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| Jaarverslag 2019 Stichting WCL Winterswijk
Voorwoord
'Alleen samen kunnen we veel aan’
Voor u ligt het jaarverslag 2019 van de Stichting Waardevol Cultuurlandschap (WCL) Winterswijk. Het Algemeen Bestuur legt hiermee
verantwoording af over de bestuursactiviteiten en de uitvoering van het Jaarplan 2019 inclusief de financiële vertaling daarvan.
Terwijl ik dit schrijf werk ik inmiddels alweer drie weken thuis vanwege het coronavirus. Meer dan ooit ben ik blij dat ik in Winterswijk woon, werk
en leef. Hoewel ik graag thuis ben, misschien juist omdat ik dat normaliter niet zo vaak ben, vind ik de opgelegde plicht om thuis te zitten veel
lastiger. Het is geen keus. Ik moet. Wij moeten. De muren komen soms letterlijk op je af.
En dat terwijl ik nog altijd veel contacten heb. Het werk gaat gelukkig grotendeels gewoon door. Alleen zijn die contacten dan uitsluitend digitaal.
Bellen, beeldbellen, skypen, video-conferences, zoomen. De hele dag achter een computerbeeldscherm. Dat is heel intensief.
Ik ga er elke dag even uit. Naar buiten. De frisse lucht in. Even een stukje lopen. Vanuit mijn huis wandel ik zo naar ’t Mentink. Of ik pak de auto
en ga naar rustige plekjes achter in Ratum of Meddo. Het is een voorrecht om in deze prachtige omgeving te kunnen ontspannen, je hoofd leeg
te kunnen maken en daarna weer met een frisse heldere blik aan de slag te gaan. Ruimte en rust volop aanwezig. Heerlijk!!
Genieten van de natuur die ontwaakt en de winter achter zich laat. Dat gaat gelukkig ook door. Vogels die de dag begroeten, het blad dat aan de
bomen komt, de buizerd zwevend boven de weilanden. Het is lente! En oh wat hoop ik op een ‘normale zomer’. Kijk naar elkaar om, wees zuinig
op jezelf en op je omgeving en blijf vooral gezond! Dan nu even een korte terugblik op 2019.

2019 was het ook het jaar waarin vicevoorzitter Harry Grevers na zeven jaar het stokje overdroeg aan Rudie te Selle. We ondersteunden weer
verschillende mooie projecten en ondersteunden bijdragen aan een leefbaar buitengebied, bijvoorbeeld de AED’s in het buitengebied en
meubilair waar ook toeristen gebruik van kunnen maken op het terrein van de ruiterclub aan de Steengroeveweg.
Maar… 2019 was ook het jaar waarin WCL haar zilveren jubileum vierde. WCL is het enige nog functionerende Waardevol Cultuur Landschap
in Nederland. Daar zijn we met elkaar trots op. En terecht! In Winterswijk doen we de dingen mét elkaar, hoe gewoon wij dat ook vinden
en hoe bijzonder dat ook voor buitenstaanders lijkt te zijn. We beleefden een prachtige dag in De Storm, met mooie sprekers over boeiende
onderwerpen. Een dag later was er voor onze inwoners en toeristen van alles te zien en te beleven in ons mooie buitengebied. Een geweldige
organisatie. Arie Schoemaker (secretaris) bijzonder bedankt voor je inzet.
2019 is het ook het jaar van de start van de stikstofcrisis. Samen met de leden van WCL pakken we dit op. Omdat we, zoals al vaker gezegd, hier
gewend zijn de dingen samen te doen. Er is eind 2019 een werkgroep Stikstof ontstaan onder de vlag van WCL, waarin verschillende sectoren
natuur, recreatie en agrariërs elkaar hebben gevonden. Maar ook de bouw, geen lid van WCL, kon aansluiten. Samen kennis delen over de impact
van de maatregelen. Samen naar oplossingen zoeken. Samen naar elkaar omkijken. Samen verder. Alleen zo doen wij dat in Winterswijk.
Met vriendelijke groet en veel leesplezier met dit jaarverslag.
Voorzitter 							
Inge klein Gunnewiek
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2019 was mijn eerste jaar als voorzitter van WCL, waarin ik het werk van WCL goed heb leren kennen en waarderen. Ik ben al jaren een enorme
fan van ons prachtige buitengebied. Niet alleen van het natuurschoon, maar ook van het enorme naoberschap. Het samen doen en samen leven
zit in het DNA van de Winterswijkers die in het buitengebied wonen.
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In het jaar 2019 zijn door het bestuur opnieuw diverse
activiteiten uitgevoerd, waarbij de doelstellingen uit de Visie
Stichting WCL 2015 – 2025 leidend zijn geweest.

