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Voorwoord

Geacht college,

In januari van dit jaar werd het ‘Uitvoeringsprogramma Landschapsontwikkelingsplan Aalten 2021 

fase 1’ aan het college van burgemeester en wethouders aangeboden.

Met de brief van 16 maart heeft het college laten weten, dat deze eerste fase van het  

uitvoeringsprogramma is goedgekeurd. Hiermee is voor € 13.500 aan de ingediende projecten  

toegekend. Deze projecten kunnen inmiddels worden uitgevoerd.

Zoals aangekondigd dienen we middels fase 2 de aanvraag voor nog een aantal projecten voor  

het ‘Uitvoeringsprogramma Landschapsontwikkelingsplan Aalten 2021’ in.

Ook voor deze projecten, is een scherpere afweging gemaakt of deze passen binnen de criteria 

voor het Uitvoeringsprogramma van het Landschapsontwikkelingsplan van de gemeente Aalten. 

Met deze 5 projecten samen, doen we een aanvraag voor € 5.389,20.

Samen met de projecten van fase 1, ter waarde van € 13.500,- komt het totaal bedrag voor  

aangevraagde projecten op  € 18.889,20.

 

Zoals eerder aangegeven, zijn er dit jaar minder projecten ingediend voor een bijdrage uit het  

Uitvoeringsprogramma Landschapsontwikkelingsplan Aalten, dan we gewend zijn. 

Ons idee is, dat de beperkingen op samenkomsten en de mogelijkheden om te overleggen het  

afgelopen jaar, hier mede oorzaak van is.

Daarbij staat een aantal projecten, uit het uitvoeringsprogramma 2020, welke vanwege de  

geldende maatregelen geen doorgang vonden, nog op de wachtlijst om uitgevoerd te worden.

Daarom is er voor deze projecten geen aanvraag gedaan. 

 

Met het totaal van € 18.889,20 voor de aangevraagde projecten is niet het totale beschikbare  

budget voor het ‘Uitvoeringsprogramma Landschapsontwikkelingsplan Aalten 2021’ besteed.

We vragen hierbij toestemming het resterende bedrag van € 1.110,80 te mogen reserveren  

voor een eventueel nog in te dienen project, of als extra budget voor het ‘Uitvoeringsprogramma 

Landschapsontwikkelingsplan Aalten 2022’.

Gerard te Hennepe

Voorzitter

Stichting SAAP
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Inleiding

Voor het uitvoeringsprogramma 2021 fase 1 is voor vijf projecten de aanvraag gehonoreerd met een 

totaal bedrag van € 13.500. 

Voor fase 2 van het uitvoeringsprogramma 2021 zijn ook vijf projecten ingediend, waarvoor totaal 

voor € 5.389,20 is aangevraagd.

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

  Projecten fase 1  toegekende bijdrage

 1. De Stille Boswachter  1500,- -

 2. Akkerranden werkgroep  7000,- -

 3. Planten koningslindeboom  1000,- -

 4. Rondleiding proeftuin de groene schakel  500,- -

 5. Reparatie collectie opgezette dieren  3500,- -

Totaal reeds toegekende projecten fase 1  13.500

  Projecten fase 2 gevraagde bijdrage 

 1. Herstellen van de schade aan de beplanting 972,95 

 2. Plaatsen van buitenbanken op het Heurnse Veld 1.671,25 

 3. Aanleg van een plukweide /voedselbos en gedenkbos 350,- - 

 4. Plaatsen van nestkasten voor vogels/vleermuizen 700,- - 

 5. Educatief project biodiversiteit  

  met “zaadknikkers” en stinzenplanten. 1.695,- - 

Totaal aanvragen fase 2  5.389.20 

TOTAAL   18.889,20

In de hierna volgende pagina’s worden deze vijf projecten uit fase 2 stuk voor stuk uitgelicht. 

Het dagelijks bestuur heeft de projecten voorzien van een advies.

Het algemeen bestuur wordt gevraagd of ze kan instemmen met het advies van 

het dagelijks bestuur. 

