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Voorwoord

Geacht college,

Voor u ligt het Concept Uitvoeringsprogramma Landschapsontwikkelingsplan Aalten 2021.  

Het is het achtste uitvoeringsprogramma opgesteld door Stichting SAAP. 

Anders dan de voorgaande jaren, moeten we concluderen dat er minder projecten zijn  

ingediend voor een bijdrage uit het Uitvoeringsprogramma Landschapsontwikkelingsplan Aalten,  

als dat we gewend zijn. We verwachten, dat de beperkingen op samenkomsten en de mogelijheden 

om te overleggen het afgelopen jaar, hier mede oorzaak van zullen zijn. 

Bovendien zijn er een aantal projecten, uit het uitvoeringsprogramma 2020, welke vanwege de  

geldende maatregelen geen doorgang konden vinden, deze staan nog op de wachtlijst om  

uitgevoerd te worden.

We stellen daarom voor het Uitvoeringsprogramma Landschapsontwikkelingsplan Aalten 2021 

in twee fasen in te dienen.

In de eerste fase vragen we goedkeuring voor die projecten die nu al zijn ingediend en  

volgens het dagelijks bestuur en het algmeen bestuur aan de criteria van het Uitvoeringsprogramma 

Landschapsontwikkelingsplan Aalten voldoen. 

Vervolgens willen we de mogelijkheid voor het indienen van een project voor ondersteuning 

uit het Uitvoeringsprogramma Landschapsontwikkelingsplan Aalten opnieuw weer onder de  

aandacht brengen. Later in het jaar zullen de dan nog ingediende projecten in de tweede fase  

worden beoordeeld en ingediend. 

 

Het feit dat er momenteel nog niet voldoende aanmeldingen zijn voor een bijdrage uit het 

Uitvoeringsprogramma Landschapsontwikkelingsplan Aalten 2021, neemt niet weg dat er bij  

elk project een scherpere afweging gemaakt dient te worden of deze passen binnen de criteria 

voor het Uitvoering van het Landschapsontwikkelingsplan van de gemeente Aalten.

We bieden u hierbij het eerste deel van het ‘Uitvoeringsprogramma Landschapsontwikkelingsplan 

Aalten 2021’ ter goedkeuring aan.

Gerard te Hennepe

Voorzitter

Stichting SAAP



Concept Uitvoeringsprogramma Landschapsontwikkelingsplan Aalten 2021 Concept Uitvoeringsprogramma Landschapsontwikkelingsplan Aalten 2021

Inleiding

Voor het uitvoeringsprogramma 2021 zijn zes projecten ingediend met een totaal gevraagde  

bijdrage van € 16.100. Hieronder ziet u het overzicht van de projecten en gevraagde bijdragen. 

In dit Concept Uitvoeringsprogramma Landschapsontwikkelingsplan 2021 worden de projecten  

stuk voor stuk uitgelicht. Het dagelijks bestuur heeft de projecten voorzien van een advies.

Het algemeen bestuur kan zich vinden in het voorstel van het dagelijks bestuur.

Stichting SAAP biedt hierbij het Uitvoeringsprogramma Landschapsontwikkelingsplan 2021 aan u, 

het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Aalten aan en vraagt u, hiervoor  

de gevraagde financiële bijdrage toe te kennen.

In onderstaand overzicht vindt u de projecten met de gevraagde bijdragen.

Hierna een totaal overzicht van de projecten, met de specifieke aanvragen.

  Project gevraagde bijdrage toegekende bijdrage

 1. De Stille Boswachter 1500 1500

 2. Akkerranden werkgroep 7000 7000

 3. Planten koningslindeboom 1000 1000

 4. Rondleiding proeftuin de groene schakel ?? 500

 5. Reparatie collectie opgezette dieren 3500 3500

 6. Stadstuin Bredevoort 3100 gevraagd om toelichting

TOTAAL 16.100 13.500

Het algemeen bestuur heeft ingestemt met deze verdeling, zoda er nog een bedrag van €  6.500,- 

rest, waarvoor voor dit Uitvoeringsprogramma nog projecten kunnen worden ingediend. 