Vergaderingen Dagelijks Bestuur en Algemeen
Bestuur

Bestuurswisselingen
In 2019 hebben zich de volgende bestuurswisselingen
voorgedaan:
• per 11 maart heeft mevrouw Inge klein Gunnewiek de
heer Wim Elferdink als voorzitter vervangen (gemeente
Winterswijk);
• per 11 februari heeft de heer Rudie te Selle de heer Harrie
Grevers vervangen (LTO);
• per 20 mei heeft de heer Stefan te Selle mevrouw Liesbeth te
Peele vervangen (LTO);
• per 11 november heeft de heer Bernhard Harfsterkamp
de heer Rody Schröder vervangen (Platform Natuur en
Landschap);
• per 11 november heeft de heer Hans Donderwinkel de
heer Pieter van de Laan vervangen (Adviescommissie
Cultuurhistorie);
• per 20 mei is mevrouw Gerda Kruisselbrink uit het bestuur
gegaan. Vrouwen van Nu (voorheen Nederlandse Bond van
Plattelandsvrouwen) is niet meer vertegenwoordigd in WCL.
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Het Algemeen Bestuur heeft in 2019 drie keer vergaderd. Het
Dagelijks Bestuur is acht keer bijeen geweest. De algemene
vergaderingen gingen gepaard met een lezing over:
• het bodemproject (mais na graan en vermicomposteren)
door de heren Gerard Abbink en Arie Schoemaker in gebouw
De Eendracht (11 februari);
• “Toekomst historisch interieurs in de Oost Achterhoek door
Gelders Genootschap ( 20 mei) );
• Het Keunenhuis, (inclusief bezichtiging) door Nel Schellekens
(11 november).
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Visie 2015 – 2025
De Visie 2015 – 2025 is het toetsingskader voor goedkeuring
van ingediende projecten. Hier de link naar Visie 2015-2025.
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Collectief VALA (Vereniging Agrarisch Landschap
Achterhoek) en ANLb (Agrarisch Natuur en
Landschap beheer)
Het Collectief VALA bestaat uit de zes Achterhoekse
Agrarische Natuurverenigingen (ANV’s). Dat zijn ’t Onderholt,
Berkel en Slinge, VAL Oude IJssel, Groen Goed, Stichting
Marke Vragende Veen en de PAN (Particulier Agrarisch
Natuurbeheer). De PAN is een “dochter” van WCL en werkt
in de gemeenten Winterswijk en Aalten. WCL heeft zelf
ook zitting in het bestuur van de VALA. De ervaring en het
opgebouwde netwerk van WCL bij en tijdens de GLB-pilot,
wordt bij de VALA ingezet. In de gehele Achterhoek doen 725
deelnemers (stand 31 december 2019) mee aan de regeling
Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer.. Deze regeling loopt
van 1 januari 2016 tot 31 december 2021. Het subsidiebedrag
over het jaar 2019 bedraagt circa € 3.150.000. Link naar het
jaarbericht 2019
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LEADER
LEADER is een Europese subsidieregeling voor het platteland.
De Achterhoek is vanwege de krimp door de provincie
Gelderland voor de periode 2015 – 2022 aangewezen als
LEADER-gebied. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid dat grote
projecten in aanmerking komen voor een LEADER-subsidie.
LEADER en WCL werken nagenoeg binnen dezelfde thema’s,
waarbij het verschil is dat de LEADER projecten groter zijn. De
LEADER groep heeft in oktober een bezoek gebracht aan een
LAEDER –gebied in Zweden.
Internetsite Leader Achterhoek
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WCL-promotieactiviteiten en/of aanwezigheid
bij bijeenkomsten
• Jaarverslag WCL 2018;
• 3 april: Inloopprojecten te Bredevoort;
• 11 april: aanwezig bij oplevering Winterswijkse App te
Zwilbroek (LEADER-project);
• 11 april: Politiek Forum presentatie over WCL;
• 27 september: WCL 25 jaar symposium;
• 28 september: WCL activiteitendag;
• 30 september: Kort verslag over symposium in TV-nieuws
van RTV Slingeland;
• 24 oktober: aanwezig bij opening nieuwe kaasmakerij
Brömmels (LEADER-project).