Na toekenning en uitvoering wordt van ieder project een inhoudelijk en financieel verslag gevraagd.
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Het herstellen van de schade aan de beplanting  
die ontstaan is door de droogte van afgelopen jaren

Aanvrager: Vereniging Bredevoorts Belang 

Gevraagde bijdrage:  € 972,95

  

Eigen bijdrage: de reguliere vervanging en onderhoudswerkzaamheden

  

Samenwerking: Rotonde:

 Oonk hoveniers: uitvoering werkzaamheden m.b.t. herbeplanting

 Lageschaar (planten beschikbaar stellen tegen kostprijs)

 Mauritsdriehoek:

 Vrijwilligers/buurtbewoners grootste deel onderhoud, Oonk Hoveniers

 herbeplanten. Lageschaar levert planten tegen kostprijs. 

 

Toelichting: Het herstellen van de schade aan de beplanting die ontstaan is door de  

 droogte van afgelopen jaren:

 -  Op de rotonde tegenover tuincentrum Willy Heinen

 -  Op de Mauritsdriehoek tegenover Betting Wonen

Beide projecten, mede mogelijk gemaakt door subsidies van gemeente Aalten, zijn een initiatief van 

Bredevoorts Belang met medewerking van vrijwilligers en enkele bedrijven. In principe is het norma-

le onderhoud gedekt door gemaakte afspraken en wordt verricht door vrijwilligers onder regie van 

Bredevoorts Belang i.s.m. Oonk Hoveniers en/of Oonk Hoveniers zelf. 

Echter door de droogte ontstane schade worden wij en de sponsorende bedrijven geconfronteerd 

met extra kosten.  De bijdrage die gevraagd wordt betreft alleen de kosten die ontstaan zijn door de 

droogte en niet de normale onderhouds- en vervangingswerkzaamheden.  

De Mauritsdriehoek wordt normaalgesproken geheel onderhouden door vrijwilligers/buurtbewoners 

en is gestart in 2017. 

Offerte nummer:

   datum:
    naam:
    adres:

BTW 9% BTW 21%

200 st
€ 400,00

150 st
€ 265,002 st
€ 50,00

€ 160,00

   
€ 875,00
€ 64,35
€ 33,60

€ 972,95

2021002
05-01-2021

 

Vereniging Bredevoorts Belang
Officierstraat 1a
7126 AN Bredevoort

Betreft aanvullen van de beplanting op de rotonde bij BredevoortN318 - Roelvinkstraat

     postcode en woonpl:

En leveren en inplanten van meidoornhaag planten en knotwilgen

inplanten gratis door ons , zoals afgesproken .

 

Aanvullen van de beplanting op de rotonde bij Bredevoort  N 318 -Roelvinkstraat
vaste planten

Salix alba knotvorm
inplanten

Crataegus monogyna

omschrijving

BTW 21%
totaal inclusief BTW

totaal excl. BTW.

Vervangen dode meidoorn planten en knotwilgen wegens droogtePrins Mauritsstraat - Winterswijksestraat

BTW 9%
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Oonk Hoveniers verzorgt het onderhoud op de rotonde gedurende een  

periode van 7 jaar om niet. Rotonde project loopt vanaf 2015.

Uitvoering

Rotonde  Verwijderen dode planten en vervangen nieuwe planten 

 in voorjaar 2021

Mauritsdriehoek Verwijderen dode planten en vervangen door nieuwe planten 

 in voorjaar van 2021

Relevantie met LOP

Het gaat om aanvraag om de extra kosten te dekken, niet om een bijdrage in de reguliere kosten.

Bredevoorts Belang doet een beroep op de subsidie zodat de schade hersteld kan worden. Zodat 

twee gezichtsbepalende punten bij ingang richting Bredevoort er weer goed verzorgd uitzien.  

De rotonde speelt vooral een rol in het kader van toerisme.

Bij de Mauritshoek gaat het vooral om het streven biodiversiteit te stimuleren.

Advies dagelijks bestuur

Positief; vanwege de bijdrage in het kader van toerisme en het stimuleren van de biodiversiteit.