Deze zullen dan in de tweede fase zullen worden beoordeeld door het dagelijks- en  

algemeenbestuur. 

Na goedkeuring zullen deze ook ter beoordeling aan het college van Burgemeester en  

Wethouders worden aangeboden.

Na toekenning en uitvoering wordt van ieder project een inhoudelijk en financieel verslag gevraagd.

Nadat het samengestelde 

Uitvoeringsplan is goedge-

keurd door de gemeente, 

kunnen de projecten die hierin 

zijn opgenomen rekenen 

op een financiële bijdrage 

voor de uitvoering van het 

ingediende plan. 

De beoogde projecten 

hebben een relatie 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. 

 

Na uitvoering van de ver- 

schillende projecten, en de 

verslaggeving/verantwoor- 

ding hiervan stelt Stichting 

SAAP het jaarverslag samen, 

dat onder andere aan het 

gemeentebestuur wordt 

aangeboden. 

De uitvoering van de 

projecten ligt bij de partijen 

die het project hebben 

ingediend en niet bij 

Stichting SAAP.

Voor meer informatie: 

Stichting Samenenwerkend

Actief Aaltens Platteland

Secretariaat: 

Welinkweg 8A 

7122 PL Aalten 

info@stichtingsaap.nl 

www.stichtingsaap.nl

Landschapsontwikkelingsplan Landschapsontwikkelingsplan GemeenteGemeente Aalten Aalten
Uitvoeringsprogramma 2021Uitvoeringsprogramma 2021

Kijk op

www.stichtingsaap.nl

voor eerder gerealiseerde 

uitvoeringsprogramma’s  

en jaarverslagen met de 

daarin opgenomen projecten.

Daar vindt u ook het 

formulier voor het

 indienen van een project.

ProjectenProjecten  
indienen tot 1 novemberindienen tot 1 november

Voor de uitvoering van het Landschapsontwikkelingsplan (LOP) van de 

gemeente Aalten stelt Stichting SAAP ook voor 2021 een uitvoering-

programma samen. Projecten, die passen binnen de ontwikkelingsvisie 

van het LOP, kunnen hiervoor bij Stichting SAAP worden ingediend. 
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‘De Stille Boswachter’

Aanvrager: E. (Eric) Freriksen 

Gevraagde bijdrage:  € 1.500,-

  

Eigenbijdrage: menskracht & enthousiasme

 

Uitvoering: voorjaar van 2021

 

Samenwerking: Bewoners/eigenaren van bospercelen & Gebruikers / eigenaren  

 van omliggende landbouwgebieden

 Vogelwerkgroep Zuidoost-Achterhoek 

 Lintelo’s Belang / Bewoners van ‘Dorp in het groen’ Lintelo. 

Toelichting

Het kleine bosgebied aan de Hengeveldweg in Lintelo is een kleine biotoop met een grote  

biodiversiteit. Vanuit het omliggende gras- en akkerland vinden dieren er tussen de bomen een  

stuk bos voor beschutting en rust met o.a. ook een kleine waterpartij (vijver) en een door bomen 

omringde weide midden in een afwisselend landschap.

Het mooie stukje natuur heeft vanuit de open omgeving een grote aantrekkingskracht op bijv.  

insecten, vogels en klein wild. Er staat een grote verscheidenheid aan bomen met kreupelhout en 

struikgewas en het is rijk aan (wilde) bloemen.

Vanuit het bosje lopen zandwegen met bomenrijen richting Brassendijk en Gendringseweg. Het 

bosje zelf is verdeeld in 3 percelen met verschillende eigenaren. Het perceel van de woning aan de 

Hengeveldweg 3 bevat voornoemde vijver en een open, door bomen omringde weide, de beide 

andere percelen zijn helemaal bebost. De open weidegebieden met sloten (enkele met akkerrand) 

in de buurt zijn in gebruik (bezit, al dan niet gepacht) van meerdere melkveehouders met daartus-

sen enkele akkervelden. Samen vormen het bos en de velden een uniek stukje natuur is het Aaltens 

coulisselandschap.  
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Het gebied wordt druk bezocht door wandelaars en (ATB-) fietsers. Er lopen o.a. enkele (nieuwe) 

wandelroutes vanuit Lintelo door /langs het gebied. Mensen waarderen de rust en het feit dat er, 

afgezien van sporadische agrarische beweging nauwelijks gemotoriseerd verkeer is. 

