeente en 
provincie:  € 18.484
SAAP:  € 3.979
Deelnemers:  8.004

Op de 2 kaarten zie je de 
locaties van de deelnemers.  
 
Prima verlopen wat mij betreft en dat constateerden  
we eigenlijk ook tijdens de gezamenlijke schouw van 
SAAP, gemeente en SLG op 6 november 2019.

Bedankt 
voor het  
vertrouwen 
en fijne  
samenwerking

Met vriendelijke groet,
 
Erik van Eek
Stichting Landschapsbeheer Gelderland
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Projectcode:
Naam:
Adres:
Plaats:

Adviseur:
Datum:

±

DIHG18AALTEN

R. Borkes
21 November 2018

t Stippenkaart uitdeeldag 9 februari 2019

q Stippenkaart uitdeeldag 10 november 2018

S t i c h t i n g  S a m e n w e r k e n d  A c t i e f  A a l t e n s  P l a t t e l a n d

11



LTO – banken project

Net als in vorige jaren hebben we ook in 2019 bankjes 
geplaatst op agrarische grond zodat omwonenden en 
toeristen kunnen genieten van het prachtige uitzicht  
en agrarische natuur die door de lokale agrariërs is 
aangelegd en wordt onderhouden.  
 
In 2019 hebben 13 agrarische bedrijven zich  
ingeschreven voor het plaatsen van een bankje op  
hun grond. Ondanks dat het toegezegde subsidie- 
bedrag vanuit SAAP onvoldoende was om de kosten 
te dekken, is ervoor gekozen alle aangevraagde  
bankjes te plaatsen.
 
In totaal zijn er in 2019 13 bankjes geplaatst: 
Bankjes € 3.853,85 
Bordjes voor op de bankjes  €    273,00 +
 
Totale kosten  € 4.126,85

Subsidie SAAP   € 2.500,00 
Bijdrage LTO   € 1.626,85 +
   
Totaal   € 4.126,85

Foto: Bernhard Harfsterkamp
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Verslag Scholenproject SAAP subsidie 2019, 
LTO Noord Oost Achterhoek, commissie Aalten

Net als vorige jaren hebben we ook in 2019 het  
scholenproject georganiseerd. Scholen hebben het 
aanbod ontvangen om met de kinderen van groep 7-8 
een excursie naar een boerderij in de buurt te houden. 
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. 

In 2019 hebben 3 boerderijen hun deuren geopend 
voor schoolklassen. De families Koskamp (melkvee- 
bedrijf), Keuper (melkveebedrijf) en Rotink (varkens- 
bedrijf) hebben elk een aantal schoolklassen ontvangen.

In totaal zijn er in 2019 10 groepen op excursie gegaan:
Vergoeding agrarische bedrijven 10 x € 100,00 =  € 1.000,00
Consumpties € 30,00 per groep 10 x € 30,00 =  €  300,00  +
  
Totale kosten  €  1.300,00

Subsidie SAAP  €  1250,00
Bijdrage LTO   €  50,00  +
  
Totaal  €  1300,00
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Onderhoud R.K.-begraafplaats Aalten  
en grafheuvel aan het Nannielaantje.

Afgelopen seizoen heeft de StiVLA, samen met 10 tot 
15 vrijwilligers van de R.K. -kerk, het onderhoud van de 
oude begraafplaats onderhanden genomen.

Op 2 morgens zijn tussen de 10 en 15 personen hard 
aan het werk gegaan om het achterstallig onderhoud 
weg te werken.
Veel struiken werden  teruggesnoeid en het vele  
onkruid verwijderd. Hier en daar werden graven, voor 
zover mogelijk, hersteld. De goten van het gebouwtje 
werden goed schoongemaakt.
Dit alles gebeurde met veel enthousiasme.
Zoveel enthousiasme dat de groep vrijwilligers nu elk 
jaar zeker twee keer op de begraafplaats aan het werk 
zal gaan om onderhoud te plegen.