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
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Het plaatsen van banken op het Heurnse Veld

Aanvrager: Vereniging Heurns Belang

Gevraagde bijdrage:  € 1.671,25

  

Eigen bijdrage: € 557,09

 

Samenwerking: Heurns Belang werkt samen met vele partners: gemeente, basisschool, 

alle verenigingen in De Heurne. Het project wordt gesteund door een 

tachtigtal vrijwilligers en een groot aantal plaatselijke ondernemers. 

Met betrekking tot deze aanvraag: de banken zullen worden geplaatst en 

onderhouden door onze vrijwilligers. 

Toelichting:

De inwoners van De Heurne hebben het voormalig verwaarloosde voetbalveld omgetoverd  

tot een veld geschikt voor natuurbeleving, natuureducatie, bewegen en sporten en voor kleine  

evenementen. In buurtschap De Heurne zijn nauwelijks nog voorzieningen over.  

Dit burgerinitiatief is dankzij de inzet van velen gerealiseerd. Inmiddels zijn al meer dan 2.400  

geregistreerde vrijwilligersuren besteed aan verbouwing van het voormalig kleedlokaal en 

herinrichting van het veld. De besluitvorming wordt mede gebaseerd op het inmiddels ingestelde 

kinderbestuur. Het kinderbestuur is een samenwerking tussen Basisschool De Höve en  

Heurns Belang. Met deze samenwerking wil de school mede invulling geven aan het onderdeel  

burgerschapsvorming. Heurns Belang wil onder het motto ‘jong geleerd is oud gedaan’ kinderen 

enthousiasmeren voor vrijwilligerswerk en ook voor vrijwilligersbesturen.

Daarbij worden niet alleen het kinderbestuur, maar alle kinderen van de basisschool 

betrokken bij het Heurns Veld.

Met het veld wordt aandacht besteed aan het belang van de natuur in onze leefomgeving.  

Zo is er een ‘tiny forest’ met een buitenlokaal en een blote voetpad, een voedselbosje, zijn er 

akkerranden, bloemenplukvelden, insectenweitjes, een groentetuin en bijenkasten. Ook zijn

er tal van verschillende solitaire bomen geplant. De kinderen krijgen natuureducatie (waarbij 

gebruik van het veld ook openstaat voor omliggende basisscholen) en worden daarbij door 

vrijwilligers (waaronder imkers) begeleid. Ook volwassenen zullen genieten van al wat het veld  

te bieden heeft op natuurgebied.

1 | BONN ZL - BENCH - BANK - BANC

Bonn ZL
parkbank zonder leuning
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Voor sporten en bewegen zijn er ook volop mogelijkheden: een fietscrossbaan, klimboom, 

speelweide met zwengelpomp, trapveldje, jogging en wandelpad, een basketbalveldje (tevens 

’schoolbord’ en bij vorst krabbelbaantje) en een jeu de boulesbaan.

Het veld is ook geschikt voor kleine evenementen zoals bijvoorbeeld vieren van verjaardagen,  

familiereunies, de jaarlijkse Heurnse spellend (‘Heurnse Slag’) en het meerdaagse Oranje Feest.  

Het gebouwtje staat ter beschikking van Heurnse verenigingen of groepjes inwoners die er  

gebruik van willen maken. 

Kortom, het Heurnse veld staat voor elkaar ontmoeten en samen dingen doen. Meerdere

generaties en in uiteenlopende verbanden. Wat we nog missen is voldoende buitenzitgelegenheid 

op een aantal plekken op het veld. Voor mensen die even zittend willen genieten van al het  

moois dat het Heurns Veld te bieden heeft of bijvoorbeeld toekijken terwijl de (klein-)kinderen  

zich vermaken.

We hebben daarbij gekozen voor kunststof banken van gerecycled materiaal.

Onderhoudsvriendelijke en hergebruik past bij de wijze waarop we met het veld omgaan.  

In het gebouwtje hebben we materiaal hergebruikt van het oude kleedlokaal. Het buitenlokaal  

is een klein amphietheater-achtig geheel, gemaakt van brokken oude stalvloer.

Met de gevraagde bijdrage van SAAP zouden we acht buitenbankjes kunnen aankopen en

op verschillende plekken zitgelegenheid creëren.

Uitvoering: Aankoop van acht weerbestendige en onderhoudsvriendelijke  

buitenbanken van gerecycled materiaal van MI Groep. 

