
LTO Noord, afdeling Aalten heeft het  
initiatief genomen voor het scholenproject. 
Doel van het project was kinderen kennis 
te laten maken met een modern agrarisch 
bedrijf, in dit geval een melkveebedrijf en 
varkenshouderij. 

Alle basisscholen in Aalten zijn door de LTO 
aangeschreven met de vraag of zij gebruik 
wilden maken van het aanbod om een kijkje 
te nemen op een agrarisch bedrijf. In totaal 
hebben acht lagere scholen deel genomen 
aan het project en zijn de groepen 7 en/of  
8 op bezoek geweest op een boerderij. 

De deelnemende agrarische bedrijven waren 
de melkveebedrijven Familie Keuper en  
Familie te Paske, varkensbedrijf R.Rotink en 
melkee- en ijsboerderij Familie Lensink.

De volgende scholen hebben deel genomen 
aan het project: De Höve, Groen van Prinster-
school, ’t Warmelink, CBS Barlo, ’t Bastion,  
’t Möllenveld, De Slinger en De Wegwijzer. 

Deelnemers van het project  
‘LTO scholenproject’ op bezoek bij  
melkvee- en ijsboerderij Lensink.

De Vogelwerkgroep Zuidoost-Achterhoek plaatst en onder-
houdt al sinds het begin van de jaren zeventig uilenkasten  
op boerenerven. Eerst alleen kasten voor Kerkuilen, vanaf  
1990 ook kasten voor Steenuilen.
Doordat hooizolders van boerderijen nauwelijks nog toe- 
gankelijk zijn voor Kerkuilen, broedt nagenoeg de volledige 
populatie in door de VWG geplaatste nestkasten. In Aalten 
hangen zo’n 50 nestkasten op boerenerven waarvan 10- 
30 kasten jaarlijks bezet zijn. Vanwege ouderdom is de con-
ditie van steeds meer kasten dusdanig slecht geworden dat 
vervanging noodzakelijk is.
Zonder vervangende nestkasten verdwijnen de Kerkuilen bij 
gebruik aan nest- en slaapplaatsen.
Steenuilen nestelen op Achterhoekse erven veelal in oude 
schuurtjes, meest oude kippenhokken.
Doordat deze schuurtjes niet meer in gebruik zijn, vervallen  
ze en worden ze uiteindelijk gesloopt.
Daarmee gaat soms ook de 
enige broedplaats van de 
Steenuil op het erf verloren.
De Vogelwerkgroep is daar-
om vanaf begin jaren ’90 
begonnen met het plaatsen 
van nestkasten als alternatie-
ve nestplaats voor de uilen.

Door medewerkers van Stichting Landschapsbeheer Gelder-
land in samenwerking met vrijwilligers van Lintelo’s belang zijn 
18 erfinpassingsplannen opgesteld. 16 daarvan zijn in de winter 
2014-2015 uitgevoerd, twee worden in de aankomende winter 
uitgevoerd.
In totaal is 6.353 m2 beplanting aangelegd en zijn 101 knot-, 
laan- en fruitbomen geplant. Het volledige budget voor de 
aanleg van beplanting is nog niet gebruikt waardoor er nog 
ruimte is voor enkele nieuwe plannen. Volgens verwachting 
wordt het project in de aankomende winter afgerond.

Uilenkasten

Dorpen   in het groen
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Landschapsontwikkelingsplan
Gemeente Aalten

In het Landschapsontwikkelingsplan is een 
ontwikkelingsvisie vastgelegd en is een actie- 
programma opgenomen om de doelen te 
kunnen realiseren. Kenmerkend voor de 
gemeente is het agrarisch cultuurlandschap. 
Nieuwe plannen en initiatieven dienen zodanig 
vorm te worden gegeven dat deze bijdragen 
aan het in stand houden, herstel en verbeteren 
van dit agrarisch cultuurlandschap.

Het LOP dient te worden benut voor finan-
ciering en uitvoering van projecten welke 
relatie hebben met landschappelijke functies, 
zoals waterbeheer, natuur en kenmerkende 
identiteit maar ook recreatie, toerisme en 

verbetering van economische mogelijkheden 
ter instandhouding van het cultuurlandschap.
Met het LOP dienen mogelijkheden voor 
blijvende verdiensten uit het landschap te 
worden gerealiseerd. 

Voor het Uitvoeringsprogramma 2017 kunnen 
tot 1 november a.s. nog projecten worden 
ingediend bij het secretariaat van Stichting 
SAAP (zie onder aan de pagina)
Richtlijnen voor het indienen van projecten 
vindt u op www.stichtingsaap.nl

Hier geven we een paar voorbeelden van 
eerder gerealiseerde projecten.

Projecten indienen tot 1 november
Stichting SAAP heeft vanaf 2014 de formele taak gekregen om het Landschapsontwikke-
lingsplan (LOP) uit te voeren. Zij geeft hieraan invulling door jaarlijks projecten te verzamelen 
en aan de hand hiervan een uitvoeringsprogramma op te stellen. Dit uitvoeringsprogramma 
wordt, nadat het is behandeld door het Algemeen bestuur, aan de gemeente ter goedkeuring 
aangeboden. 
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