Wij van de StiVLA hebben de vrijwilligers ondersteund 
met onze kennis en materiaal.
Kosten die de StiVLA heeft gemaakt:
Onkruidverdelger € 47,98
Koffie en thee met koeken € 40,00  
(geen rekening van).
Gebruik kettingzaag 4 uur €  50,00
Totaal €  137,98

Het onderhoud 
van de graf-
heuvel aan het 
Nannielaantje 
heeft de StiVLA 
al enkele jaren 
voor onderhoud.
Afgelopen sei-
zoen is de StiVLA 
met 2 man 2 uur 
bezig geweest met het onderhoud.
In het begin was de grafheuvel compleet begroeid met 
klimop en opslag.
Nu na een paar jaar zien we resultaat.
Klimop is wat teruggedrongen, geen opslag meer.
Daarvoor is bv. de salomonszegel en de koekoeks-
bloem in de plaats gekomen.
Een mooi resultaat tot nu toe.
Hierbij is gebruik gemaakt van 2 bosmaaiers. 
2 uur         €  25,-
De rest van het bedrag zal worden gebruikt,  
zoals afgesproken, voor vaste lasten.
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Plaatsen van een ooievaarsnest nabij Bredevoortsestraatweg

Nabij de Bredevoortsestraatweg is een ooevaarsnest 
geplaatst. 
Hiervoor is vanuit het Uitvoeringsprogramma  
Landschapsontwikkelingsplan € 1278,-  toegezegd.  
De resterende € 638,- zijn door de indiener zelf  
bekostigd.

Het ooievaarsnest is door een koppel ooievaars  
ontdekt. (Het vrouwtje zat op het nest en het mannetje 
sleepte takjes aan). 
Net als bij de ooievaarspaal aan de Welskerveen in  
De Heurne, uit het uitvoeringsprogramma Landschaps-
ontwikkelingsplan 2017, is ook dit koppel ooievaars 
niet gebleven. 

Dit seizoen wordt nabij de ooievaarspaal een akkerrand 
ingezaaid.

S t i c h t i n g  S a m e n w e r k e n d  A c t i e f  A a l t e n s  P l a t t e l a n d
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Werkgroep Akkerranden project
Verslag inzaai akkerranden 2019

Zoals al enkele jaren gebruikelijk starten we met de 
informatieavond elk jaar in een andere buurtschap.
Dit jaar bij café Restaurant Bruggink in De Heurne. 
waar we  zo rond de honderd mensen mochten  
begroeten.
Deze avond ook weer met de noodzakelijke technische 
uitleg en de voorwaarden voor deelname met gratis 
zaadverstrekking dank zij de subsidie van de gemeente 
via het SAAP.
Tevens een infotafel  met voorlichtingsmateriaal en de 
mogelijkheid om in te schrijven als deelnemer.  
Van deze mogelijkheid maakten weer velen gebruik.

Gelukkig ook veel prachtige bloemrijke percelen 

Voor dit jaar gekozen voor een vakkundig spreker;                                                                                     
Bert Kämink/ Tuin/ Landschapsontwerper/aanleg/
beheer/, Bloemenweiden en akkerranden/aanleg en 
beheer. We hebben van deze zeer onderhoudende 
spreker als  ervaringsdeskundige veel praktische zaken 
geleerd, waar we ons voordeel mee konden doen in de 
praktijk.

Ook in 2019  kwamen er weer nieuwe deelnemers bij, 
maar helaas stopte een aantal deelnemers als gevolg 
van teleurstellende ervaring, vooral als gevolg van de 
droge zomer.
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Verslag Akkerranden project IJzerlo 2019

Aan het project “bloeiende akkerranden” hebben in 
2019 in IJzerlo en omgeving ook weer veel grondei-
genaren meegedaan. Op zaterdag 13 april  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 
op 43 verschillende percelen.

Doordat er veel verschillende soorten zaden werden 
gebruikt, hebben de akkers en bloemenranden  
gebloeid van eind juni tot begin november 
 
 

 

Helaas zijn door de extreem droge zomer niet alle  
percelen tot volle bloei gekomen.

