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Voorwoord

Geacht college,

Voor u ligt het Concept Uitvoeringsprogramma Landschapsontwikkelingsplan Aalten 2020.  

Het is het zevende uitvoeringsprogramma opgesteld door Stichting SAAP. 

Ook voor dit Uitvoeringsprogramma overstijgen de ingediende projecten met elkaar ruim  

het budget, dat beschikbaar is.  

Dat vereiste een scherpere afweging van welke van de ingediende projecten passen binnen de  

uitvoering van het Landschapsontwikkelingsplan van de gemeente Aalten.

Het dagelijks bestuur heeft een voorstel gedaan aan het algemeen bestuur voor de invulling  

van het Uitvoeringsprogramma 2020.

Het Algemeen Bestuur heeft tijdens de vergadering van 12 december ingestemd met dit advies.

Vandaar dat we het Uitvoeringsprogramma Landschapsontwikkelingsplan Aalten 2020 aan u ter 

goedkeuring kunnen voorleggen.

Dit concept Uitvoeringsprogramma bevat bekende projecten, maar ook een aantal nieuwe  

initiatieven die om een bijdrage vragen, waardoor er een mooie variatie van projecten is ontstaan.

Gerard te Hennepe

Voorzitter

Stichting SAAP

Correspondentieadres: 

Welinkweg 8-A, 7122 PL Aalten 

Info@stichtingsaap.nl
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Inleiding

Voor het uitvoeringsprogramma 2020 werden negen projecten ingediend met een totaal gevraagde 

bijdrage van € 30.401. Hieronder ziet u het overzicht van de projecten en gevraagde bijdragen. 

In dit Uitvoeringsprogramma Landschapsontwikkelingsplan 2020 worden de projecten  

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

Het algemeen bestuur heeft tijdens de vergadering van 12 december ingestemd met dit advies.

Het Uitvoeringsprogramma Landschapsontwikkelingsplan 2020 kan nu worden aangeboden aan  

het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Aalten. 

Aan het college wordt gevraagd een positief besluit over de toekenning van een financiële bijdrage 

te nemen, waardoor het Uitvoeringprogramma Landschapsontwikkelingsplan Aalten 2020 kan  

worden uitgevoerd.

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

Hierna een totaal overzicht van de projecten, gevolgd door de specifieke aanvragen.

  Project gevraagde bijdrage toegekende bijdrage

 1 LTO Boer Burger Brunch 3000 1000

 2 LTO scholen project 1500 1250

 3 Akkerranden werkgroep 7000 7000

 4 WBE Aalten drone camera  10317 5000

 5 PAN Winterswijk beplanting kuilvoer plaatsen 5000 2500

 6 Bredevoorts Belang Vestingpark St Bernardus 1444 1250

 7 Bijdrage voor het opleiden van  twee IVN Natuurgids 390 390

 8 Bijdrage voor het organiseren van IVN beleefweekend 1000 1000

 9 Planten van botanische bollen Heurns Belang 750 610

TOTAAL 30.401 20.000
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BoerBurgerBrunch 

Aanvrager: LTO Aalten

Gevraagde bijdrage:  € 3.000,-

  

Eigenbijdrage: € 1.000,-

 

Uitvoering: laatste zondag van juli 2020

 

Samenwerking: LTO en Agrarische bedrijven

Toelichting

Al enkele jaren organiseren we als LTO Aalten een fietstocht door het buitengebied waarbij 3 of 4 

agrarische bedrijven bezocht kunnen worden. De afgelopen jaren is gebleken dat deze fietstocht 

vooral bezocht wordt door agrariërs of gepensioneerde agrariërs. Om meer burgers te betrekken bij 

deze fietstocht is het afgelopen jaar de samenwerking gezocht met de campings in de gemeente en 

in 2020 willen we dat uitbreiden met een BoerBurgerBrunch.  

Recente ontwikkelingen hebben des te meer duidelijk gemaakt dat het belangrijk is om de burgers 

meer te betrekken bij de voedselvoorziening en het platteland en op deze manier hopen we meer 

burgers te enthousiasmeren voor een bezoek aan een of meerdere agrarische bedrijven in de regio. 

De nadruk van de dag komt dan ook meer te liggen op het bedrijfsbezoek en de brunch en minder 

op de fietstocht.

Uitvoering

De fietstocht met BoerBurgerBrunch zal gehouden worden op de laatste zondag van juli in de om-

geving van Lintelo. Momenteel zijn we bezig met het benaderen van geschikte bedrijven in die regio 

met de vraag of zij hun bedrijf willen openstellen. We zijn nog aan het brainstormen hoe de brunch 

er uit komt te zien, de nadruk komt in ieder geval te liggen op streekproducten (het liefst van bedrij-

ven uit de directe omgeving).

Te zijner tijd zal de dag aangekondigd worden d.m.v. o.a. flyers en een aankondiging in de regionale 

kranten. 
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Locatie 

Verschillende bedrijven in de omgeving van Lintelo

Relevantie met LOP

Deze combinatie van informeren over hoe ons voedsel wordt geproduceerd, het kennis laten  

maken met de streekproducten en het fietsen door het mooie buitengebied passen binnen de  

richtlijnen van het LOP.

Advies Dagelijks bestuur

Positief: In deze tijd, waarin de afstand tussen brugers en agrarische bedrijven alleen maar groter 

lijkt te worden, is het goed de burger door activiteiten als deze, inzicht te geven in hoe het er werke-

lijk aantoe gaat bij die bedrijven die ons voedsel produceren. 