De banken worden geplaatst op het Heurns Veld aan de Linderdijk  

in De Heurne. 

Zodra er bevestiging is van SAAP over haar eventuele bijdrage zal de 

bestelling bij de leverancier worden geplaatst. 

De levertijd bedraagt momenteel vijf weken.

Relevantie met LOP

Het hele project Heurnse Veld heeft op meerdere vlakken raakvlakken met het LOP.

Advies dagelijks bestuur

Met dit project wordt aandacht besteed aan de natuur en leefomgeving en er wordt natuur-eductie 

gegeven. Daarom is het advies van het dagelijks bestuur dit project te honoreren.
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Bank Bonn zonder leuning (Zwart (Ural Black))

Incl transport.

Geleverd als bouwpakket

1 x m
aal

21%

€ 1841.60

€ 1841.60

Totaal exclusief BTW
:

€ 1841.60

21%
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 over € 1841.60:

€ 386.74
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Gelieve uw factuur vooraf per bank te betalen op rekeningnum
m

er:

NL19RABO0184598958 (BIC: RABONL2U) t.n.v. MI-Groep

onder verm
elding van bovenstaand factuurnum

m
er.

Geleverd door vrachtwagen m
et laadklep.

Levertijd is ca. 4 á 5 werkweken na bestelling.

De bestelling wordt bezorgd op het afleveradres in Nederland.

Deze offerte is geldig t/m
 31-05-2021

Op alle overeenkom
sten en offertes zijn de algem

ene dienstverleningsvoorwaarden van MI Groep van toepassing. U kunt deze

voorwaarden downloaden op: http://www.m
i-groep.nl/algem

ene-voorwaarden.pdf.

                                1 / 1
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Omvormen van een stuk landbouwgrond  
naar plukweide /voedselbos en gedenkbos

Aanvrager: Geert Kämink namens Diaconie  PKN kerk. 

Gevraagde bijdrage:  € 350,-

  

Eigen bijdrage: € 400,-

 

Uitvoering voorjaar 2021

 Eventueel fase 2 in 2022

  

Toelichting

Het stuk grond is gelegen aan de Winterswijkseweg tussen de Schaarsbeek en de Tolhuisweg en is 

ongeveer 4500 m2.

Het is de bedoeling hier een meerjarig project van te maken.

2021 willen we beginnen het perceel in te zaaien met een bloemenmengsel en hierin paden te creë-

ren door middel van regelmatig maaien. Omdat het stuk grond nabij Bredevoort ligt, is het mooi om 

hier een ieder die van veldbloemen houdt, hier de mogelijkheid te geven een boeket te plukken in 

combinatie met plaatselijk ommetje.

Tevens kan de bloemenweide gebruikt worden voor Scholings projecten over bloemen en insecten.

Het eerste jaar is tevens een proefjaar om te kijken wat de bevindingen zijn en de reacties, en wij 

staan open voor suggesties.

2022  Als er positieve reacties komen willen we dit jaar gebruiken om langs de grote weg een zoom 

te creëeren van bes en vruchtdragende heesters waar het in de toekomst mogelijk moet zijn dit als 

een soort voedsel bos te maken ( noten, bessen, bramen, frambozen).

Ook willen we kijken of er een behoefte is aan het planten van gedenkbomen ( bij overlijden, jubilea 

of geboorte), we denken hier aan vruchtdragende bomen tot een maximale hoogte van 10 meter. 

Deze bomen worden dan onderdeel van het voedselbos.
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Ook willen we dan een duidelijke toegang maken aan de Winterswijkseweg met informatie bord.

Omdat we dit stuk grond aan de landbouw onttrekken mist de Diaconie van Bredevoort inkomsten 

(400 euro huur per jaar).

De kosten voor dit jaar die wij er mee hebben worden geraamd op 350 euro  

(inzaaien en maaien van paden).

Vandaar dat wij een subsidie aanvraag doen omdat hier mee een fraai aanzicht wordt gemaakt bij 

binnenkomst van Bredevoort.

Relevantie met LOP

Het omvormen van deze landbouwgrond naar een plukweide / voedsel- en gedenkbos is een  

bijdrage aan de natuur en biodiversiteit.