Zondag 8 september een fietstocht langs akkerranden.
Deze bloeiden nog heel mooi!

Werkgroep Landschap & Recreatie 
van Ons Aller Belang IJzerlo 2322

Dinxperlo/De Heurne:
32 Deelnemers  zaaiden samen 30000 m2 akkerrand in. 
Daarnaast heeft de Heurnse groentekweker nog  bijna 
2 ha prachtige akkerrand om zijn perceel gerealiseerd.
         
In sept 2019  gestart met een proef op enkele flinke  
percelen  met een meerjarig Bijenmengsel. Doel is om 
een werkwijze te vinden om het onkruidprobleem te 
neutraliseren; Mel-Ganzenvoet. Resultaten zien er goed 
uit, en de bloeiresultaten zullen dit jaar hopelijk zicht-
baar worden.  

In juli  fietstocht met de deelnemers,  ter lering van 
elkaar en informatie.   In de Heurne bleek daarbij dat 
een lange avond nog te kort was. Duidelijk waren grote 
verschillen waar te nemen tussen de diverse percelen. 

Duidelijk is wel dat  percelen die voor het eerst inge-
zaaid waren  het meest succesvol zijn, en de minste 
onkruiddruk kenden. 
                   
Duidelijk is, dat het mengsel dat wij gebruiken voor het 
tweede jaar een  tijd prachtig  kan bloeien, maar dat de 
soorten rijkdom  dan meer dan gehalveerd is, vooral  in 
de nazomer.
Het doel ;meer biodiversiteit wordt duidelijk ook  in 
De Heurne-Dinxperlo met soms wat minder bloemrijke 
akkers wel gerealiseerd met de akkerranden.

Gert Rougoor  de Heurne                                                           
Secretaris  Akkerrandenwerkgroep Akkerranden
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Bredevoort/Klooster & Barlo
Het aantal deelnemers groeit in Bredevoort en Klooster. 
Langzamer weliswaar dan we willen maar toch. 
Ondanks de droogte waren er, zoals te zien op boven-
staande foto, prachtige stukjes “akkerrand” te vinden. 

Naast de akkerrandenwerkgroep hebben ook het  
patrijzenproject, de WBE en de gemeente ( bijvoor-
beeld op de schootsvelden nabij Bredevoort) op hun 
eigen wijze een bijdrage geleverd om de biodiversiteit 
in Bredevoort en Klooster te vergroten.

Ook in Barlo, alwaar het Patrijzenproject zijn thuisbasis 
heeft, hebben we actief bijgedragen aan de goede 
resultaten.

Toekomst: we zijn aan het onderzoeken of en hoe we 
het akkerrandenproject kunnen verbeteren. Met name 
wordt gekeken naar de gehele levenscyclus van de die-
ren die we ondersteunen door het akkerrandenproject. 
Kansen op verbetering zien we vooral in het bieden 
van schuilplaatsen en voedsel om te overwinteren. Bij 
schuilplaatsen moet u bijvoorbeeld eveneens denken 
aan eitjes, larven en poppen van insecten.

Inge Teunissen,  
tevens regio-ambassadeur biodiversiteit NB

Foto: mw. Kleinsma

Verslag akkerranden buurtschap Haart 
In 2019 is er op de Haart weer volop deelgenomen met 
het zaaien van met name bloemenmengsel. Ruim 30 
deelnemers hebben van 100 m2 tot 3000 m2 gebruik 
gemaakt van het beschikbare zaad.  Gezamenlijk goed 
voor ca. 30.000 m2. Door de droogte was er op de 
gangbare stukken veel concurrentie van de Mel-Gan-
zevoet. De verse stukken op oud grasland en schone 
grond deden het beter. Ook de besproeide percelen 
vielen op. 

Op zondag 15 september  hebben we een fietstocht 
gehouden. Het aantal deelnemers viel met 12 personen 
iets tegen, maar het was een enthousiaste club. We 
hebben de route ter plekke kunnen aanpassen langs 
alle deelnemers, zodat ieder een toelichting kon geven 
over eigen perceel. 

