Uitvoeringsprogramma
Landschapsontwikkelingsplan
Aalten 2019

Goedgekeurd door het Algemeen Bestuur
van Stichting SAAP
tijdens de vergadering van 13 december 2018

Uitvoeringsprogramma Landschapsontwikkelingsplan Aalten 2019

Voorwoord
Geacht college,
Voor u ligt het Concept Uitvoeringsprogramma Landschapsontwikkelingsplan Aalten 2019.
Het is het zesde uitvoeringsprogramma opgesteld door Stichting SAAP.
De eerste jaren verliep het aanmelden van projecten welke voor een financiële bijdrage uit
het Uitvoeringprogramma Landschapsontwikkelingsplan Aalten in aanmerking komen nog
wat moeizaam.
De inspanningen van Stichting SAAP om deze regeling meer onder de aandacht te brengen
resulteerde er in dat voor het Uitvoeringsprogramma 2018 beschikbare budget van € 17.500,met ruim € 10.000 werd overschreden.
Stichting SAAP is dan ook verheugd, dat in de ‘Visie op de toekomst van de gemeente Aalten
in 2025 en verder’ en in het ‘Raadsprogramma 2018-2022’ er door de gemeenteraad voor gepleit
wordt hiervoor meer financiële middelen vrij te maken.
In het uitvoeringsprogramma 2018-2022 ‘Daadkrachtig, Duurzaam en Dichtbij’ heeft het college
van burgemeester en wethouders het jaarlijks beschikbare bedrag voor de uitvoering van projecten
in de periode van 2018 - 2022 met € 2.500,- verhoogd. Een welkome aanvulling, waardoor nog meer
projecten kunnen worden uitgevoerd in ons mooie landschap.
Deze toezegging betekent, dat er voor het Uitvoeringsprogramma 2019 € 20.000 beschikbaar is.
Totaal is er voor ruim € 28.000 aan projecten ingediend. Het overschrijden van het beschikbare
budget betekent dat er kritischer gekeken moet worden naar de ingediende projecten. Passen deze
ingediende projecten binnen de criteria van het Landschapsontwikkelingsplan en kunnen
deze volledig gehonoreerd worden?
Dit concept Uitvoeringsprogramma bevat een aantal bekende projecten maar ook 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
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Projecten indienen tot 1 november

psontwikkelingsplan (LOP) van de
Voor de uitvoering van het Landscha
ngSAAP ook voor 2018 een uitvoeri
gemeente Aalten stelt Stichting
ie
svis
ling
ikke
passen binnen de ontw
programma samen. Projecten die
P.
SAA
diend bij Stichting
van het LOP kunnen worden inge
Nadat het samengestelde
Uitvoeringsplan is goedgekeurd door de gemeente,
kunnen de projecten die
hierin zijn opgenomen
rekenen op een financiële
bijdrage voor de uitvoering
van het ingediende plan.

het landschap te worden
gerealiseerd.

houding van het cultuurlandschap. Met het LOP dienen
mogelijkheden voor
blijvende verdiensten uit

Na uitvoering van de verschillende projecten, en de
verslaggeving/verantwoording hiervan stelt Stichting
SAAP het jaarverslag samen,
dat onder andere aan het
gemeentebestuur wordt
aangeboden.

bijdrage van € 28.212. Hieronder ziet u het overzicht van de projecten en gevraagde bijdragen.
In dit Concept Uitvoeringsplan Landschapsontwikkelingsplan 2019 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 13 december j.l. een definitief bindend
advies gegeven.
Na goedkeuring door het algemeen bestuur wordt het Uitvoeringsprogramma Landschapsontwikkelingsplan 2019 nu aangeboden aan het college van Burgemeester en Wethouders van

Kijk op
www.stichtingsaap.nl
voor eerder gerealiseerde
uitvoeringsprogramma’s

landschappelijke functies,
zoals waterbeheer, natuur en
kenmerkende identiteit maar
ook recreatie, toerisme en
verbetering van economische
mogelijkheden ter instand-

De beoogde projecten
hebben een relatie met

De uitvoering van de
projecten ligt bij de partijen
die het project hebben
ingediend en niet bij
Stichting SAAP.

Voor het uitvoeringsprogramma 2019 werden tien projecten ingediend met een totaal gevraagde

Voor meer informatie:
Stichting Samenenwerkend
Actief Aaltens Platteland
Secretariaat:
Welinkweg 8A
7122 PL Aalten
info@stichtingsaap.nl
www.stichtingsaap.nl

en jaarverslagen
met de daarin
opgenomen projecten.
Daar vindt u ook
het formulier voor
het indienen van

de gemeente Aalten, dat besluit over de toekenning van een financiële bijdrage.
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

een project.