Advies dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur is positief over dit initiatief, het draagt bij aan de biodiversiteit,  

brengt bezoekers dichter bij de natuur en geeft mogelijkheden voor scholing.

Nestkasten op Groot Deunk

Aanvrager: Stichting Groot Deunk 

Gevraagde bijdrage:  € 700,-

  

Eigen bijdrage: € 1.000,-

  

Samenwerking: Wij werken als stichting Groot Deunk nauw samen met de stichting  

 ‘Samen voor de Patrijs’, de oranjevereniging ‘Christelijke Oranje- 

 vereniging Wilhelmina’ en de buurt.

Toelichting: De Stichting Groot Deunk ziet kansen voor de realisatie van een mooi 

project voor het terrein van het voormalig AZC Groot Deunk en de  

aansluitende weide aan de noordwest-zijde. Er ligt nu de kans om een 

voorbeeld te realiseren van een agrarisch landschap waarin natuur- 

waarden, esthetische waarden en economische waarden in balans  

worden gebracht.

De inrichtingsvoorstellen geven vorm aan een extensief agrarische  

bestemming die in hoofdzaak is gericht op de instandhouding en de  

vergroting van natuurwaarden, als ook landschappelijke en cultuur- 

historische waarden.

• Educatie en excursies

• Vorstvrij maken huisje en inrichten voor educatie doeleinden

• Aanplant en onderhoud van 11.000 m2 aan opgaande beplanting in  

de vorm van bosjes, hakhoutsingels, houtwallen en struweel

• Aanleg en instandhouding van 7.500 m2 aan robuuste bloemrijke  

akkerranden en beetlebanks.

• Aanleg en beheer van 7600 m2 kruidenrijk grasland

• Aanleg en exploitatie van 9000 m2 biologische akkers

• Aanleg en exploitatie van 8000 m2 boomweide met kruidenrijk gras 

met daarin 10 st solitaire vrij uitgroeiende bomen en 13 st solitaire vrij 

uitgroeiende heesters t.b.v. zaad en vruchten.
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Educatief project biodiversiteit 
met “zaadknikkers” en stinzenplanten. 

Aanvrager: G. Rougoor en I. Teunissen namens het Akkerranden project

Gevraagde bijdrage:  € 1.695 

  

Eigen bijdrage: € 700 + kosten die gedragen worden door de vrijwilligers

  

Samenwerking: Basisschool De Höve,

Heurnsbelang

Werkgroep Heurns Veld

Kinderraad Heurns Veld

Akkerrandenwerkgroep

Toelichting:

Dit project is een samenwerking met diverse partijen in buurtschap  

De Heurne waarbij biodiversiteit het einddoel is en de educatie van 

jongeren het middel om er te komen. De samenwerking is ontstaan door 

vrijwilligers die bij de Akkerrandenwerkgroep betrokken zijn waarvan  

één ook bij de werkgroep Het Heurns veld. Door de samenwerking  

komen verschillende wensen van de betrokken partijen samen en komt  

er een goed resultaat tot stand dat meerdere jaren profijt oplevert.

1. Natuurlessen door vrijwilligers van de Akkerrandenwerkgroep

Vanuit de akkerrandenwerkgroep verzorgden een aantal vrijwilligers de 

afgelopen jaren steeds educatieve natuurlessen over het belang van  

biodiversiteit op basisscholen in de gemeente Aalten. De les bestond 

uit een theoretisch en een praktisch gedeelte. Tijdens het theoretische 

gedeelte kregen de leerlingen een fotopresentatie te zien met uitleg  

van de akkerrandenwerkgroep.

Als afsluiting werd er samen met de kinderen een stukje grond bij de 

school ingezaaid met een insectenvriendelijk eenjarig zaadmengsel.

Het doel is agrarisch gebruik met een hoge biodiversiteit te realiseren.

Het deelproject voor de aanvraag van een subsidie via de stichting SAAP 

bestaat uit het plaatsen van nestkasten voor diverse soorten vogels/ 

vleermuizen voor educatie excursies etc.