LTO Aalten, geeft aan nog geen concreet plan te hebben, maar vraagt van de totale kosten  

van€ 4.000,- al wel een bijdrag van € 3.000,- uit het Uitvoeringsprogramma Landschaps- 

ontwikkelingsplan.

Stichting SAAP staat positief tegenover een plan zoals dit, maar ziet graag een meer  

uitgewerkt plan, waaruit te herleiden is waarop deze aanvraag is gebaseerd.

Mede daarom is het advies dit project met € 1.000,- te honoreren in plaats van de gevraagde

€ 3.000,-
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LTO Scholenproject 

Aanvrager: LTO commissie Aalten

Gevraagde bijdrage:  € 1.500

  

Eigenbijdrage: € 500

Uitvoering: voorjaar 2020

 

Samenwerking: LTO  en Agrarische bedrijven uit de gemeente Aalten

Toelichting

Al enkele jaren kunnen basisschoolleerlingen uit groep 7 en 8 op bezoek bij een agrarisch bedrijf 

in de buurt. Recente discussies en ontwikkelingen hebben des te meer duidelijk gemaakt dat het be-

langrijk is ook kinderen en docenten te leren waar hun voedsel vandaan komt. Doel van dit project 

is dan ook aan leerlingen en leerkrachten laten zien dat producten als groente, melk, vlees en ei niet 

in het schap van de supermarkt groeien, maar dat hier een agrarisch bedrijf voor nodig is. Tevens zal 

er aandacht zijn voor de route die voedsel aflegt tussen het agrarische bedrijf en de supermarkt. Een 

tweede doel van dit project is om jongeren weer meer te enthousiasmeren voor een beroep in de 

agrarische sector. 

Uitvoering:

Voor 1 januari 2020 ontvangen alle basisscholen in de gemeente een uitnodiging om in het voorjaar 

van 2020 een agrarisch bedrijf in de buurt te komen bezoeken. Verscheidene agrarische bedrijven 

uit de regio hebben aangegeven klassen van de basisschool te willen en kunnen ontvangen op hun 

bedrijf. Er wordt zoveel mogelijk geprobeerd klassen die het vorige jaar ook een agrarisch bedrijf 

hebben bezocht dit jaar naar een ander soort bedrijf te laten gaan.

  

Locatie:  

Bij verschillende boerderijen in Aalten.
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Relevantie met LOP

Het buitengebied van Aalten is een agrarisch cultuurlandschap waarin agrariërs wonen en werken.

Besef over de betekenis van de agrarische sector kan leiden tot meer begrip en draagvlak voor  

agrarische ondernemers en behoud van het cultuurlandschap. 

Advies Dagelijks bestuur

Positief: De reden voor herhaling is dat er ieder jaar een nieuwe lichting kinderen in aanmerking 

komt voor deze excursie en op deze manier de kennis over het landschap en de keten van  

voedselproductie inzichtelijk wordt. Aangezien er meer mooie projecten zijn ingediend, welke  

aanspraak maken op het beschikbare budget is het advies van het dagelijks bestuur dit project te 

honoreren met  €  1.250,- gelijk aan vorig jaar.
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Akkerranden project gemeente Aalten

Aanvrager: Werkgroep Project Akkerranden

Gevraagde bijdrage:  € 7.000

  

Eigenbijdrage: Werkgroep :  Organisatie samenwerking met alle buurtschappen.  Geven 

algemene en technische informatie over zaden, techniek en tijdstip van 

inzaaien op voorlichtingsavonden in de buurtschappen en werven deelne-

mers. 

Gezamenlijke inkoop zaad en verdelen onder de deelnemers en  

indien gewenst door de deelnemers, organiseren van  bewerken zaaibed 

en inzaaien.  

 

De aanvraag voor 2020 van € 7000 is om voortzetten project te  

continueren en we denken dat er in het seizoen 2020 ook weer meer  

belangstelling is. 

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 zelf ook mee te doen 

om een perceel in te zaaien met een wild bloemenmengsel en op die ma-

nier de biodiversiteit te 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 ook een bijdrage aan de natuur 

te leveren.

 Door deelnemers: Beschikbaar stellen grond, frezen of ploegen, zaaibed  

 maken en (laten) inzaaien. Bij kleine percelen onkruid (vooral Mel Ganze 

 voet) bestrijden door uitplukken of afknippen.
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De randen liggen zo veel mogelijk aan wegen en fietspaden die voor  

 recreanten en toeristen zichtbaar zijn.

 

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 de gevraagde bijdrage van  . 7.000,-,  
te honoreren.

De akkerranden, die een relatief grote bijdrage van het uitvoeringsprogramma vragen van het 

landschapsontwikkelingsplan.

Door de akkerranden, alsook  het project “Samen voor de Patrijs”  is de samenwerking van 

Boeren,Jagers , de gemeente en vele andere groepen (Imkers) uniek .

Ook heeft dit project ook economische groei gebracht (  o.a.de groei van het toerisme).

De biodiversiteit is aanwijsbaar( door monitoring) zowel bij de flora en fauna spectaculair ge-

groeid.

Tevens is er ook behalve  het SAAP ook bijdrage( b.v. inzaaien) van uit de gemeente en WBE .

Hierdoor wordt er elk jaar middelen gezocht om het in stand te houden.

Door fietsroutes worden de plaatselijke bevolking ( verbinding), toeristen  en scholen ( inzaai 

perken bij scholen) er ook bij betrokken.

Landelijk bij symposia en exposities en excursies in het project wordt het steeds uitgedragen 

en krijgen ook hierdoor grote waardering. 