Artikelen over WCL in 2019
• Nieuwe projecten gepresenteerd om leefbaarheid te
verbeteren; Achterhoek Nieuws (19 juni);
• Omroep Gelderland; Winterswijk vraagt om gebiedsgerichte
aanpak stikstofprobleem;
• Jubileumkrant 25 jaar WCL / speciale bijlage in het
Achterhoek Nieuws (huis aan huis verspreid).

WCL inloopdag projecten
WCL heeft samen met de gemeenten Aalten en Oost
Gelre op 3 april een inloopmiddag voor nieuwe projecten
georganiseerd. Deze dag die gepresenteerd werd door Linda
Commandeur, vond plaats in het ’t Grachthuys te Bredevoort.
Het grote aantal bezoekers en tevreden standhouders zorgden
voor een gezellige middag. Hoewel er nog niet echt veel
ingediende projecten concreet zijn, zijn er wel veel ideeën
besproken. Deze ideeën waren heel divers; van het maken van
een landschapsplan tot het opzetten van een bedrijf. Belangrijk
was dat de indieners nu hun contactpersonen weten te vinden.
Navolgende organisaties deden mee: SAAP Aalten, LEADER,
Leefbaarheid (Provincie Gelderland) , Pak An (Linda
Commandeur), Erfgoedklusbrigade, PAN (particulier agrarisch
natuurbeheer Winterswijk & Aalten), de Aaltense Uitdaging en
de Winterswijkse Uitdaging.
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Blog van Dirk Strijker

Extra kosten per hectare

Boerderij

Op het feestsymposium kwam natu
urlijk aan de orde dat de stichting
het landschap
heeft kunnen beschermen tegen
bomenkap en kavelvergroting. De
keerzijde is dat
boeren die er groot willen groeien
en het alleen met landbouw wille
n verdienen een
probleem hebben. Er werd voorgere
kend dat bij melkvee de extra kost
en per hectare
zo’n € 300 per jaar bedragen. Doo
rgaan met boeren, en dat is waa
r dat landschap niet
zonder kan, kan dan alleen maar
met extra subsidies, met forse prem
ies op de melkprij
s, of met grote neveninkomsten.

Redactieblog
13 okt 2019 16 reacties

Veel betrokkenen realiseren zich
niet hoezeer de landbouw zou moe
ten veranderen
om echt natuurinclusief te worden
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Extra kosten per hectar

Ik zat me bij alle verhalen af te vrag
en of Winterswijk nu voldoet aan
de wensen van
natuurinclusiviteit. Het antwoord
is nee, of hoogstens een beetje.
Als ik zo hoor wat
ecologen bedoelen met natuurinc
lusief, dan is Winterswijk daar nog
ver bij vandaan. Er
wordt gewoon kunstmest gebruikt
en tegen onkruid gespoten, zij het
op kleinere kavels
met bomen en struiken er omheen,
waar vogels en insecten wat mee
r kansen hebben.
Volgens mij realiseren veel betrokke
nen zich niet hoezeer de landbouw
zou moeten
veranderen om echt natuurinclusie
f te worden. Een rapport voor mini
ster Carola
Schouten dat recent is gepublice
erd, laat zien dat er enorm veel geld
en goede wil voor
nodig is en dat het eigenlijk allee
n maar kan in Europees verband.
Ik wijs er geregeld
op dat dan ons complete agrofood
-systeem op de schop zou moeten,
met ook grote
gevolgen voor de verwerkende indu
strie.