1 x Steenuilenkast (75) 

1 x Kerkuilenkast (100)

1 x Bosuilenkast (225) 

1 x Torenvalkkast (75)

1 x Vleermuizenkast (75) 

En 1 x Mussenhotel (150) 

De kosten voor het plaatsen van de nestkasten en het gereed maken van 

de plaatsen waar de nestkasten komen te hangen schatten we in op  

1000 euro (ondergrond bewerken/ophangen/bevestigingsmaterialen/ 

huur materieel)

De totale kosten schatten we in op 1700 euro. 

Voor de aanschaf van de diverse kasten vragen wij een subsidie aan.

Uitvoering: De uitvoering zal in eigen beheer plaatsvinden. De locatie is Groot  

Deunkweg 5 te Aalten (voormalig AZC terrein) en de realisatieperiode is 

a.s.a.p. voor het te subsidiëren onderdeel zal dat zijn zodra de kasten  

geleverd kunnen worden en de bestemming waar deze moeten komen 

ook daarvoor geschikt is gemaakt.

 Verwachting: voor eind 2021.

Relevantie met LOP

Het hele project is een positieve bijdrage aan de natuur en biodiversiteit. Dit deel van het project 

draagt specifiek bij aan de biotoop van vogels en vleermuizen.

Advies dagelijks bestuur

Zoals bij de relevantie met het LOP aangegeven is dit deelproject een positieve bijdrage aan de 

biodiversiteit en biotoop. Daarom adviseert het dagelijks bestuur, deze aanvraag te honoreren.



Uitvoeringsprogramma Landschapsontwikkelingsplan Aalten 2021 Uitvoeringsprogramma Landschapsontwikkelingsplan Aalten 2021

Door Covid is het een onverantwoord risico voor de vrijwilligers geworden 

om scholen te bezoeken. Vandaar dat we een oplossing hebben bedacht 

om dit belangrijke onderwerp als een digitaal lesprogramma aan te bieden.

We willen (kado-achtige) pakketjes samenstellen waar alle ingrediënten 

inzitten om zaadknikkers te maken. Deze zaadknikkers bevatten meerjarig 

zaad dat in augustus/september kan worden gezaaid. In het pakket komt 

een werkbeschrijving aangevuld met foto’s van het betreffende zaad- 

mengsel.

We maken een instructiefilm die in de klas vertoond kan worden met  

daarin uitleg, gevolgd door de gefilmde praktische uitvoering.

Vervolgens kunnen de leerlingen aan de slag om met het zaadknikker- 

recept de knikkers te maken.

Door de instructiefilm en de de pakketjes is het niet nodig om lijfelijk 

aanwezig te zijn in de klas en kan toch de belangrijke boodschap over het 

belang van biodiversiteit in de klas gebracht worden. Met als kers op de 

cake een leuke afsluitende doe-activiteit.

De school waar we dit educatieve project als eerste aanbieden is de basis-

school de Höve in De Heurne. De zaadknikkers zullen op het Heurns veld 

hun plekje vinden. Door de goede relatie met de school kunnen we het  

resultaat van de film en de zaadknikkers monitoren en eventueel  

verbeteren. De film en de zaadknikkers kunnen daarna gebruikt worden 

voor de andere scholen in de gemeente Aalten (en eventueel daarbuiten 

als er belangstelling voor blijkt te bestaan).

Doel 1, het doorgaan van de natuurlessen over biodiversiteit, is dan  

behaald. Een bijkomend belangrijk voordeel voor de scholen/docent  

is dat het lesmoment niet eerst afgestemd hoeft te worden met de  

vrijwilligers. Leerlingen zouden de les zelfs thuis kunnen uitvoeren als ze 

niet naar school mogen/kunnen.