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 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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Drone met warmtebeeldcamera.

Aanvrager: De commissies reewildbeheer en faunabeheer 

 van Wild Beheer Eenheid Aalten

Gevraagde bijdrage:  een bijdrage

  

Eigenbijdrage: De vrijwilligers investeren hierin graag een fors aantal uren en de  

 commissies reewild- en faunabeheefr zijn blij met deze vrijwilligers die  

 hiervoor veelal voor zonsopgang in het veld moeten zijn om te zoeken  

 voordat de zon het perceel te veel opwarmt.

Samenwerking: De vrijwilligers zoeken voor het grasmaaien van de graslanden van de 

 agrariërs naar reekalveren dmv een drone met warmtecamera.

Toelichting Sinds twee jaar zoeken wij in het voorjaar met vrijwilligers voor het gras-

maaien van de graslanden van onze agrariërs naar reekalveren dmv een 

drone met warmtecamera. 

Dit om te voorkomen dat deze dieren verminkt worden of een vaak pijnlij-

ke en langzame dood sterven in een maaimachine.  

Tot op heden deden we dit in samenwerking met werktuigenvereniging 

Barlo. 

Zij stelden hun drone met warmtecamera hiervoor beschikbaar. 

We hebben hiermee een paar kalveren van een nare dood kunnen red-

den. Echter bleek dat de samenwerking met Barlo niet de meest optimale 

resultaten gaf, door  de kwaliteit van de gebruikte warmtebeeldcamera, 

ontbreken van beschikbare tijd om voor ons te vliegen, enz. 

 

De inzet van de vrijwilligers, die veelal voor zonsopgang in het veld zijn 

om te zoeken, voordat de zon het perceel te veel opwarmt, is een eerste 

investering. Echter is het dan wel noodzakelijk om “goed beslagen ten 

ijs te komen”. Om deze reden willen we dan ook zelf een goede drone 

set aanschaffen om reekalveren en daarnaast ook hazen, andere kleinere 

zoogdieren en weidevogels te redden.  

 

Company details:
Securo Europe B.V.
De Langeloop 12-R

1742PB Schagen
The Netherlands

Headquarter:
Suetersweg 6A

7497MZ Bentelo
The Netherlands

Btw/VAT nr: NL852830695B01
Kvk nr: 58005633 (company registration number)

EORI nr: NL852830695

Bank details:
IBAN: NL12ABNA0497942763

BIC: ABNANL2A

Bank name & location:
Name of our bank: ABN AMRO

Place of our bank: Schagen
Zipcode of our bank: 1741BT

Address of our bank: Nieuwstraat 6

Joost Ormel

Offerte

Offerte Klantnummer Offertedatum Vervaldatum

3842R18101906 3842 18-10-2019 17-11-2019

Aantal Omschrijving Prijs Totaal

1 DJI Mavic 2 Zoom € 1.032,23 € 1.032,23

1 Installatie power management Mavic 2 / Oplevering € 250,00 € 250,00

1 Thermische gimbal pakket voor Mavic 2

Inclusief:
- Mounting plaat voor Mavic 2
- Connectie materiaal
- 7" LCD voor live thermische video feedback (geïntegreerd 5.8Ghz video
transmitter)
- Handheld tripod
- 2-assige gimbal met geïntegreerde 5.8Ghz video transmitter
- FLIR LCD touch control unit EU 869,5Mhz Hotspot version
- Flysight LCD lader
- Flysight lader kabel
- Draagkoffer

€ 3.445,00 € 3.445,00

1 FLIR VUE Pro_R 336 (9mm) 9HZ

Included build-in SD capture module for storage of thermal image and
video
Radiometric

€ 2.999,00 € 2.999,00

1 Budget Mavic 2 case met pluck foam. Optioneel ook Professionele Mavic 2
case beschikbaar voor 379 euro.

€ 89,00 € 89,00

1 DRONExpert LCD/controller tripod met geïntegreerde batterij houder voor het
laden van de controller en LCD scherm

>> Meer info product: URL

€ 369,00 € 369,00

3 Extra Mavic 2 batterijen € 114,04 € 342,12

--

Optioneel: (niet inbegrepen)

0 Upgrade naar VUE PRO R 640 13mm 9hz
(upgrade naar TAU2 R en/of 30HZ is ook mogelijk)

€ 1.500,00 € 0,00

0 Upgrade GPS Realtime Automatic Hotspot Detection € 1.000,00 € 0,00

0 Realtime GIS software applicatie voor PC an smartphone voor het opslaan
van Hotspots in een GIS database (toegankelijk voor PC en smartphone).
Prijs per jaar

€ 500,00 € 0,00

Pagina 1 / 2
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Aantal Omschrijving Prijs Totaal

0 Thermal geotagging € 495,00 € 0,00

0 Basis cursus/training
> Ochtend of middag deel. Cursus neemt ongeveer 2 a 3 uur in beslag
> Inclusief koffie en thee
> Tot 5 personen inclusief
> Focus op basics van drone vliegen

€ 500,00 € 0,00

Referenties

Optie 2: 'Ready to fly' Mavic 2 met DRONExpert
thermische gimbal (en Automatic Hotspot Detection)

Totaal excl. btw € 8.526,35

21% btw over € 8.526,35 € 1.790,53

Totaal incl. btw € 10.316,88

Betaalcondities: 30% vooraf, restant voor aflevering of verzending.
Levertijd: ca. 6-8 weken indien niet voorradig.