Bosonderhoud in het hele gebied is dringend noodzakelijk; er zijn gaten gevallen in het bos en het 

hele gebied heeft een ‘boost’ nodig. Dit omdat de bomendichtheid heeft geleden onder ouderdom 

en (oude) stormschade. Aanplant van nieuwe (solitaire) bomen is noodzakelijk. Ook in de omgeving, 

denk aan bomenrijen langs zandwegen en weides/sloten, is er ruimte voor nieuwe aanplant.

Daarnaast kan de vogelvriendelijkheid verbeterd worden door het plaatsen van vogelhuisjes /  

nestkastjes. Dit mede om de (stijgende) aanwezigheid van de processierups in de eiken langs  

de ‘uitvalswegen’ (Hengeveldweg & Brassendijk) voor te zijn en tegen te gaan. Het plaatsen van 

huisjes/kasten voor verschillende soorten zangvogels, maar ook roofvogels en uilen zou  

gerealiseerd kunnen worden.

De vogelvariatie is erg groot en zeer divers, ook bij de insecten is de omvang en variatie indrukwek-

kend, o.a. vele vlindersoorten en (dankzij de vijver) libellen. Hazen, fazanten, eekhoorns en reeën  

vinden er een veilige haven. Het gebied werkt dan ook als een magneet op dieren van groot tot 

klein. Bezoekers kunnen (mee-) genieten van dit mooie stukje natuur en de rust die ervan uit gaat. 

Om te garanderen dat dit ook voor toekomstige generaties opgaat is het zaak dit ‘groene eiland’ 

goed te beschermen en in stand te houden.

Lintelo (aan de rand van Aalten met de gemeente Oude IJsselstreek) zit een beetje ‘verstopt’ in de 

hoek van de gemeente Aalten aan de ‘overkant’ van Winterswijk. Het zou mooi zijn als ook dit mooie 

stukje van de gemeente ten westen van ‘Aalten-stad’, qua ‘natuur’ wat meer op de kaart gezet kon 

worden en gestimuleerd, zowel voor bewoners als bezoekers. 

Het planten van bomen en het plaatsen van vogelhuisjes / -kastjes zou een eerste belangrijke stap 

zijn op weg naar structurele bevordering van biodiversiteit in het gebied. 

Deze aanvraag is bedoeld om een eerste, belangrijke stap te zetten in het streven naar behoud van 

natuur en landschap ten behoeve van toerisme en recreatie in samenwerking met ‘de landbouw’ 

van het hele gebied rondom het kleine bosperceel. 
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Het initiatief daartoe heeft de naam ‘De Stille Boswacher’ gekregen. Op de achtergrond (‘stil’)  

belangrijke en natuurvriendelijke kleine projecten uitvoeren die de natuur dienen;  

en waar alle mensen in de gemeente Aalten en de bezoekers van kunnen genieten.

Op de Spiekerbosweg (tussen de Mosselendiek en de Hengeveldweg) zou een houten bankje  

geplaatst kunnen worden. Met erin gegraveerd: “Laagste punt van de Achterhoek’.

( op de kruising Brassendijk – Hengeveldweg staat er al een … )

De aanvraag is erg ‘open’ en (qua kosten) niet gedetailleerd gespecificeerd.  

Vanuit een totaal (basis -)  bedrag zouden de voorgestelde kleine projecten gerealiseerd kunnen 

worden in samenwerking met alle betrokkenen.

Uitvoering

01: Het plaatsen van verschillende soorten vogelhuisjes/-kastjes

02: Het planten van nieuwe bomen & bosonderhoud in het voorjaar van 2021

03: Uitvoering door direct betrokkenen en belangstellenden.