1

Stichting Staring Advies

4330

-

2

Dorpen in het Groen vervolg

3979

3979

3

LTO bankjes project

4000

2500

4

LTO scholen project

1500

1250

5

StiVLA onderhoud Nanniel. en begraafplaats

450

450

6

Plaatsen ooievaarspaal

1278

1278

7

Insect in de kijker

4000

-

8

Akkerrandenproject gemeente Aalten

7500

7000

9

Voederbak hertenkamp Welinkbos

875

875

10

Maken en plaatsen van nestkasten

300

300

28.212

17.632

TOTAAL

Wanneer het Uitvoeringsprogramma wordt goedgekeurd zoals door het algemeen bestuur wordt
voorgesteld, rest er nog een bedrag van € 2368,- waarvoor voor dit Uitvoeringsprogramma, op een
later tijdstip nog projecten kunnen worden ingediend.
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‘Bijen in de boomgaard’

Bijlage
Een paar reacties n.a.v. de evaluatie:

Aanvrager:

Stichting Staring Advies

Gevraagde bijdrage:

. 4.330,-

Eigenbijdrage:

. 1.500,-

Uitvoering:

2019 - 2020

Samenwerking:

Figulus Welzijn – Locatie “De Ahof” en Bijenvereniging Aalten

Toelichting
In het kort de organisatie die het verzoek indient
De afdeling Staring Educatie van Stichting Staring Advies verzorgt natuur- en milieueducatie (NME)
voor scholen in de Achterhoek. Met NME worden hier alle vormen bedoeld van (systematische en
planmatige) leeractiviteiten met betrekking tot natuur, ecologie, milieu, landschap en duurzaamheid
voor leerlingen van basisscholen en voortgezet onderwijs. Dit met als achterliggende gedachte dat
bekendheid hiermee en kennis hiervan zal leiden tot meer betrokkenheid, respect, natuur- en milieuvriendelijk handelen en daarmee tot toename van duurzaamheid en toename van leefbaarheid van
de samenleving. De meeste scholen zien het belang van NME-activiteiten in, maar niet elke school
heeft de financiële middelen hier invulling aan te geven. Om toch voor zoveel mogelijk scholen
het mogelijk te maken dat de kinderen aan een NME-activiteit mee kunnen doen verzorgt Staring
Educatie deze activiteiten met minimale middelen, input van veel onbetaalde uren en met hulp van
ouders en vrijwilligers. Staring Educatie zoekt momenteel naar mogelijkheden om meer scholen in
de Achterhoek te kunnen bedienen wat betreft NME.
Aanleiding om een aanvraag bij SAAP in te dienen
1. Staring Educatie heeft een les ‘bijen in de boomgaard’ ontwikkeld in het kader van de Landschapsregeling. Deze les is nu afgerond. Door de positieve reacties van ouders, kinderen en leerkrachten is de wens om hieraan een vervolg te geven (zie bijlage).
De les “Bijen in de boomgaard’ is bedoeld voor groep 3 en 4 en de volgende onderwerpen komen
tijdens deze les aan bod:
- De imker is aanwezig in de boomgaard en vertelt over het leven van de bij.
- De kinderen ontdekken verschillende planten uit het akkerrandenmengsel die belangrijk zijn voor
de bijen.
- In de boomgaard ontdekken de kinderen verschillende fruitbomen aan de hand van een minispeurtocht.
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1 - De kinderen drinken puur sap van appels en peren uit de streek.
- De kinderen maken een bijenhotel voor wilde bijen.
2.De achteruitgang van het aantal insecten is alarmerend. Dit is dramatisch voor de bestuiving van

Locatie
Op het terrein van de monumentale boerderij “De Ahof” in Aalten
Relevantie met LOP

wilde planten en landbouwgewassen. Het onder de aandacht brengen van dit thema bij kinderen

De achteruitgang van het aantal insecten is alarmerend. Dit is dramatisch voor de bestuiving van

is daarom erg belangrijk en zinvol.

wilde planten en landbouwgewassen. Het onder de aandacht brengen van dit thema bij kinderen is
daarom erg belangrijk en zinvol.

Beschrijving project
Staring Educatie wil de les ‘Bijen in de boomgaard’ vernieuwen, verbeteren en in samenwerking met

Advies Dagelijks bestuur

verschillende partijen op een andere locatie dan voorheen uitvoeren. We denken hierbij aan de Ahof

Negatief: Het vragen van aandacht voor de achteruitgang van het aantal insecten en het verzorgen

waar onlangs een bijenstal is geopend. De imkers kunnen hier de kinderen ontvangen en bijenvol-

van lessen waarin kinderen hiermee kennis kunnen maken is een goede zaak.

ken laten zien.