Handtekening voor akkoord

Datum: Plaats: 

Pagina 2 / 2

De gebruikte warmtebeeldcamera moet een voldoende hoge resolutie 

hebben om deze relatief kleine dieren zeker op te kunnen sporen en is 

daarom zeer kostbaar. 

 

Graag zouden wij u willen verzoeken ons financieel te ondersteunen  

met dit project. Hopelijk zijn er mogelijkheden binnen het SAAP om  

een bijdrage te doen. 

Dit zou natuurlijk geweldig zijn, niet voor ons maar voor de tientallen  

dieren die we van een verschrikkelijke maaidood kunnen redden.

Uitvoering: In het voorjaar voor het maaien van de graslanden.

Relevantie met LOP Deze activiteit van de commissies reewildbeheer en faunabeheer, 

 resuteert er in dat reekalveren en ook hazen, andere kleinere zoogdieren

 en weidevogels worden gespaard.

Advies Dagelijks bestuur

Positief: De inzet van de vrijwilligers in de vroege ochtenduren met een drone met warmtecamera 

voorkomt dat dieren verminkt worden of worden gedood tijdens het maaien.

Daarom is het advies van het dagelijks bestuur deze aanvraag te honoreren met € 5.000

Het dagelijks bestuur is positief over het initiatief en reeds uitgevoerde activiteiten om de  

verschillende dieren in het veld te kunnen sparen tijdens het maaien van de graslanden. 

Voor dit project zijn ook via andere wegen waarschijnlijk wel mogelijkheden om een bijdrage 

te ontvangen. Daarom is het advies de helft van de kosten te honoreren.
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Het inpassen van kuilvoerplaatsen in het landschap  
door het aanbrengen van een beplanting.

Aanvrager: Coöperatieve Vereniging PAN 

Gevraagde bijdrage:  €  5.000

  

Eigen bijdrage: € 10.000

Samenwerking: Gemeente Aalten, grondeigenaren en CV PAN.

Toelichting Het landschap blijft zich ontwikkelen en veranderen. Zo ook het  

agrarische landschap. De agrariërs die ‘overblijven’ zijn over het  

algemeen vrij grote bedrijven die logischerwijs ook veel ruimte nodig 

hebben voor de opslag van het voer. In het verleden hebben we wel 

eens te maken gehad met het inpassen van kuilvoerplaatsen. We komen 

het wel eens tegen dat de eigenaren deze wel in willen passen maar er 

om verschillende redenen niet in slagen dit ook daadwerkelijk te doen. 

Anderen zijn zich er misschien niet van bewust dat dit een mogelijkheid 

is en weer anderen willen het niet. Wij zouden willen proberen om onder-

nemers in het buitengebied met een grote opslag te wijzen op mogelijk-

heden deze in te passen in het landschap door het aanbrengen van een 

beplanting. Dit kan op verschillende manieren, (hoge) heggen, struwelen, 

houtsingel. Ons voorstel is dat wij als PAN het beplantingsvoorstel maken, 

de bestelling doen van het plantmateriaal en de beplanting inplanten. De 

eigenaar zou dan 50% bij kunnen dragen (of een ander percentage). 

 

Omdat de provincie een aantal voorwaarden heeft gegeven voor de  

landschapsregeling waaronder geen beplanting op tuinen en erven,  

kan deze beplanting geen aanspraak maken op de landschapsregeling.

 

In de bijlagen een aantal foto’s van inpassing van kuilvoer plaatsen voor 

en na inplant. 

Voorbeelden kuilvoer/opslag plaatsen en beplanting.

Voorbeelden kuilvoer/opslag plaatsen en beplanting. 
Behorend bij aanvraag SAAP 30-10-2019 
  
 
 
 
            
            
            
    
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
kuilvoerplaats en inplant direct na aanleg 
             

  

en na een aantal jaren…..

Voorbeelden kuilvoer/opslag plaatsen en beplanting. 
Behorend bij aanvraag SAAP 30-10-2019 
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en na een aantal jaren…..
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nog een keer, maar dan helaas geen foto van voor de inplant. Kuilvoer en opslag plaats direct achter 
de beplanting. 

 
nog een keer, maar dan helaas geen foto van voor de inplant. Kuilvoer en opslag plaats direct achter 
de beplanting. 

 

Uitvoering: De inpassing van kuilvoer cq. opslagplaatsen kan door het hele  

buitengebied van de gemeente Aalten bekeken worden.  

De inventarisatie kan direct starten nadat subsidie is gegeven en het 

inplanten afhankelijk van de aanvragen in het plantseizoen 2019-2010 of 

een jaar later 2020-2021.

Relevantie met LOP

Het inpassen van kuilvoerplaatsen in het landschap, door het aanleggen van (hoge) heggen,  

struwelen, houtsingel, versterkt de flora en de fauna in het buitengebied.

Advies Dagelijks bestuur

Positief: Het dagelijks bestuur staat positief tegenover deze manier van inpassing van de kuilvoer-

plaatsen in het landschap.

Deze aanvraag is gebaseerd op aannames. Aangezien niet duidelijk is hoe groot de interesse 

is om hier aan deel te nemen en ook het percentage eigen bijdrage nog niet vast staat, stelt 

het dagelijks bestuur voor om  € 2.500,- beschikbaar te stellen.  