Begroting biodiversiteitsproject “Zaadknikkers” 2021.  
Uitgangspunt: per school 5 groepen (3 t/m 7) met elk 30 kinderen. Extra vanwege corona: instructie video  
Kostenoverzicht knikkers: 
– insectenvriendelijk bloemen/kruidenzaad   nodig 200 gram per groep  x 5 groepen  = 1 kg zaad   kostprijs 17,50 – papieren zakjes om het zaad per kind te verdelen   nodig 150 stuks maat 7/130 mm  (aankoop per 200 stuks)  kostprijs 22,50 – compost 
 nodig 40 l zak per groep   x  5 groepen  = 5 zakken  à € 5 ps kostprijs 25,- – kleipoeder 
 nodig  ongeveer 4 kilo voor 5 groepen à € 2,50 per kilo  kostprijs 10,-- – plastic “zipbags” om compost en klei per kind te verpakken  nodig 2 x 150 = 300 stuks        (aankoop per 1000 stuks)  kostprijs 78,53 – papieren A4 instructies met foto’s  nodig 2 vel per kind  x 150 kinderen = 300 (aankoop per 500 blz.) kostprijs   5,- – kartonnen doosjes voor de ingrediënten per kind te verpakken  nodig 150 stuks maat 350/250/100 mm  (aankoop per 200 stuks) kostprijs        382,36 – stickers om e.e.a. dicht te plakken   nodig ± 4 per setje x 150 stuks = ± 600  (aankoop per 1000) kostprijs 78,53  

Kostenoverzicht instructie video: 
– USB-sticks 
 nodig 1 per groep x 5 groepen = 5 stuks à ± € 20 per stuk  kostprijs         100,-  
Onvoorzien: 
– voorbeelden: verzendkosten van leveranciers, administratie kosten,                filmkosten, inkt uit printer enz.    Geschat  75.58             ------- + Totaal            795,--  
 
 
Kosten die gedragen worden door de vrijwilligers: – auteursrecht foto’s; 
– arbeid door de vrijwilligers; 
– gebruik eigen apparaten; 
– reiskosten; 
– verblijfskosten zoals gas en licht, koffie e.d. ; – telefoonkosten; 
– enz. 
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Begroting Stinzenplanten Heurns Veld  
De beoogde oppervlakte voor de stinzenplanten is 200 m². Normaal worden er in gras/kale grond tussen de 25 en 50 bollen per m² gepland. In dit geval is de grond tevens ingezaaid met meerjarig akkerrandenmengsel. Er daarom gekozen voor een lager aantal bollen per m², namelijk 15. Verder is rekening gehouden met uitval van zo’n 15%. Het gewenste aantal bollen is daarom vastgesteld op 3.500.  
Meer specifiek: 
1.000 Crocus T. Ruby Giant   € 178  (grote boeren krokus, bloeit feb. mrt.) 1.000 Crocus T. Barr’s purple  € 238 (boeren krokus, bloeit feb. mrt.) 500 Chionodoxa alba   € 158 (witte sneeuwroem, bloeit mrt. april) 500 Scilla siberica    € 158 (sterhyacint, bloeit mrt. april) 500 mix van Allium     € 138 (transitieplant naar meerjarig, april, juli)      Totaal € 870  

Aanvullende opmerkingen: 
– dit zijn biologisch geteelde bollen; – deze bollen vermeerderen zich; – de bollen zijn geselecteerd op vroeg-bloeiend, nectar en stuifmeel; – aliums zijn zeer aantrekkelijk voor bijen, – aliums dienen als voedselgarantie voor de overgang van de stinzenplanten naar het bloeien van het meerjarig zaad.  

. 
 
Overzicht begroting: 
Kosten:  
Stinzenplanten    €    870 Ontwerpkosten    €    500 Arbeid  en gereedschap   €    200 Onvoorzien     €      30    Totaal kosten    € 1.600  
Sponsoring ontwerp   €    500 Sponsoring arbeid    €    200    Totaal inkomsten   €    700       Tekort  €    900 

2. Bevordering biodiversiteit

De biodiversiteit staat zo onder druk dat kunstmatig aangelegde natuur, 

zoals tuinen, stroken ingezaaid met akkerranden en parken oases voor de 

biodiversiteit zijn geworden. Als de natuur dan als voorbeeld genomen 

wordt dan zien we dat de natuur uit periodieke complexe series van  

gebeurtenissen bestaat. Voorbeeld: ei, jong, volwassen vogel. Of een 

ander voorbeeld: een paar maanden zaadje, 35 jaar lang opgroeiende 

boom, 100 jaar als volwassen boom en daarna 50 jaar als stervende boom.