Wijze van: Zelf de handen uit de mouwen (met verenigingen etc.)

Locatie:  ‘De Stille Boswachter’ = in en rond het bosje aan de Hengeveldweg/Spiekerbosweg   

  te Lintelo

Periode:  Maart / April 2021

Locatie: Hengeveldweg

Relevantie met LOP

Een project dat past binnen de richtlijnen voor het LandschapsOntwikkelingsPlan,  

het project versterkt de natuurelementen.

Plaatselelijke bewoners, dagjes mensen en toeristen kunnen er van genieten.

Een bijdrage aan de biodiversiteit en een aanwinst voor het landschap.

Advies Dagelijks bestuur

Positief; zie hierboven relevantie met LOP

Er is voor dit project geen uitgewerkte begroting bijgevoegd. 

Net als bij alle goegekeurde projecten dient na uitvoering een inhoudelijk en financieel verslag  

te worden aangeboden 

Akkerranden project gemeente Aalten

Aanvrager: Werkgroep Project Akkerranden

Gevraagde bijdrage:  € 7.000

  

Eigenbijdrage: Door werkgroep:  Organisatie samenwerking met alle buurtschappen.

 Geven algemene en technische informatie over zaden, techniek en

 tijdstip van inzaaien aan individuele deelnemers en  op voorlichtings- 

avonden in de buurtschappen en werven nieuwe deelnemers.

 Gezamenlijke inkoop zaad en verdelen onder de deelnemers , en

 indien gewenst door de deelnemers, organiseren van bewerken

 zaaibed en inzaaien.

Toelichting  

De aanvraag voor 2021 van € 7000 is om voortzetten project te continueren en wedenken dat er in 

het seizoen 2021 ook we.Ondanks toch voor een aantal percelen tegenvallende resultaten door  

de droogte melden zich toch steeds nieuwe deelnemers aan.

We willen zoveel mogelijk mensen stimuleren om  mee te doen en een perceel in te zaaien met een 

wild bloemenmengsel en op die manier de biodiversiteit vergroten. Met name: vlinders, bijen en 

insecten, verschillende soorten wild, maar ook veel vogels profiteren hiervan.

Daarnaast wordt het landschap veel bloemrijker en wordt het publiek meer bewust van de  

mogelijkheden om  iets te doen aan het vergroten van de biodiversiteit.

Door de laatste drie droge zomers vallen de percelen op droge grond  wel tegen wat de bloei 

betreft, Als commissie zoeken we naar mogelijkheden om dat te verbeteren. 

Droge zomers kunnen we niet veranderen, maar de laatste jaren kijken we ook naar de  

mogelijkheden van meerjarenmengsels met  een zaaitijd in de nazomer.

De eerste proeven zijn zeer positief geweest, Of  deze mengsels meerdere jaren goede resultaten 

geven moet nog worden afgewacht, maar het eerste jaar leverde een vroege bloei, vanaf april tot in 

de nazomer. En geen verdroging en bijna geen Mel- Ganzevoet.
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De randen liggen zo veel mogelijk aan wegen en fietspaden die voor recreanten en toeristen zicht-

baar zijn. Een buurtschap georganiseerd een  fietstocht die voor een ieder toegankelijk

Uitvoering:

In de buurtschappen organiseren bijeenkomsten, in januari/februari                                              

Werven en informeren bestaande en nieuwe deelnemers  voor seizoen 2020 

Gezamenlijke inkoop van zaaigoed. 

Verdelen zaaigoed per buurtschap  begin april en bij de  deelnemers en thuisbezorgen.

Medio juli, organiseren fietstochten langs de akkerranden met de deel- 

nemers, voor uitwisselen kennis en ervaringen met grond en zaad- 

mengsel, tijdstip van zaaien e.d. 

Ook werken we mee aan de officiële openingsbijeenkomst die elk jaar georganiseerd wordt 

door de VVV samen met de Gemeente en de werkgroep.