Wanneer blijkt dat het een groot succes is kan voor een volgend uitvoeringsplan nog weer een 

aanvraag worden ingediend.
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Kleur geven aan Vestingpark Sint Bernardus

Aanvrager: Vereniging Bredevoorts Belang

Gevraagde bijdrage:  € 1.444

  

Eigenbijdrage: € 250

Samenwerking: Hoveniersbedrijf Johan Oonk

 PAN, mevrouw Anouk Richters

 De heer A. Doornink, vrijwilliger en gecertificeerd boom specialist

Toelichting Het doel van het project Vestingpark is om met behulp van diverse 

bloembollen, nectar planten, het lokken van insecten door deze  

vroegbloeiers en om meer kleur te geven aan de tuin.

 Het Vestingpark staat bekend om zijn vroege bloei van vele sneeuwklokjes 

en zijn een mooie combinatie tussen wit en groen. De te planten bollen 

zullen iets later gaan bloeien en zullen de boodschap van het voorjaar 

met de kleuren geel en blauw goed versterken. 

 Ook we willen we graag enkele bomen vervangen die de zomer niet goed 

zijn doorgekomen waaronder een fruitboom.

Uitvoering: Planten van bloembollen op vlakken langs het vestigpad.

 Maand november planten, bloei maart.

 Boom (appel) bongerd Vestingpark

 Diverse bomen ter vervanging.

Relevantie met LOP Het planten van de bloembollen en appelboom versterkt de flora in  

het Vestingspark.

Advies Dagelijks bestuur

Positief: het plan van Bredevoorts Belang versterkt de flora in het vestingspark. Het dagelijks bestuur 

stelt daarom voor dit met € 1.250 te honoreren.
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Bijdrage voor het opleiden van twee IVN Natuurgidsen
uit de gemeente Aalten.

Aanvrager: IVN Instituut voor Natuureducatie  

 afdeling: De Oude IJsselstreek  

 Werkgroep Cursussen 

Gevraagde bijdrage:  € 195,- per cursist

  

Eigen bijdrage: € 275,- per cursist

Samenwerking: Het werkgebied van IVN afd. De Oude IJsselstreek omvat  

 de zuidelijke Achterhoek, Montferland en de Liemers.

Toelichting Het IVN is een landelijke vereniging met 170 lokale afdelingen en  

ca 20.000 vrijwilligers, ondersteund door beroepskrachten.  

IVN werkt aan een duurzame samenleving.   

Ons idee is dat betrokkenheid bij de natuur duurzaam handelen stimu-

leert. Daarom laten wij jong en oud de natuur van dichtbij beleven.   

Het werkgebied van IVN afd. De Oude IJsselstreek omvat de zuidelijke 

Achterhoek, Montferland en de Liemers. Het is een bloeiende afdeling 

met mensen die graag in de natuur zijn, er meer van willen weten en hun 

kennis van, en liefde voor, de natuur met anderen willen delen. Onze 

leden zetten zich enthousiast in voor educatie op het gebied van natuur, 

milieu en landschap. Jaarlijks organiseren wij met veel passie veel excur-

sies, cursussen, wandelingen, jeugdactiviteiten en lezingen. Door deze 

laagdrempelige en educatieve activiteiten maakt een groot aantal men-

sen kennis met de natuur. Iedereen kan meedoen. 

 Om ons kader van vrijwilligers aan te vullen wordt één keer vier á vijf jaar 

een opleiding tot Natuurgids georganiseerd. In januari 2020 start weer 

een opleiding tot IVN Natuurgids voor mensen uit onze gehele afdeling. 

Een dergelijke opleiding is te specifiek om in elke plaats binnen ons werk-

gebied aan te bieden. 

Bijlage 1 
 

Bijlage 1 
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Uitvoering: De intentie van de opleiding is:

 3  Minimaal 20 tot maximaal 25 (27) personen op te leiden tot competen-

te en enthousiaste IVN-Natuurgidsen

 3 Deze mensen in de toekomst te betrekken bij de verschillende  

werkgroepen van onze afdeling

 3 Naast theorielessen, excursies en praktijklessen aan te bieden

 3 De regiowerkgroepen te betrekken bij de excursies in hun gebied

 3 Aandacht te besteden aan natuureducatie voor kinderen én  

volwassenen

 3 Lesavonden en excursies zoveel mogelijk door het team voor te  

bereiden en uit te voeren

 3 Naast de kennis binnen het team ook die van gekwalificeerde docenten 

van daarbuiten in te zetten

 3 Deelnemers naast individuele opdrachten ook groepsopdrachten uit  

te laten voeren.

 3 Deelnemers te laten zien én ervaren hoe ze aan de bewustwording van 

onze leefomgeving kunnen bijdragen en daar ook anderen bij kunnen 

betrekken

 3 Het niveau van de opgedane kennis te controleren door de cursisten 

als (groeps)project een excursie te laten organiseren en  

een theoretische eindtoets te laten maken.

De opleiding is een intensief traject dat van deelnemers en team veel tijd 

en inzet verlangd.  Er zijn in anderhalf jaar tijd ruim 60 lessen en excursies. 

De theorielessen én excursies vinden plaats binnen ons gehele werkge-

bied. 

Gedurende de opleiding moeten de deelnemers een aantal individuele 

werkopdrachten en een eindproject uitvoeren. Hierbij kan men denken 

aan een uitgezette wandeling met beschrijving van flora en fauna, inrich-

ting van een schooltuin of een activiteit voor een bepaalde doelgroep 

ontwikkelen. Subsidieverstrekker kunnen ook een onderwerp voor een 

project aandragen.   

 

 

Van deelnemers wordt een eigen financiële bijdrage gevraagd. Om de 

cursus voor iedereen toegankelijk te houden is deze relatief laag.  