Bij grotere stukken is er geëxperimenteerd met  
afwisseling van wildmengsel met bloemenmengsel aan 
de randen. Ook met extra zonnebloemen in de randen. 
Verder hebben we nog gekeken bij grote stukken wild-
mengsels die onder de VALA-subsidie vallen, voor een 
andere invalshoek.
Sommige randen begonnen pas in september en  
oktober te bloeien.
Ondanks de wisselende opkomst zien we overal wel 
meer vogels, insecten en wild. Dus is het succesvol.

  

Bloemenmengsel aan de Haartseweg achter Hillo
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AKKERRANDENWERKGROEP 2019
   Inkomsten  Uitgaven 
 € 7.000,00    UVP 2019
13 maart       €  30,00    deelname aan ouderenbeurs
   €  110.00 
   €  348.00   Aankoop meerjarig zaadmengsel
21 mei   €  5195,75  akkerrandenzaad  
25 juli   €  493,65 info-avond, adv.- en verg.kosten                                             
18 okt   €  261,60 akkerrandenzaad  
28 feb. 2020          €  544,50    Cruydt Hoeck 
     2x cursus Bloemenweidecursus.  
   €    16.50 reserve voor 2020
   
Totaal                 €  7000.00

Specificatie zaaduitgifte
11-4-2019 aan u geleverd akkerrandenzaad tbv De Haart 40 kg, tbv IJzerlo 60 kg, 
tbv Lintelo 20 kg, tbv ‘t Klooster 30 kg, tbv Dinxperlo 47 kg 
Bloeiend bedrijf 1 jarig, 197 kg a € 16,50   € 3250,50 
9% BTW   €  292,55 
     €  3543,05 
24-4-2019 De Haart, 75 kg a € 16,50   €  1237,50 
9% BTW   € 111,38 
     €  1348,88 
29-3-2019 Gert Rougoor, 
2,5 kg bl. bedrijf a € € 16,50   €  41,25 
9% BTW   €  3,71 
     €  44,96 
11-4-2019 tbv Han Langeler : 
Zomer/winterakkermengsel, 10 kg a € 8,75  €  87,50 
9% BTW   €  7,88 
     €  95,38 
Zonnebloemzaad, 
10 kg a € 8,00    €  80,00 
9% BTW   €  7,20 
     €  87,20 
Phacaeliazaad, 10 kg a € 6,00   €  60,00 
9% BTW   €  5,40 
     €  65,40 
100 plastic zakken a € 0,09    €  9,00 
21% BTW   €  1,89 
     €  10,89 
        
        €   5195,75 
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Voederplek voor Hertenkamp het Welinkbos

De beheerders van Hertenkamp het Welinkbos wezen 
ons op de noodzaak tot het vervangen van de voe-
derruif voor de herten en een liggende bak voor de 
kleinere dieren. Na de zoveelste noodreparatie aan de 
oude ruif werd het Dinxpers Belang gevraagd om mee 
te denken om tot een voor hun betaalbare oplossing 
te komen. Uit een aantal offertes bleek de firma Hijink 
uit De Heurne met de best geschikte ruif en de beste 
prijs naar voren te komen. Echter het Hertenkamp is 
eigenlijk best een vreemd geval, het heeft beheer-
ders, daarnaast werken er vrijwilligers van het Dinxpers 
Belang mee. Het is eigendom van de gemeente, maar 
wordt uitvoerend grotendeels overgelaten aan zelfvoor-
ziening. Daardoor is er ook geen budget of enig geld, 
bestedingen komen tot nu toe nog elke keer tot stand 
met bijdragen vanuit verschillende hoeken.  
 
Daarom hebben wij als Dinxpers Belang dan ook 
dankbaar gebruik gemaakt van de mogelijkheid die de 
SAAP daarvoor biedt en een bijdrage gevraagd voor 
aanschaf van het noodzakelijke deel. Al vrij snel kregen 
we toestemming tot aanschaf en met een kleine aan- 
vulling vanuit het Dinxpers Belang is een verbetering 
van het voerderplateau uitgevoerd. Al met al heeft 
deze noeste arbeid een mooi resultaat opgeleverd 
zoals hier te zien.