Omdat voor educatieprojecten door Staring Advies door de gemeente ook subsidie is aangevraagd

Staring Educatie kan op het terrein van de Ahof opdrachten samenstellen over fruitbomen, moes-

bij de provincie Gelderland voor 2019 in het kader van de Landschapsregeling en Staring Advies via

tuin, kruiden en bloemen; voedselbronnen voor de bijen. Naast de imkers zijn er diverse mensen

de gemeente budget ontvangt voor het geven van NME lessen, adviseert het bestuur om vanuit de

werkzaam op de Ahof . Mogelijk kunnen zij ingeschakeld worden met het schenken van sap en het

SAAP op dit moment geen bijdrage toe te kennen binnen het Uitvoeringsplan 2019.

maken van een bijenhotel of waskaarsen.

Het algemeen bestuur heeft besloten bovenstaand advies als definitief bindend advies te geven.

De scholen krijgen vooraf een handleiding toegestuurd met informatie over de les, maar waarin ook
activiteiten staan beschreven die voorafgaand aan het bezoek aan de bijenles, op school uitgevoerd
kunnen worden. Tevens zijn er opdrachten om na het bezoek aan de les bij de Ahof op school uit te
voeren.
Staring Educatie wil samen met de bijenvereniging in het schooljaar 2019-2020 12 lessen ‘Bijen in de
boomgaard’ gaan verzorgen voor groep 3 en 4. Gekeken wordt ook of het mogelijk is om cliënten
van Figulus Welzijn bij deze lessen te betrekken.
Uitvoering
Stap 1: herontwikkelen les ‘Bijen in de boomgaard’. Dit betekent:
1.- Contact leggen met Figulus Welzijn
2. -Verzamelen achtergrondinformatie
3.- Ontwikkelen handleiding, opdrachten praktijkles en ouderbrief.
Stap 2: Uitvoering praktijkles (tevens inhuur imkers)
In augustus en september 2019 worden 12 lessen gegeven op het terrein van de monumentale boerderij “De Ahof” in Aalten voor groep 3 en 4.
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Twee Heurnes en IJzerlo in het Groen
Aanvrager:

Landschapsbeheer Gelderland

Gevraagde bijdrage:

. 3.979

Bijdrage eigenaren:

. 4.182

Bijdrage gemeente:

. 8.492

Bijdrage provincie:

. 10.034

Uitvoering:

februari 2019

Samenwerking:

Eigenaren, belangenorganisaties deelnemende kernen, gemeente en
provincie Gelderland.

Toelichting
Met het beplantingsproject Twee Heurnes en IJzerlo in het Groen worden de bewoners van
het buitengebied gestimuleerd om erf,- en landschappelijke beplanting aan te leggen.

Aanleiding
De informatieavond georganiseerd samen met de contactpersonen van de 3 dorpen leverde veel
enthousiasme op; de spreekuren waarop geïnteresseerde bewoners hun ideeën concretiseerden
met de adviseur van SLG hebben geresulteerd in 51 deelnemers met een beplantingsplan (de
begroting is gebaseerd op 21 deelnemers). Met de Gemeente Aalten is overlegd en besloten de
plantdag conform planning en begroting op 10 november 2018 uit te voeren met een eerste groep
deelnemers en in het zelfde winterseizoen een tweede plantdag te organiseren op 9 februari 2019
voor de overige deelnemers zodat alle deelnemers inderdaad hun landschappelijke versterking kunnen realiseren. Gemeente Aalten stelt de middelen beschikbaar voor een uitbreiding van het project
met deze 30 deelnemers en vraagt bij de provincie Gelderland, het bij behorende deel aan.
Stichting Landschapsbeheer Gelderland vraagt vanuit het Uitvoeringsprogramma Landschapsontwikkellingsplan daar op identieke wijze aan mee wil financieren met een bedrag van . 3.979.
In de bijlage de kosten en dekking voor de optopping van het bestaande project met 30 extra deelnemers.
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Relevantie met LOP
Het LOP richt zich o.a. op versterking van de landschappelijke kwaliteit, o.a. door kennisvergroting
van streekeigen beplantingstypen en –vormen en het aantrekkelijk maken van het landschap
middels de aanplant van erf- en landschappelijke beplanting.
Advies Dagelijks bestuur
Positief: Mede door de voorgaande projecten Dorpen in het Groen en het grote aantal
aanmeldingen is het dagelijks bestuur positief over dit project en stelt voor de gevraagde bijdrage
te honoreren.
Het algemeen bestuur heeft besloten bovenstaand advies als definitief bindend advies te geven.
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Toeristische bankjes op het erf van de boer.
Aanvrager:

LTO Noord Oost Achterhoek, commissie Aalten

Gevraagde bijdrage:

. 5.000,-

Eigenbijdrage:

. 1.000,-

Uitvoering:

2019

Samenwerking:

Bestuursleden LTO Oost Achterhoek commissie Aalten

Toelichting
2 jaar geleden heeft LTO Aalten het idee opgepakt om door middel van bankjes een verbinding te
maken tussen burgers en agrariërs.
Op het erf van de boer wordt er een bankje gezet, zodat burgers er na een wandeling of fietstocht
kunnen rusten. En meteen kunnen genieten van het mooie uitzicht wat mede mogelijk gemaakt is
door de agrariërs. Voor het komende jaar hebben we ook al weer aanvragen van leden die graag
een bankje op het erf willen plaatsen voor de burgers. Dus het is wel een succes te noemen. Daarom dienen we voor het 3e jaar deze aanvraag in. Het zijn mooie duurzame bankjes geworden, met
daarop een bordje met de naam van het bedrijf erop.
Uitvoering
Als de aanvraag is gehonoreerd zullen we de leden weer aanschrijven en kan er een bankje worden
aangevraagd. Zodat we in het voorjaar de bankjes kunnen plaatsen. En de burgers er in het nieuwe
seizoen weer gebruik van kunnen maken.
Relevantie met LOP
De te plaatsen banken geven de fietsers, wandelaars tijdens hun tochten door het buitengebied de
gelegenheid tijdens een rustmoment te genieten van de prachtige natuur en het landschap.
Advies Dagelijks bestuur

Locatie
Bij verschillende bedrijven in het buitengebied van Aalten.

Positief: Het plaatsen van deze banken bevordert het toerisme en verkleint de afstand tot de
bedrijven in het buitengebied en nodigt uit om door het buitengebied te wandelen of te fietsen.
De aangevraagde bijdrage is in de ogen van het dagelijks bestuur vrij hoog naar verhouding tot

LTO Aalten zou zich kunnen afvragen hoeveel banken er geplaatst zijn/zouden moeten worden,

andere projecten. Rekenhoudend met het feit dat in de uitvoeringsprogramma’s 2017 en 2018 ook

zijn deze banken in kaart gebracht, is er sprake van spreiding over de gemeente van de banken,

bijdragen voor het bankjes project zijn toegekend adviseert het dagelijks bestuur dit project te

of is hier een fiets-/wandelroute van gemaakt?

honoreren met . 2.500,Het algemeen bestuur heeft besloten bovenstaand advies als definitief bindend advies te geven.
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LTO Scholenproject
Aanvrager:

LTO commissie Aalten

Gevraagde bijdrage:

. 2.000

Eigenbijdrage:

. 500

Uitvoering:

2019

Samenwerking:

LTO Agrarische bedrijven uit de gemeente Aalten

Toelichting
Al enkele jaren heeft de LTO Aalten het scholenproject georganiseerd. Het doel van het project is
om de leerlingen te laten zien dat de melk, vlees en eieren ed. niet uit de supermarkt komen, maar
van een boerderij en de weg die het gaat voor het in de supermarkt ligt. Dat het wordt gewaardeerd
door de leraren en leerlingen blijkt wel, voordat de uitnodiging is gestuurd wordt er naar
geïnformeerd. Dat is ook het doel van dit project. Dat het standaard in het onderwijsprogramma
wordt opgenomen. Want het is en blijft nog steeds nodig. De leerlingen (en leerkrachten) met de
land- en tuinbouw kennis te laten maken.
Uitvoering:
De scholen worden weer aangeschreven en voor de excursie uitgenodigt. In het schooljaar
2018-2019 zullen de klassen op bezoek gaan naar een boerderij in de buurt.
Locatie: Bij verschillende boerderijen in Aalten.
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.
Het algemeen bestuur heeft besloten bovenstaand advies als definitief bindend advies te geven.
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Toelichting De R.K. begraafplaats in Aalten
Aangelegd rond 1875, heeft een baarhuisje en een gietijzeren kruis uit die tijd. Belangrijke
graven zijn die van de textielfabrikanten A. Driessen (†1879) - met de tekst: ‘schenker van dit
kerkhof’ - en H. Driessen (†1911).

Wegwerken achterstallig onderhoud
grafmonument Nannielaantje
en RK Begraafplaats aan de Piet Heinstraat te Aalten.

Onderstaande foto’s zijn een impressie van de huidige situatie

Aanvrager:

Stichting Vrijwillig Landschapsbeheer Achterhoek

Gevraagde bijdrage:

. 450,-

Eigenbijdrage:

ureninzet t.b.v. voorbreiding (veldbezoek 3 pers), overleg
initiatiefnemer (0,5 uur), inzet uren coördinatie en uitvoering
vanuit StiVLA, halen en brengen gereedschap voor vrijwilligers,
halen en brengen gereedschap StiVLA

Samenwerking:

- RK Geloofgemeenschap Sint Helena te Aalten.
Contactpersoon Dhr. H. de Graaf.
- Gemeente Aalten voor de grovere groenwerkzaamheden
en de afvoer van groen.