Het draagt weliswaar bij aan de eigen ontwikkeling, maar bij inschrijving 

verplicht de deelnemer zich om zich, na de opleiding, als vrijwilliger in te 

zetten voor de afdeling. 

De bijdrage van de deelnemers is niet kostendekkend: er resteert nog 

een tekort op de begroting van € 3900,-. 

Relevantie met LOP

 Deze mensen gaan zich in de toekomst, ook in de gemeente Aalten,  

bezighouden met natuuractiviteiten voor volwassenen en kinderen,  

al of niet in samenwerking met het NME, 

Advies Dagelijks bestuur

Positief: Het dagelijks bestuur onderschrijft het idee van IVN dat  

betrokkenheid bij de natuur duurzaam handelen stimuleert.  

Dat daarom jong en oud de natuur van dichtbij moeten beleven.   

Door het inzetten van gidsen bij laagdrempelige en educatieve  

activiteiten maakt een groot aantal mensen kennis met de natuur. 

Dit kan bijdragen aan bewustwording en waardering voor de natuur,  

voor toeristen maar ook zeker voor de inwoners van de gemeente zelf.

Daarom het advies om voor twee cursisten uit de gemeente Aalten  

een bijdrage  van € 195,- toe te kennen en deze aanvraag met totaal  

€ 390,- te honoreren.
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Bijdrage voor het organiseren van het ‘beleefweekend’ 
in de gemeente Aalten 

Aanvrager: IVN Gelderland 

Gevraagde bijdrage:  € 1000,-

  

Overige bijdragen: € 3000,- Gemeente Aalten 

 € 2000,- Cofinanciering IVN Gelderland

Samenwerking: Er wordt voor de organisatie en invulling van dit weekend nauw samen-

gewerkt met Stichting Achterhoek Toerisme, uiteraard met de opgeleide 

gastheren en gastvrouwen uit de gemeente Aalten, VVV’s, toeristische 

platforms, Samenwerkend Actief Aaltens Platteland (SAAP), natuurorgani-

saties zoals Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten en niet te vergeten 

onze lokale IVN afdeling. Verder staan we ook open voor andere partners 

die willen bijdragen aan een mooi beleefweekend. We moedigen alle 

deelnemende partners aan om een koppeling te maken tussen de activi-

teiten van elkaar en eventueel te verbinden met andere interessegebie-

den zoals bijvoorbeeld fotografie, eten en drinken, kunst, rondvaarten en 

wellness. Zodoende ontstaat er een gevarieerd activiteitenaanbod.  

In overleg met de ondernemers en Stichting Achterhoek Toerisme kan 

worden bepaald op welke specifieke doelgroepen er wordt gefocust  

in het weekend.

Toelichting Het beleefweekend bestaat uit gezamenlijke activiteiten, georganiseerd 

door de opgeleide gastheren en gastvrouwen uit Aalten, die bewoners en 

bezoekers kennis laten maken met de mooiste (natuur)parels van de ge-

meente Aalten. Wij zijn graag bereid eventuele vragen te beantwoorden 

en zien anders graag een akkoord tegemoet.  
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Met het programma Gastheer van het Landschap heeft IVN de afgelopen 

jaren in nauwe samenwerking met diverse Achterhoekse gemeenten,  

provincie Gelderland en andere lokale partners een netwerk van meer 

dan 130 Achterhoekse recreatieondernemers opgebouwd. In 2017 heb-

ben 23 gastheren (m/v) uit de gemeente Aalten het Gastheer van het 

Landschap programma succesvol afgerond.   

 Een gezamenlijke doelstelling vanuit de ontstane gastheren netwerken is 

elkaars krachten en aanbod bundelen, zodat zij de Achterhoek in collec-

tief steviger op de kaart zetten. Eén van de mogelijkheden om de krach-

ten te bundelen en het product- en/of activiteitenaanbod zichtbaar(der) 

te maken bij het grote publiek is het organiseren van een beleefweekend. 

Het idee van een beleefweekend komt voort uit een aantal succesvolle 

IVN beleefweekenden en beleefweken vanuit de provincies Zuid-Holland 

en Zeeland met o.a. de Oosterscheldeweek, Grevelingenweek en het 

Haringvlietweekend. 

Doel  

Tijdens het beleefweekend willen we een breed publiek kennis laten 

maken met en het laten beleven van de mooiste (natuur)parels van de ge-

meente Aalten. Deze parels zijn inmiddels goed bekend bij de opgeleide 

gastheren en gastvrouwen. Er wordt hen gevraagd om tijdens het beleef-

weekend hun bestaande dan wel nieuwe producten, activiteiten, arran-

gementen verspreid over het weekend te etaleren. Door deze activiteiten 

wordt het grote publiek ook bekend met de schoonheid van de natuur 

en landschap van de gemeente Aalten. Dit vergroot de waardering van 

bewoners en recreanten voor de Achterhoek in het algemeen en Aalten in 

het bijzonder. Daarnaast is het beleefweekend een middel voor de opge-

leide gastheren en gastvrouwen om zich te profileren en gezamenlijk aan 

een concrete activiteit te werken, zodat de onderlinge betrokkenheid en 

samenwerking behouden blijft.  

Uitvoering: Het beleefweekend wordt georganiseerd in het najaar van 2020. Dit om 

het recreatieseizoen voor de ondernemers te verlengen. In overleg met 

de gemeente, Stichting Achterhoek Toerisme, de gastheren en gastvrou-

wen wordt besloten welk weekend het meest geschikt is.   