Ondanks de forsheid van de voederruif is het toch vrij 
gemakkelijk te verplaatsen naar het op dat moment te 
beweiden deel van het Hertenkamp.

Het Dinxpers Belang en de beheerders van Herten-
kamp het Welinkbos bedanken de SAAP voor hun 
welwillende medewerking.
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Nestkastjes Buurt Vereniging de Haart.

Als buurtvereniging hebben we tijdens een ledenverga-
dering besloten om samen nestkasten te gaan maken 
om vogels aan te trekken die de eikenprocessie rups 
ook op het menu hebben staan. Het was al bekend dat 
er op plaatsen waar voldoende nestgelegenheid was 
voor vogels ook minder rupsen waren. Ondergeteken-
de wist de mogelijkheid van een e.v.t bijdrage door de 
Gemeente via het SAAP en heeft daarom een aanvraag 
gedaan van € 300.— voor het benodigde materiaal. 
Fijn om een bijdrage te krijgen. Het hout is besteld en 
betaald.
We hebben met elkaar een leuke middag gehad met 
de buurt, het voorwerk als op maat zagen e.d is door 
een paar man gedaan. Natuurlijk ook heel gezellig 
vooral na de werkzaamheden. ’s Middags tijdens de 
bouwwerkzaamheden kwam er nog een verslaggeefster 
van de krant en heeft nog een leuk stukje geplaatst in 
een plaatselijk blad, ook hiervan doe ik u per post een 
kopie toekomen.
Alle buren hebben die middag een nestkast gekregen, 
ook mensen die niet konden helpen om gezondheids-
redenen hebben er een ontvangen en is ook voor hun 
opgehangen. In totaal 26 buren hebben er één ontvan-
gen. Er was nog hout over, hier hebben we later nog 
kasten van gemaakt. Meer dan 60 zijn er gemaakt en 
allemaal na controle door de vogels ook goed gekeurd. 
Op een paar aanpassingen na!  
 

Verschillende soorten vogels hebben de kasten be-
trokken, mezen pakken toch de meeste rupsen en de 
eieren ervan.  Afgelopen winter zijn de kasten weer 
schoongemaakt en inmiddels zijn verschillende kasten 
al weer bewoond.
Afgelopen zomer waren er zoveel processierupsen  
dat de vogels het gewoon niet weg kregen en er toch 
op verschillende plaatsen moest worden ingegrepen.
We hopen dit jaar ook weer dat de kasten allemaal  
worden bewoond en dat de buren ook kunnen  
genieten van de activiteiten van de vogels. 
 

Met vriendelijke groeten;
Namens de Buurtvereniging de Haart
Henri Harmsen

Bonte vliegenvanger Koolmees op nest.
Een boomklever zag 
nog een kiertje
 
Er is nog hout gebruikt 
voor het maken van een 
paar steenuil, bosuil 
en valkenkasten .
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Hoogstamfruitbomen Nieuw Hessen in Aalten 2019-2020

Speciaal onderwijs Nieuw Hessen aan de Hessenweg 4 
in Aalten wilde graag een aantal hoogstamfruit- 
bomen inplanten op hun terrein, voor en samen  
met de leerlingen. In eerste instantie zou dit in het ka-
der van de Regeling Landschap gebeuren. 
 
Echter één van de voorwaarden uit deze regeling is 
dat er 15 st. hoogstambomen geplant moeten worden. 
Nieuwe Hessen had ruimte voor 11 stuks. Daarom is in 
overleg met de gemeente Aalten een aanvraag bij het 
SAAP gedaan. SAAP heeft deze aanvraag goedgekeurd 
en de coöperatieve vereniging PAN heeft het plan 
voorbereid, gecoördineerd en uitgevoerd. 

In januari 2020 heeft de PAN samen met een aantal 
kinderen en de begeleider van Nieuw Hessen, de 
hoogstamfruitbomen ingeplant. De kinderen waren 
super enthousiast en deden hun stinkende best om de 
bomen goed de grond in te krijgen.  