Samenwerking: 

Grondeigenaren/gebruikers, de werkgroep Landschap & Recreatie van Ons Aller Belang te IJzerlo, 

Lintelo`s Belang, Haarts belang , Heurns Belang, Barlo, kleine werkgroepjes in elke buurtschap 

Akkerrandenproject gemeente Aalten

Relevantie met LOP

Het aanleggen van bloemrijke randen maakt het landschap aantrekkelijker voor bewoners, 

recreanten en toeristen. Tevens verhoogt het de ecologische kwaliteit vanwege het toenemende 

aanbod aan nectarplanten en dekking/structuur voor kleine zoogdieren, vogels en insecten. 

Advies Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur is positief. Na de positieve resultaten voor het landschap, de verrijking  

voor flora en fauna in de verschillende buurtschappen van de gemeente, staat het dagelijks  

bestuur positief tegenover het Akkerranden project.

Daarom is het advies van het dagelijks bestuur voor dit project te honoreren.

Aangezien door het succes van het akkerrandenproject, er steeds meer deelnemers zijn 

die een akkerrand inzaaien, wordt er telkens een relatief grote  bijdrage gevraagd uit het  

Uitvoeringsprogramma Landschapsontwikkelingsplan.

Het dagelijks bestuur adviseert de akkerranden-werkgroep net als voorgaand jaar om uit te 

zoeken of er nog andere mogelijkheden zijn om een financiële bijdrage te ontvangen voor 

het akkerrandenproject.

Hierdoor blijft er meer financiële ruimte voor andere projecten die ingediend worden.
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Het (ver)planten van een grote koningslindeboom 

Aanvrager: J.H Somsen

Gevraagde bijdrage:  € 1.000,-

  

Eigenbijdrage: € 2.500,-

 De kosten zijn inclusief het plaatsen van de boom; 

 Zie offerte

  

Samenwerking: Boomkwekerij van den Berk in Sint-Oedenrode.

 Gespecialiseerd in grote tot zeer grote bomen.

 Verder ism een plaatselijke loonwerker/grondverzetbedrijf

Toelichting

Het (ver)planten van een grote koningslindeboom en deze te plaatsten in het midden van een open 

perceel aan de Elzenpasweg in Aalten. Onderdeel van Natuurnetwerk Nederland. (voorheen EHS)

Doel:  

Het buitengebied van Aalten een fraaier aanzien geven door middel van een solitaire blikvanger in 

het landschap.

Uitvoering: 

De hiervoor speciaal geprepareerde boom zal met behulp van een kraan op een dieplader  

getransporteerd worden vanuit Sint-Oedenrode richting Aalten.

Daarna weer op de bestemde plek zorgvuldig worden ingegraven.

Locatie: Elzenpasweg

Periode: Winter of najaar 
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Relevantie met LOP

Het plaatsen van een solitaire lindeboom, past binnen het LOP

Advies Dagelijks bestuur

Positief; 

Solitaire bomen passen in het cultuurhistorisch landschap. Voor de omgeving waar deze koningslin-

de geplant zal worden zal het een verrijking zijn.

Aanvrager neemt zelf een deel van de kosten voor zijn rekening en geeft daarmee aan

dit zelf belangrijk te vinden. Dan mogen we er ook van uitgaan dat de nieuw aan te planten 

koningslinde ook in de droge zomers zal overleven.

OOffffrreerreenn  aaaann::
Dhr. Somsen
Halteweg 35
7122 MC AALTEN

VVeerrkkooppeerr::
Rob Linkels

KKllaannttnnrr..:: 625070
OOffffeerrtteennuummmmeerr:: 3004781

PPrroojjeecctt:: project Aalten

DDaattuumm:: 5-11-2020
GGeellddiigg  ttoott:: 5-12-2020

IInnccootteerrmm:: DAP AALTEN INCOTERMS 2020 in 
combi

AAaannttaall OOmmsscchhrriijjvviinngg MMeeeetteeeennhheeiidd
PPrriijjss//eeeennhheeiidd OOmmzzeett

1,00 Tilia cordata 50-60 hoogstam met draadkluit € 2.000,00 € 2.000,00

BBeellaassttiinnggeenn::
OOmmsscchhrr..  bbeellaassttiinngg BBeellaassttbbaaaarr PPeerrcceennttaaggee BBeellaassttiinngg