 

In de aanloopfase organiseren wij twee bijeenkomsten met de onder-

nemers. De eerste bijeenkomst (januari 2020) is bedoeld om informatie 

over het beleefweekend te geven, betrokkenheid te creëren en de eerste 

contouren voor het programma vast te stellen. De tweede bijeenkomst 

(voorstel maart 2020) is met name bedoeld voor briefing van de betrok-

kenen en het zetten van de puntje op de i. In de tussengelegen periode 

stellen wij, op basis van de input vanuit de ondernemers en partnerorga-

nisaties, het concept programma op.  

 

Rol verdeling  

IVN Gelderland is verantwoordelijk voor de algehele coördinatie van het 

beleefweekend. De deelnemende ondernemers / organisaties zijn zelf 

verantwoordelijk voor de organisatie en uitvoering van de activiteit die ze 

aanbieden. Ondernemers kunnen meedoen met een nieuwe activiteit of 

arrangement maar ook door een activiteit die ze al geregeld ondernemen 

aan te bieden. Het is dus erg laagdrempelig om deel te nemen aan het 

beleefweekend. Stichting Achterhoek Toerisme is verantwoordelijk voor 

de algehele (online en offline) communicatie van het beleefweekend. 

 3 VN Gelderland is verantwoordelijk voor de opmaak van de activiteiten-

folder en de website waarop de activiteiten gepresenteerd worden.

 3 Deelnemende ondernemers moeten hun activiteit via de IVN website 

aanmelden.

 3 Het drukken en de verspreiding van de folder (lokaal) wordt gecoördi-

neerd door Stichting Achterhoek Toerisme.

 3 tichting Achterhoek Toerisme promoot het beleefweekend actief offline 

en online, en vraagt ook de ondernemers en overige partners om hun 

kanalen in te zetten voor de promotie. 
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Relevantie met LOP

Een gezamenlijke doelstelling vanuit de ontstane gastheren netwerken  

is elkaars krachten en aanbod bundelen, zodat zij de Achterhoek in 

collectief steviger op de kaart zetten. Eén van de mogelijkheden om de 

krachten te bundelen en het product- en/of activiteitenaanbod  

zichtbaar(der) te maken bij het grote publiek. 

Advies Dagelijks bestuur

Positief: Door deze activiteiten wordt het grote publiek ook bekend met 

de schoonheid van de natuur en landschap van de gemeente Aalten.  

Dit vergroot de waardering van bewoners en recreanten voor de  

Achterhoek in het algemeen en Aalten in het bijzonder. 

 

 

In de aanloopfase organiseren wij twee bijeenkomsten met de ondernemers. De eerste bijeenkomst (januari 2020) 
is bedoeld om informatie over het beleefweekend te geven, betrokkenheid te creëren en de eerste contouren voor 
het programma vast te stellen. De tweede bijeenkomst (voorstel maart 2020) is met name bedoeld voor briefing 
van de betrokkenen en het zetten van de puntje op de i. In de tussengelegen periode stellen wij, op basis van de 
input vanuit de ondernemers en partnerorganisaties, het concept programma op.  

 
Rol verdeling 
IVN Gelderland is verantwoordelijk voor de algehele coördinatie van het 
beleefweekend. De deelnemende ondernemers / organisaties zijn zelf 
verantwoordelijk voor de organisatie en uitvoering van de activiteit die ze 
aanbieden. Ondernemers kunnen meedoen met een nieuwe activiteit of 
arrangement maar ook door een activiteit die ze al geregeld ondernemen 
aan te bieden. Het is dus erg laagdrempelig om deel te nemen aan het 
beleefweekend. Stichting Achterhoek Toerisme is verantwoordelijk voor de 
algehele (online en offline) communicatie van het beleefweekend.  
 
 IVN Gelderland is verantwoordelijk voor de opmaak van de 

activiteitenfolder en de website waarop de activiteiten gepresenteerd 
worden.  

 Deelnemende ondernemers moeten hun activiteit via de IVN website 
aanmelden.  

 Het drukken en de verspreiding van de folder (lokaal) wordt 
gecoördineerd door Stichting Achterhoek Toerisme.  

 Stichting Achterhoek Toerisme promoot het beleefweekend actief 
offline en online, en vraagt ook de ondernemers en overige partners 
om hun kanalen in te zetten voor de promotie.  

 
Begroting  
Onderstaande begroting van de kosten is de basis van deze opdrachtomschrijving. De werkzaamheden zijn op 
basis van ervaring en inschatting wat betreft omvang opgesteld. De inzet IVN betreft de werkzaamheden van 
medewerkers van stichting IVN.  
 

Werkzaamheden Rol SAT Rol IVN Kosten IVN € 
Voorbereidingsfase    
werving gastheren/deelnemers voor startbijeenkomst X X  
organiseren startbijeenkomst (incl. locatiehuur, catering, etc.)  X  
uitwerken bijeenkomst en samenstellen concept programma X   
werving gastheren/deelnemers voor tweede bijeenkomst  X  
organiseren startbijeenkomst (incl. locatiehuur, catering, etc.)  X  
uitwerken bijeenkomst en programma finaliseren X   

   € 2.000 
Samenstellen programma    
contact en meedenken met gastheren over (nieuwe) activiteiten X   
gastheren nabellen voor indienen activiteit(en) X   
opstellen concept ontwerp flyer  X  
verdere ontwikkeling flyer, feedbackrondes verwerken  X  
drukken flyer  X   
website vullen met beleefactiviteiten, feedback rondes 
verwerken  X  