We hebben verschillende foto’s gemaakt, maar i.v.m. de 
privacy kunnen we deze niet publiceren. In overleg met 
de contactpersoon van school is toestemming gegeven 
voor onderstaande foto, waarop te zien is dat de kinde-
ren een (noten)boom inplanten. 

Volgens plan zijn alle 11 st. hoogstamfruit-
bomen ingeplant, voorzien van compost en 
boompaal.

Later in het jaar hebben de kinderen de bo-
men ook water gegeven. Ook hiervan was het 
plan foto’s te gaan maken, maar dat is helaas 
door het coronavirus niet gelukt.

Leerlingen Nieuw Hessen 
enthousiast aan het planten

Financiële verantwoording.
In de aanvraag is een subsidie gevraagd van  
€ 570,- met een eigen bijdrage van € 230,-.  
Het project is volgens plan uitgevoerd; 
de financiële steun van de SAAP is volledig gebruikt, 
waarvoor hartelijk dank!
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Boompalen RSLG in Aalten 

Nadat de afgelopen 4 jaar volop gebruik is gemaakt 
van de subsidieregeling: Regels Subsidieverstrekking 
Landschap Gelderland (RSLG) van de Provincie 
Gelderland en gemeente Aalten, heeft de gemeente 
Aalten voor 2019 -2021 een nieuwe aanvraag bij de 
provincie ingediend. Deze aanvraag is door de 
Provincie Gelderland goedgekeurd en de coöperatieve 
vereniging PAN heeft gecoördineerd, geïnventariseerd, 
landschapsplannen opgesteld, en de plannen uit- 
gevoerd. In vergelijking met de voorgaande 4 jaren 
heeft de PAN ook in 2019 een aanvraag bij het SAAP 
gedaan voor het leveren van boompalen omdat deze 
niet in de RSLG gesubsidieerd worden. Ook deze aan-
vraag is goedgekeurd.

De bijdrage van de SAAP van het leveren van boom-
palen is voornamelijk ingezet bij het aanplanten van 
hoogstamfruitbomen en solitaire bomen.
Hierbij twee foto’s van projecten waar boompalen van 
de SAAP zijn aangebracht. Ondanks dat de foto’s geno-
men zijn op het moment dat de beplanting er nog maar 
net in stond, geeft het wel een beeld van de gebruikte 
boompalen.

Hoogstamfruitbomen

Financiële verantwoording:
De aanvraag voor de boompalen is gedaan voor de 
plantseizoenen 2019-2020 en 2020-2021. Het eerste 
plantseizoen is voorbij en van de aanvraag zijn net iets 
meer dan de helft van de boompalen geplaatst.
Voor de aanvraag is een bedrag van € 2000,- incl. btw 
aangevraagd en € 1798,- gehonoreerd. Naar verwach-
ting zal de andere helft in het volgende plantseizoen 
(2020-2021) geplaatst worden.

                                                                                                  

S t i c h t i n g  S a m e n w e r k e n d  A c t i e f  A a l t e n s  P l a t t e l a n d

3534



Uitvoeringsprogramma 2016:
Help de vogels de stal in 

Vogelwerkgroep Zuidoost-Achterhoek voor het  
Uitvoeringsprogramma Landschapontwikkeling 2016  
een aanvraag ingediend voor het project ‘Help de  
vogels de stal in’. De vogelwerkgroep 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

Al eerder hebben we geconcludeerd, dat niet alle  
projecten die worden ingediend voor het Uitvoerings- 
programma LandschapsOntwikkelingsPlan Aalten ook 
daadwerkelijk in het beteffende jaar kunnen worden 
afgerond.

Met dit verslag zijn, met uitzondering van het project 
‘Help de vogels de stal in’ van de volgelwerkgroep  
Zuidoost-Achtehoek, alle projecten tot en met het  
Uitvoeringsprogramma LandschapsOntwikkelingsPlan 
Aalten 2019 verantwoord.
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