Toelichting
Wegwerken achterstallig onderhoud grafmonument Nannielaantje en RK Begraafplaats aan de
Piet Heinstraat te Aalten. Vrijwilligers onderhouden jaarlijks de grafheuvel aan het Nannielaantje.
In samenwerking met de RK Geloofgemeenschap Sint Helena wordt in het voorjaar 2019 een werkdag georganiseerd. StiVLA begeleidt het werk en zorgt voor handgereedschap voor de vrijwilligers
(ism St. De Vennemarke) en voor bosmaaiers en kettingzaag voor het zwaardere werk.
Gevraagd wordt een bijdrage in de onkosten van deze werkzaamheden en een kop koffie/soep voor
de vrijwilligers tijdens het werk. In de kosten zitten ook overheadkosten voor de instandhouding van
StiVLA zoals bankkosten en verzekeringskosten.
Er wordt een bijdrage gevraagd voor:
- Koffie/soep vrijwilligers
- Brandstof bosmaaier/kettingzaag/bladblazer
- Afschrijving gereedschap
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Toelichting grafheuvel
Christiaan Casper Stumph (Aalten, 1745 - aldaar, 6 januari 1820) was in de Franse tijd in Nederland maire
van Aalten van 1811 tot 1818. Hij wordt beschouwd als eerste burgemeester van de gemeente Aalten.

Uitvoering:

Stumph is overleden op 6 januari 1820. Zijn laatste wens was begraven te worden op het oude
Smees. Daar had hij een particuliere begraafplaats laten aanleggen, omdat hij zich ergerde aan de
wantoestanden van het begraven in of bij de kerken. Naast Christiaan Casper liggen ook schoonzoon
Johan Christiaan Rost en twee jong gestorven kinderen van Servaas van Leuven, arts in Aalten, die
met de dochter van kapitein Rost was gehuwd.

coördinatoren StiVLA aan de slag gaan op de begraafplaats met de volgende werkzaamheden:

Begraafplaats
Er wordt een werkdag georganiseerd eind februari- maart 2019 waarop vrijwilligers o.l.v.

- Schoonmaken dakgoot baarhuisje
- Verwijderen struiken en struweel op en rond graven
- Verwijderen dennenboom, conifeer en heesters zoals laurier
Het streven is om alle houtige bomen, struiken en struweel, welke de graven bedreigen, te verwijderen. Er wordt gerekend op 15-20 vrijwilligers op de werkdag. Het streven is om vanuit deze werkdag
nieuwe vrijwilligers te vinden die zich willen inzetten voor het beheer en onderhoud van de begraaf-

Links: grafheuvel oude staat. Rechts; grafheuvel na jaarlijkse maaibeurt.

plaats.
Nannielaantje
Maaien van de opslag van bomen, struiken en struweel op de grafheuvel. Eventueel herstel raster
rondom grafheuvel om te voorkomen dat het een hangplek, crossbaan of hondenspeelplaats wordt.
Uitvoering: maart & september 2019.
Relevantie met LOP
Beide objecten kunnen als cultuurhistorisch en maatschappelijk worden beschouwd
Advies Dagelijks bestuur
Positief; Hoewel de raakvlakken met het Landschapsontwikkelingsplan minimaal aanwezig zijn staat
het dagelijks bestuur postitief tegenover deze aanvraag, mede omdat met het organiseren van de
werkdag getracht wordt een vrijwilligersgroep op te zetten voor het beheer en onderhoud.
Daarom stelt het dagelijks bestuur voor deze aanvraag éénmalig te honoreren met de
gevraagde . 450,-.
Het algemeen bestuur heeft besloten bovenstaand advies als definitief bindend advies te geven.

Het dagelijks bestuur vindt het niet meer dan redelijk dat bij overige projecten, zoals hakhoutbeheer, het onderhoud van poelen enzovoort, voor de koffie en soep voor de vrijwilligers, de
brandstof voor bosmaaiers/kettingzaag/bladblazer, afschrijving gereedschap en overheadkosten en bijdrage van de opdrachtgever gevraagd wordt.
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Aanschaffen en plaatsen van een ooievaarsnest
nabij Bredevoortsestraatweg





  



 



  

 



Aanvrager:

W. Heinen, Bredvoortsestraatweg

Gevraagde bijdrage:

. 1.277,83

Eigen bijdrage:

. 638,01

Samenwerking:

De Hoogenkamp i.o. W. Heinen

Toelichting
In navolging op de eerder geplaatste ooievaarsnesten heeft ook de heer Heinen besloten een









ooievaarsnest te plaatsen.