   € 3.000 
Communicatie    
verspreiding flyer naar ondernemers (offline en online) X   
coördinatie lokale / regionale promotie van het weekend X   
organisatie openingsactiviteit(en)  X   
uitnodigen bestuurders, relaties en pers voor het weekend X   

 

 

eindevaluatie met partners  X  
   € 1.000 

        
Totaal   € 6.000 

 
 
Dekkingsplan 
 

Jaar Financier Kosten 

2020 Gemeente Aalten € 3.000 

2020 Samenwerkend Actief Aaltens Platteland (SAAP) € 1.000 

2020 Cofinanciering IVN Gelderland € 2.000 

Totaal offertebedrag SAAP € 1.000 

 
Omzetbelasting 
De bovengenoemde bedragen en uurtarieven zijn exclusief BTW. Stichting IVN is in beginsel BTW-
plichtig voor haar activiteiten. De geoffreerde werkzaamheden zijn echter in het algemeen belang. De 
daadwerkelijke gebruikers c.q. begunstigden zijn vooraf niet te specificeren. Gezien bovenstaande 
kan daarom worden gesteld dat de geoffreerde werkzaamheden het algemeen belang dienen. 
 
De opbrengsten binnen dit project worden dan ook niet verhoogd met BTW en de betaalde BTW op 
inkoop binnen dit project kunnen niet in vooraftrek worden gebracht. De begrote kosten zijn dan ook 
inclusief eventuele BTW opgenomen in deze offerte. 
 
Betalingsvoorwaarden 
Het geoffreerde bedrag wordt in twee delen gefactureerd. Bij aanvang van de werkzaamheden wordt 80% 
gefactureerd en na afronding van de werkzaamheden factureren wij de resterende 20%. 
 
Overige uitgangspunten 
Deze offerte is twee weken geldig, gerekend vanaf de datum van ondertekening van deze offerte door 
opdrachtnemer. 

 De contactpersoon voor deze offerte is Mette Sijtsma, bereikbaar via m.sijtsma@ivn.nl of 0613861881.  
 De projectwerkzaamheden worden na ontvangst van de ondertekende offerte, in overleg met 

opdrachtgever, gestart. 
 Bij tussentijdse annulering door opdrachtgever worden naast de reeds gemaakte uren en nog te 

verwachten kosten, een compensatie aan opdrachtgever in rekening gebracht voor naar aller redelijkheid 
gederfde opbrengsten. 

 
Ondertekening offerte 
Graag verzoeken wij u één ondertekend exemplaar van deze overeenkomst te versturen naar: 
Stichting IVN provinciale vestiging Gelderland, Jansbuitensingel 14, 6811 AB in Arnhem of per mail naar 
m.sijtsma@ivn.nl.  
 
 
Handtekening opdrachtgever:     Handtekening opdrachtnemer: 
voor akkoord namens SAAP,     voor akkoord namens Stichting IVN, 

  
 
 
 

 
naam:  ………………………… naam: Joline de Weerdt 
functie: ……………………….. functie: regiodirecteur 
datum: ……………………….. datum: 16 december 2019 
plaats: ……………………….. plaats: Arnhem 
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Het planten van vooral botanische bloembollen om de natuur 
in de omgeving verder te versterken.

Aanvrager: Heurn’s Belang 

Gevraagde bijdrage:  € 750,-
  

Eigen bijdrage: € 750,-

Samenwerking: Diverse hoveniersbedrijven/leveranciers van plantmateriaal. 

 bewoners 

 Heurn’s Belang.

Toelichting Afgelopen periode heeft een groot aantal inwoners van de buurtschap 

Heurne bij de kern Aalten zich ingezet om het landschap van de  

buurtschap te versterken. Op eigen initiatief maar ook duidelijk met  

ondersteuning van diverse projecten van de gemeente. We kunnen  

hierbij denken aan diverse werkzaamheden uitgevoerd in samenwerking 

met het PAN, en recentelijk door het project “dorpen in het groen”.  

De ondersteuning van deze projecten blijkt een duidelijke stimulans te 

geven aan de bewoners om zelf ook aan de slag te gaan.  De projecten 

die door de gemeente zijn ondersteund richtten zich vooral op de inplant 

van struiken en (fruit-)bomen. 

 

Om de natuur in de omgeving verder te versterken heeft het Heurn’s  

Belang het initiatief genomen om op diverse plekken de aanplant uit  

te breiden met vooral botanische bloembollen. 

  

Uitvoering: De aanplant zal vooral op particulier terrein plaatsvinden door de  

bewoners zelf. Door de bewoners zelf de verantwoording te geven  

zal de betrokkenheid met het project vergroot worden en het effect op 

lange termijn worden versterkt. Het kan zelfs ervoor zorgen dat bewoners 

op eigen initiatief extra inspanningen gaan verrichten.
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Relevantie met LOP

 De aanplant zal een versterking zijn van de al aanwezige aanplant door 

variatie in bloeitijd en bloeivorm. De aantrekkelijkheid van de omgeving 

voor o.a. diverse insecten zal hierdoor worden versterkt. Bovendien zal 

het buitengebied van onze gemeente hierdoor ook voor bezoekers een 

duidelijk fraaier aanzien verkrijgen. Door te kiezen voor botanische bollen 

zal er een effect ook op lange termijn blijven bestaan.  

Advies Dagelijks bestuur

 Positief: Deze botanische bloembollen zullen bijdragen aan de verfraaiing  

 van het buitengebied. Hierdoor wordt dit aantrekkelijke voor toeristen,  

 maar zeker ook voor insecten, waardoor het ook een bijdrage levert aan 

de biodiversiteit.
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