BTW
€ 1.834,86 9,00 % € 165,14

RReeggeellttoottaaaall:: € 1.834,86

TToott..  bbeellaasstt..:: € 165,14

OOffffeerrtteettoottaaaall:: € 2.000,00

OOnnzzee  pprriijjzzeenn  zziijjnn  eexxccll..  ddee  kkoosstteenn  vvaann  ffuusstt..
LLeevveerriinngg  nnaajjaaaarr  22002200  //  vvoooorrjjaaaarr  22002211..

DDeezzee  ooffffeerrttee  iiss  oonnddeerr  vvoooorrbbeehhoouudd  vvaann  ggrrooeeii  eenn  ttuusssseennttiijjddssee  vveerrkkoooopp..

OOpp  aallllee  lleevveerriinnggeenn  zziijjnn  ddee  aallggeemmeennee  vveerrkkooooppvvoooorrwwaaaarrddeenn  vvaann  ttooeeppaassssiinngg,,  ttee  vviinnddeenn  oopp  wwwwww..vvddbbeerrkk..nnll//vveerrkkooooppvvoooorrwwaaaarrddeenn..

PPaagg..:: 1 / 1
OOffffeerrttee:: 3004781

OOffffeerrttee

Onder de noemer van ‘koop lokaal’ heeft het SAAP de aanvrager geadviseer om  

ook bij de plaatselijke boomkweker een aanvraag te doen voor het planten van deze  

lindeboom.

Naast dat het goed is dit prijstechnisch te vergelijken is, zal de afstand voor transport  

kleiner zijn.

Aanvrager heeft hierop gereageerd met;

Wat betreft de opmerking omtrent “koop lokaal” kunnen wij hier het volgende over zeggen:

In de aanloop naar dit project is er in eerste instantie zeker gekeken bij lokale boom- 

kwekerijen. Daaruit bleek dat een linde van deze omvang niet voorradig is bij deze kwekers. 

De reden dat we wel voor een groter exemplaar kiezen is omdat het anders nog jaren zal 

duren voordat deze boom het gewenste effect op de omgeving zal hebben. 

Daarom is er toen gezocht naar een bedrijf dat gespecialiseerd is in grote bomen.  

Dit geeft ons tevens meer zekerheid dat de boom beter aanslaat omdat deze daarvoor is 

geprepareerd.
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IT’s Natural Art    

Aanvrager: I. Teunissen.

Gevraagde bijdrage:  € 100,- per klas 

 Voor deze uitgebreide interactieve rondleiding met proeverij vraag ik  

 eenzelfde vergoeding als mijn collega- ondernemers in het agrarische  

 buitengebied van Aalten 

  

Eigenbijdrage: Voorbereiding, presentje, fruit/groente

  

Samenwerking: Basisscholen

Toelichting

Rondleiding met proeverij voor basisschoolklassen in de biodiverse proeftuin  

“De groene schakel” van het bedrijf IT’s Natural Art.

De natuur is en blijft een belangrijke inspiratiebron waar ikzelf graag in werk en mijn kennis  

daarover wil delen.  

Tijdens de rondleiding krijgen de kinderen uitleg over het ontwerp, de aanplant en de meerwaarde 

van deze biodiverse en biologisch opgezette proeftuin. 

Onderwerpen die daarbij aan de orde kunnen komen zijn bijvoorbeeld: de levenswijze,  

het aanpassingsvermogen en de verrassende overlevingstactieken van verschillende organismen. 

Aansluitend op de rondleiding worden er door de leerlingen interactief beelden gezocht van 

verschillende insecten als belangrijke bestuivers en natuurlijke bestrijders. 

In de educatieve plantenkas worden ter afsluiting groente en Achterhoeks fruit (zoals de  

“Sint Jaopiksappel”, “Anna van Zieuwent”, “Wienzoern” en de “Köttelpeer”) vergeleken  

en geproefd. 