Aanvullend op de aanvraag meldt de indiener in een later stadium ook een camera op het nest te
willen plaatsen, maar nog niet inzichtelijk te hebben wat de kosten hiervoor zijn.
 



Uitvoering:



2019

Relevantie met LOP




Het plaatsen en herstel van een nestpaal is een soortgerichte maatregel en past binnen de doelstelling van het LOP.


Advies Dagelijks bestuur



Positief. Ooievaars hebben een hoge aaibaarheidsfactor en zijn ambassadeurs voor natuur- en
vogelbescherming. Indiener neemt zelf 1/3 van de kosten voor het plaatsen van het ooievaarsnest
voor zijn rekening. Het dagelijks bestuur stelt voor de gevraagde 2/3 van de kosten, groot . 1.277,83
te honoreren. En voor het eventueel plaatsen van een camera geen budget beschikbaar te stellen.
Het algemeen bestuur heeft besloten bovenstaand advies als definitief bindend advies te geven.

Met het plaatsen van dit ooievaarsnest zijn er in de gemeente Aalten vier ooievaarsnesten
met subsidie geplaatst. Omdat de eerder geplaatste nesten nog niet het beoogde resultaat
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hebben opgeleverd en mede door de bevindingen van Frans ter Bogt (hierna weergegeven)
stelt het dagelijks bestuur voor om dit ooievaarsnest als laatste exemplaar te ondersteunen
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met een financiële bijdrage.
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Ooievaar.
Komt voor in heel Europa, het Midden Oosten,
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West en centraal Afrika.



Ooievaars prefereren open landschappen met
hoge grondwaterstand en overgangen van
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Ooievaars broeden veel in de omgeving van
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hoge droge gronden naar lage vochtige delen.
rivieren, veenweidegebieden Ooievaars mijden bosgebieden, hoogveen en grootschalige akkergebieden. Evenzo de nabijheid van zoute
wateren.
Menulijst; muizen, mollen, kikkers, grote insecten en veel wormen.
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Nestgelegenheid; kunnen die zelf bouwen op nestpalen, masten,daken, schoorstenen en
bomen. Als onderbewoners fungeren diverse soorten als mussen en spreeuwen.
In de vorige eeuw waren er buitenstations, kweek stations in Eernewoude, in Gorssel en in
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Die ooievaars die men in het voorjaar en najaar ziet zijn trekkers van zomer naar winter verblijf
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of omgekeerd en komen wat foerageren en rusten. Ze overwinteren op het Iberisch schier-
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Ooievaars zijn kolonie broeders ( zie de bomen aan de IJssel tussen Zutphen en Gorssel).
!'#)

Dit alles is in het tijdperk van 50 jaar in Nederland gemonitoord.
In de gemeente Aalten hebben we tussen de Boterdijk en Aladnaweg en achter het cultuurhuis in Bredevoort nestpalen staan. Ook bij de buren in Winterswijk tegen de het Korenburgerveen en op het Kreil staan nestpalen. De ooievaar heeft er op geen enkele gebroed ondanks
dat er op het Kreil enkele jaren een opblaas ooievaar is geplaatst op het nest voor het lokken
van de ooievaar. De predators als buizerd en torenvalk zitten er wel op voor predatie. De enige
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eiland en Noord West Afrika.
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in de buitengebieden zaten zijn trekvogels geworden zoals alle in het wild geboren ooievaars.
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Groot Ammers. De vogels die in de stations zaten zijn standvogels. De juvenielen daarvan die
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plek waar wel een broedgeval is geweest, maar de jongen zijn gestorven (voedselgebrek of
chemicaliën) aan de Berkel bij Haarlo ( vorige eeuw).
Dus de conclusie is dat in ons coulissen landschap met kleinschalige akkers en weiden, geen
kans is op broedsucces. Indien er grote oppervlaktes (raai)gras zijn, zitten er niet de gewenste
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soorten en hoeveelheden insecten en wormen .
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vogelwerkgroep Zuidoost-Achterhoek
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Frans ter Bogt
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“Insect in de kijker”
Aanvrager:

Inge Teunissen

Gevraagde bijdrage:

. 4.000

Eigenbijdrage:

. 1.200

Uitvoering:

Periode: bij voorkeur voorjaar 2019, eventueel najaar 2019.
Locatie: langs de meerjarige Bloemenslinger op de schootsvelden
in Bredevoort.

Wijze:

De kunstenaars maken ter plekke hun kunstwerk, de kinderen op school.