Maximaal effect op de biodiversiteit, blijkt uit onderzoek in tuinen, is een 

zo volledig mogelijke bloeiboog (eigenlijk het jaar rond bloei).

In Het Heurns veld willen we een oase maken voor de biodiversiteit door 

met de zaadknikkers meerjarig akkerrandenmengsel te “zaaien”. Voor 

een zo volledig mogelijke bloeiboog is echter meer nodig om de oase 

het jaar rond functioneel te laten zijn voor de biodiversiteit.

De zaadknikkers met het meerjarige zaad zorgen in de loop van de lente, 

zomer en herfst voor bloei en daarmee direct of indirect voor voedsel 

voor insecten, zoogdieren en vogels. In de winter geeft de begroeiing 

schuilgelegenheid en voedsel om in de winter te overleven.

Het meerjarige Akkerrandenmengsel is daarmee vooral een oplossing 

voor het ontbreken van schuilgelegenheid bij het een-jarig mengsel (al 

helpt het als men de restanten in de winters laat staan). Meestal worden 

de uitgebloeide restanten van het een-jarig mengsel te vroeg wegge-

haald met als (onbedoeld) gevolg dat de cyclus van eitjes, larven, poppen 

tot volgroeide insecten doorbroken wordt. 

Een bijkomend voordeel van het meerjarige zaad is dat de jonge plantjes 

in de winter/voorjaar de onkruiddruk beperkt houden.

De bloei van het meerjarig mengsel start dus in de loop van de lente en 

zomer en daarmee ontstaat een “gat” in de late winter en het  

vroege voorjaar.  
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De oplossing daarvoor is de groep planten, met name de vroeg bloeien-

de, die in Nederland en Duitsland aangeduid worden met stinzenplanten. 

Wikipedia over stinzenplanten: “groep planten die van oorsprong in een 

regio alleen als ingevoerde sierplantensoort voorkwam in landgoederen, 

boerenhoven, pastorietuinen en dergelijke, en zich daar handhaafden of 

verwilderd zijn.”  

De geselecteerde stinzenplanten (bolletjes) zorgen vooral in de late  

winter en het vroege voorjaar voor stuifmeel en voedsel voor insecten. 

Dat is dus eerder dan de bloeiperiode van de meerjarige plantjes die  

in het najaar ontsproten zijn uit de zaadknikkers. Juist in die periode  

is er een laag voedselaanbod voor insecten zoals de roze metselbij  

(bewoner van bijenhotels), de honingbij en de hommels die dan gaan 

vliegen. De bloeiende stinzenplanten zijn dan een welkome bron van 

nectar en stuifmeel. Het resultaat is dat er het hele jaar voedsel te vinden 

is voor de insecten. Men spreekt dan over een gesloten bloeiboog.

Een perfecte plek om de combinatie meerjarig akkerrandenmengsel en 

stinzenplanten tot stand te brengen is het Heurns Veld. Er is praktische 

hulp vanuit de school De Höve, er is sociale controle door de werkgroep 

Het Heurns Veld en de jeugd is langdurig betrokken via de Kinderraad 

van Het Heurns Veld.

Doel 2. Biodiversiteit

Door de samenwerking wordt het mogelijk het Heurns Veld een voor-

beeld voor biodiversiteit te maken. Het bijkomend voordeel is dat het 

meerjarige zaad en de stinzenbollen over meerdere jaren resultaat geven 

hetgeen vanuit kostenoogpunt bijzonder effectief is.

Dit project bestond oorspronkelijk uit twee naast elkaar staande initiatie-

ven. Aangezien wij van mening zijn dat de initiatieven elkaar versterken 

hebben we ze samengevoegd in deze subsidie-aanvraag.

Uitvoering: Periode tweede helft 2021.

Relevantie met LOP

Het project is educatief / informatief, draagt bij aan de bewustwording en het verbeteren van 

de biodiversiteit en biotoop van insecten en vogels.

Advies dagelijks bestuur

Positief.  

Gezien de relevantie met het LOP en de inzet/motivatie van de vrijwilligers meent het  

dagelijks bestuur dat het goed is deze aanvraag te honoreren.
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