09

Boeren van 200

Op het symposium ging het ook
over de volgende generatie boer
en in Winterswijk. Een
van de boeren-sprekers was daar
erg somber over. Volgens hem leren
jonge boeren
op de MAS nog niets over de grot
e veranderingen die hen misschie
n te wachten staan.
Volgens hem hopen de studente
n aan de MAS later ‘200-boeren’
te worden. Boeren
met 200 koeien of 200 hectare, 200
pk trekkers, met een zwarte Golf
die 200 kan, 200
pilsjes per maand en met 200 vrien
djes of vriendinnetjes. Om te boer
en zoals in
Winterswijk heb je een heel ande
re opleiding nodig. Kortom, ook aan
de MAS is nog
veel werk aan de winkel.
Reageren? Login hier Of registree

r je om te kunnen reageren.

Voetnoot
Het landelijk stimuleringsbeleid voor waardevolle cultuurlandschappen stopte
in 2002, niet omdat ze in Winterswijk elkaar de tent uitvochten, maar omdat
uit een evaluatie
bleek
die gebieden juist goede resultaten waren
Misset
Uitgdie
everinij B.V.
Auteursrecht voorbehouden.
Op geboekt
gebruik van
Sch
rijf gebruik
deze
je in voo
in de
ontwikkeling
een duurzaam
verbreed
van het
site zijn denaar
r de
volgende
regelingenen
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Stat
landelijk gebied. Zeker in Winterswijk
was
vanaf
door
Vanmen
eme
daa
nt en
g
Coo1992
kie Stat
emeeen
nt. gezamenlijke
nieuitvechten
uwsbrief
en breed gedragen aanpak veel bereikt. Van elkaar de tent
is
tijdens de eerste acht officiële WCL-jaren nooit sprake geweest. Gespannen
Je ontvangt elke werkdag het
verhoudingen tussen landbouw, gemeente en natuurbescherming
waren er
belangrijkste agrarische nieuws
wel rond 1980, toen Winterswijk was aangewezen als proefgebied Nationaal
Landschap. Daar was toen geen draagvlak voor.
Vul je e-mailadres in
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ig voor
‘Andere opleiding nod
’
natuurinclusief boeren

Feedback
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Bij de viering stond
een enorme
erswijk. - Foto: Hans Prinsen fruitpers
voor de
schouwburg
waarmee boeren en burgers app
els kunnen laten persen. Het app
araat, zo groot als
een combine, is deels geﬁnancierd
met Europees Leader-geld.
Landschap in de omgeving van wint

01

| B e st uurs ac ti v i te i te n

WCL symposium
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Op vrijdag 27 september is het symposium “Landbouw in
kleinschalig landschap: van handicap naar kans!" gehouden.
Dit vond plaats omdat WCL op die dag 25 jaar bestond. Het
symposium is gehouden in theater “De Storm” in Winterswijk.
Er zijn circa 175 gasten geweest: bestuursleden, voormalige
bestuursleden, raadsleden, ambtenaren van gemeente,
provincie en Rijk en veel contacten zowel lokale, regionale als
landelijke. Meerdere personen, waarvan enkele van het eerste
uur, hebben zich afgemeld en daarbij geschreven dat zij helaas
verhinderd waren. Nadien zijn er meerdere louter positieve
reacties binnengekomen van bezoekers. Met dit symposium
heeft WCL Winterswijk laten zien dat de samenwerking er nog
steeds is.
Dagvoorzitter was de heer Dirk Strijker. Andere sprekers
waren: Inge klein Gunnewiek, Bart van Moorsel (provincie
Gelderland) Shera van den Wittenboer (adviseur landschap bij
College van Rijksadviseurs), Anne van Doorn (Wageningen UR),
Robert Kwak (Vogelbescherming Nederland), Dick Looman
(Collectief VALA), Marjolijn Sonnema (Directeur Generaal
AGRO van het ministerie LNV), Emiel Elferink (lector duurzaam
bodembeheer Van Hall Larenstein, Michael Quintern (MyNoke
/via Skype), Ben Haarman (Portefeuillehouder natuur en
landschapsontwikkeling LTO Nederland), Carel de Vries
(Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Maurits Steverink
(Voedsel coördinator Achterhoek).
De presentaties van de sprekers zijn te zien op de WCL-website
onder Presentaties Jubileum.
De Compilatiefilm 25 jaar WCL is te zien op de WCL website.