Samenwerking:

- lagere scholen uit de gemeente Aalten
- regionale kunstenaars/ontwerpers
- Bredevoorts belang
- natuurorganisaties zoals:
- Vlinderstichting
- NBV Aalten
- IVN
- Akkerrandenwerkgroep
- Gemeente Aalten (voor snoeiafval)
- VVV Bredevoort

Toelichting
Bij de schootsvelden in Bredevoort komt er langs de bestaande meerjarige wilde bloemenslinger
een tentoonstelling van insectachtige kunstwerken. Deze kunstwerken worden uitgevoerd door
regionale kunstenaars/ontwerpers en kinderen uit de regio. De regionale kunstenaars/ontwerpers
maken reusachtige insectvormen. De kinderen maken hun werkstukken op kleinere schaal.
De kunstwerken worden (voornamelijk) gemaakt van afbreekbaar natuurlijk materiaal. Gedacht wordt
daarbij aan snoeiafval, dode takken, bladeren, zaden, veldstenen, grassen, vruchten, natuurlijk touw
(hennep), wilgentenen, hazelaartakken, cornustakken, stro. Gelet op dit materiaal zal het maken
vooral in het vroege voorjaar of in de late herfst/winterperiode gebeuren.
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Het project is een ode aan de natuur en belicht op kunstzinnige wijze nog eens extra het belang van
een goede insectenpopulatie. Er komt ook een bord met uitleg bij te staan.
Een ander onderdeel van het project is een ontwerpwedstrijd van een Insectenhotel voor alle leeftijden. De ontwerpen komen bij de bloemenslinger te staan zodat ze gebruikt kunnen worden. Het
insectenhotel dat het beste lijkt te werken krijgt de eerste prijs en volgend jaar een prominente plek
in Bredevoort.

Relevantie met LOP
?
Advies Dagelijks bestuur
Negatief: Bij de invulling van het Uitvoeringsprogramma Landschapsontwikkelingsplan worden
projecten geselecteerd welke een duidelijke link hebben met dit Landschapsontwikkelingsplan.
Het dagelijks bestuur ziet deze link niet direct en stelt daarom voor dit project niet te honoreren.
Het algemeen bestuur heeft besloten bovenstaand advies als definitief bindend advies te geven.

Misschien is het beter het project wat eenvoudiger te maken en kleiner op te zetten en dan
bijvoorbeeld beginnen bij een school. De aanvraag voor een financiële bijdrage zou dan
misschien bij een kultureducatieplan/project neer gelegd kunnen worden.
Is het Schootsveld hiervoor beschikbaar? Is dit overlegd met de eigenaar/gebruiker?
We hebben de indruk dat het plan nu (nog) van een persoon afkomstig is en verder uitgewerkt
zou moeten worden, samen met andere partijen.
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Akkerranden project gemeente Aalten
Aanvrager:

Werkgroep Project Akkerranden

Gevraagde bijdrage:

. 7.500

Eigenbijdrage:
Werkgroep :

Organisatie en samenwerking met alle buurtschappen, het geven van
algemene en technische informatie over zaden, zoals techniek en tijdstip
van inzaaien op voorlichtingsavonden in de buurtschappen en het werven
van deelnemers.
Gezamenlijke inkoop zaad en verdelen onder de deelnemers, en
indien gewenst door de deelnemers, helpen bij bewerken zaaibed en
inzaaien.

Door deelnemers:

Beschikbaar stellen grond, zaaibed maken en inzaaien.
En bij kleine percelen onkruid (vooral Mel Ganzevoet) bestrijden door
uitplukken of afknippen.

Uitvoering:

Het organiseren van bijeenkomsten in de buurtschappen, in januari/
februari.
Werven en informeren bestaande en nieuwe deelnemers voor
seizoen 2019
Gezamenlijke inkoop van zaaigoed.
Het verdelen van zaaigoed per buurtschap begin april. In de buurtschap
wordt het verdeeld onder de deelnemers en thuisbezorgd.
In april 2019 deelnemers die dat wensen, helpen en adviseren bij klaarmaken zaaibed en inzaaien.
In 2019 medio juli, organiseren fietstochten langs de akkerranden met de
deelnemers, voor uitwisselen kennis en ervaringen met grond en zaad
mengsel, tijdstip van zaaien e.d. in het seizoen 2019.
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, kleine werkgroepjes in elke buurtschap.
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Toelichting

De aanvraag voor 2019 van . 7500.00 is om de voortzetting van het project te continueren

Akkerrandenproject gemeente Aalten

en we denken dat er in het seizoen 2019 ook weer meer belangstelling is.
We willen zoveel mogelijk mensen stimuleren om zelf ook mee te doen om een perceel in te zaaien

De werkgroep heeft in 2018 met veel succes in de buurtschappen meegedaan aan het gemeente-

met een wild bloemenmengsel en op die manier de biodiversiteit vergroten. Met name vlinders,

lijke akkerrandenproject met inzaai van akkerranden en het uitzetten van VVV fietstochten.