De leerlingen ontvangen na afloop een biodivers presentje. 
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Reparatie, onderhoud en vernieuwing 
educatie- en demonstratiematerialen

Aanvrager: Wild Beheer Eenheid Aalten

Gevraagde bijdrage:  € 3.500,-

  

Eigenbijdrage: € 500,-   

 En veel vrijwilligers uren

Samenwerking: De WBE werkt samen met verschillende organisaties en particulieren en  

 Gemeente Aalten. De Vogelbescherming Nederland 

 Ook willen wij samenwerken met de Stichting “Groot Deunk” en het  

 prachtige project Groot Deunk op de kaart zetten.

Toelichting 

De WBE Aalten heeft een pr-groep die voorlichting geeft over de natuur in de breedste zin  

van het woord. Dit wordt gedaan met een unieke collectie opgezette dieren. 

Met deze collectie wordt de natuur, met de daarin levende dieren, dicht bij de mensen 

(jeugd en volwassenen) gebracht.  

 

Op aanvraag worden scholen, verenigingen en fairs bezocht en wordt de toerist bij fietstochten  

uitleg gegeven over hoe wij in de Gemeente Aalten samen de biodiversiteit vergroten. 

Bij het zien van levends echte dieren en de uitleg daarbij over hun leefomgeving en voedsel,  

zijn ze vaak bereid om zelf daar actief in mee te doen. 

Denk aan een klein akkerrandje (soms maar één vierkantenmeter) in te zaaien of nestkasten  

op te hangen voor b.v. mees of uil. 

De WBE is hier al meer dan twintig jaar mee bezig en dat is zo langzamerhand te zien.

Er moet reparatie en onderhoud gedaan worden en verschillende dingen zijn aan vernieuwing toe. 

Uitvoering: De uitvoering zal in 2021 plaats vinden. 

Dit project heeft meerdere doelen zoals het bevorderen van het eten van fruit door de jeugd.  

Een ander doel is om ze in contact te brengen met een stukje levend Achterhoeks erfgoed.  

Tevens verheug ik me er op als regionaal ambassadeur biodiversiteit van de de NBV om deze jonge 

mensen kennis te laten maken met de bijzondere en effectieve manier waarop de natuur werkt. 

Uitvoering: 

Wijze:     Rondleiding met proeverij

Locatie:  Oude Scheperweg 2

 7121LS  Aalten

Periode: september/oktober 2021

Relevantie met LOP

Het project kan educatief / informatief genoemd worden en zal daarom binnen het LOP passen.

Advies Dagelijks bestuur

Positief;  

Het is niet duidelijk in hoeverre dit met de scholen is overlegt, of dit past binnen het lesprogramma, 

met hoeveel scholen dit is besproken.

Om een start te maken stelt het DB voor in eerste instantie totaal 500 euro beschikbaar te stellen voor 

5 klassen. Na het inhoudelijk en financieel verslag over de geslaagde lessen, kan voor een volgend  

uitvoeringsprogramma een nieuwe aanvraag worden ingediend.
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Relevantie met LOP 

Het geven van lessen en voorlichting over de dieren in onze natuur,

hun biotoop en leefwijze draagt bij aan voor kennis van en bewustwording.

Advies Dagelijks bestuur

WBE heeft afgelopen jaren aangetoond, actief bezig te zijn met het geven van presentaties, lessen 

enz. Goed materiaal, is hiervoor een ‘must’ voor de juiste beeldvorming enz.

Door het geven van informatie krijgt de ‘burger’ kennis over de dieren en ontstaat waardering en 

respect voor deze dieren en hun biotoop.

Het voorstel is deze aanvraag te honoreren.

Stadstuin Bredevoort 

Er is en aanvraag ingediende voor een stadstuin bij Bredevoort.

Voor dit project zijn nog te veel onduidelijkheden en vragen. 

Hier zal meer duidelijkheid in gegeven moeten worden.

Aangezien het Uitvoeringsprogramma LOP 2021 in twee fasen wordt ingediend,  

kan een meer duidelijke aanvraag eventueel in de tweede fase van het uitvoeringsprogramma 

worden opgenomen
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