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

Er werd ca 98000 m ingezaaid met diverse wild bloemenmengsels.

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

Er werd in 2018 . 3.000.00 voor De Haart/Dinxperlo subsidie ontvangen.

heden om ook een bijdrage aan de natuur te geven.

2

Er werd in 2018 . 1.750.00 voor IJzerlo ontvangen
Er werd in 2018 . 1.500.00 voor Lintelo ontvangen

Relevantie met LOP

Samen . 6.250.00

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

Ook naast de subsidie regeling is nog veel ingezaaid, omdat we maximaal voor 1000 m

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

subsidiëren. De randen liggen zo veel mogelijk aan wegen en fietspaden die voor recreanten en

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

2

toeristen zichtbaar zijn.
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 tegen over het Akkerranden project.
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 . 7.000,-, dit is . 750,meer dan vorig jaar.
Het algemeen bestuur heeft besloten bovenstaand advies als definitief bindend advies te geven.

Aangezien door het succes van het akkerrandenproject, er steeds meer deelnemers zijn
die een akkerrand inzaaien, wordt er ook telkens een grotere bijdrage gevraagd uit het
Uitvoeringsporgramma Landbouwontwikkelingsplan.
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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Voerderbak/hooiruif voor het hertenkamp Welinkbos
Aanvrager:

Dinxpers Belang

Gevraagde bijdrage:

. 875,-

Eigenbijdrage:

De aanvullende werkzaamheden zoals fundering en bestrating
worden betaald door de eigen bijdrage.

Samenwerking:

Werkgroep het Welinkbos
De voederbak wordt geleverd door de firma Heijink in de Heurne.

Toelichting:

Plaatsing en andere werkzaamheden worden uitgevoerd op de lokatie
het Hertenkamp Welinkbos aan de Aaltenseweg te Dinxperlo.

Uitvoering:

I.v.m. met de staat van een aanwezige voederbak worden de
werkzaamheden en plaatsing zo spoedig mogelijk uitgevoerd.

Locatie:

Hertenkamp Welinkbos aan de Aaltenseweg te Dinxperlo.

Relevantie met LOP

Het Welinkbos, met een fraaie vijver en een hertenkamp,
aan de rand van Dinxperlo is een toegankelijk stuk natuur op
korte afstand.

Advies Dagelijks bestuur
Positief: Veel bewoners van Dinxperlo bezoeken geregeld het Hertenkamp Welinkbos. Met deze
bijdrage wordt de werkgroep ondersteund in haar werk. Het advies van het dagelijks bestuur is dit
project te honoreren met de gevraagde . 875,-.
Het algemeen bestuur heeft besloten bovenstaand advies als definitief bindend advies te geven.
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Maken en plaatsen van nestkasten om onder andere
op een biologische manier de processierups te bestrijden
Aanvrager:

Buurt Vereniging de Haart

Gevraagde bijdrage:

. 300,-

Eigenbijdrage:

eigen werkzaamheden

Uitvoering:

2019

Samenwerking:

buurtbewoners

Toelichting:

Maken van nestkasten voor diverse soorten vogels om op een biologische
manier eiken processie rups te bestrijden en om een bijdrage te leveren
aan een tekort aan nestgelegenheid voor diverse vogels.
We willen ook op enkele plaatsen kasten ophangen voor steen- en bos
uilen, deze waren jaren aanwezig in de buurt en zijn verdwenen.

Uitvoering:

De uitvoering zal geschieden door buurt bewoners van de kern Haart.
De nestkasten worden ook opgehangen direct in de nabijheid van de
basisschool gezien er hier de laatste jaren ook overlast is geweest van de
Eikenprocessie rups.
We proberen bij te houden wat er voor soort vogels gebruik gaan maken
van de kasten. Met de buurt willen we ook de kasten bijhouden en
schoonmaken. We hebben als buurt verschillende activiteiten en willen
ook op deze manier samen een bijdrage leveren aan de natuur.
Komende winter gaan we aan de slag om komend voorjaar de vogels
gelegenheid te geven om een mooi plekje te vinden.

Relevantie met LOP:

Het LOP richt zich o.a. op behoud van de biodiversiteit. Voorgestelde
maatregelen richten zich op behoud en terug keer van verschillende
soorten. Het op deze biologische manier bestrijden van de eikenprocessie rups is een prachtig burgerinitiatief en past binnen deze
doelstelling.

Advies Dagelijks bestuur: Positief: Het Dagelijks bestuur is positief en stelt voor de gevraagde
bijdrage van . 300,- toe te kennen.
Het algemeen bestuur heeft besloten bovenstaand advies als definitief bindend advies te geven.
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