Inge klein Gunnewiek

Anne van Doorn

Carel de Vries
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Michael Quintern en Arie Schoemaker

Emiel Elferink

Ben Haarman
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Bar t van Moorsel

Maurits Steverink
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Shera van den Wittenboer

Dick Looman

Robert Kwak

Marjolijn Sonnema

WCL activiteitendag
Op zaterdag 28 september hielden 18 bedrijven/organisaties
een ”open dag” voor bezoekers. Er werden demonstraties,
lezingen en excursies gehouden. Zo konden de bezoekers een
indruk krijgen van projecten waarmee de stichting WCL zich
de afgelopen 25 jaar direct of indirect heeft bezig gehouden.
Het ging om lezingen en films in verenigingsgebouw
Emma te Ratum, een demonstratie reekalfjes zoeken met
een drone door de Wildbeheerseenheid Winterswijk, een
huifkartocht in Ratum en Woold, kijken bij Melkveebedrijf
Te Selle, Korenspieker Kössink, Vloermouterij Masterveld,
Wijngaard Hesselink, Boerderijwinkel Te Winkel, Energiepark
Huls, Kaasmakerij Harmienehoeve, Geitenboerderij Brömmels,
het Keunenhuis, Landgoed Kotmans, Landgoed Sieverdink,
Roerdinkhof, Aarde-werk de Stegge en het Lindenarboretum.
Helaas was door het mindere weer de animo om deze locaties
te bezoeken uiterst gering. De reacties van bezoekers die
wel één of meerdere locaties hebben bezocht waren uiterst
positief.

Afsluiting
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Het jaarplan 2019 bestaat uit activiteiten die
vallen onder de volgende thema’s:
Leefbaarheid
Land- en tuinbouw
Natuur- en landschapsbeheer
Cultuurhistorie
Recreatie en toerisme

Hieronder worden per thema projecten beschreven die in
2019 zijn uitgevoerd c.q. waar aan gewerkt wordt. Projecten
uit voorgaande jaren, waarvan enkel de financiële afwikkeling
in 2019 heeft plaatsgevonden, worden hier niet vermeld.

Leefbaarheid / Buurtschappenvisie
Naam project
Zwerfafvalopruimingsactie 2019
In 2019 is opnieuw, zowel in het voorjaar als in het najaar, het zwerfafval in het buitengebied opgeruimd. Leden van diverse verenigingen uit de buurtschappen zorgen ervoor dat
het buitengebied schoon blijft. De verenigingen in het buitengebied zijn erg gelukkig met de zwerfafvalopruimingsactie, niet alleen omdat ze als vereniging een financiële bijdrage
ontvangen, maar ook omdat er een gezellige dag van gemaakt wordt.

AED’s buitengebied
In dit project wordt de buitenkast van AED’s vergoed; in 2019 zijn acht buitenkasten vergoed. Dit geldt zowel voor nieuwe AED’s als voor bestaande, waarvan de eigenaar zijn AED
naar buiten wil plaatsen, zodat die AED ook dag en nacht bereikbaar is. Vooralsnog wordt er gestreefd naar 30 stuks in het buitengebied.
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Land – en tuinbouw
Naam project
Bodem duurzaamheid
Formeel heet de aanvraag die Wageningen UR bij de provincie Gelderland heeft ingediend “Bouwen aan een beter bodem”. Dit project bestaat uit drie deelprojecten. Bij alle drie
deelprojecten zijn lokale landbouwers betrokken. Het bedrijf Groeikracht BV begeleidt het deelproject “Mais na graan” en heeft hiervoor enkele bijeenkomsten georganiseerd. Het
bedrijf NMI Agro (Nutriënten Management Instituut) uit Wageningen doet onderzoek naar de gevolgen van het verhogen van de pH en het bedrijf MyNoke (Nieuw Zeeland)
samen met Hogeschool Van Hall Larenstein voeren het deelproject Vermicomposteren (humus door wormen maken) uit. In 2019 is op kleine schaal de wormenhumus – van twee
bedrijven - uit 2018 toegepast in a. een maisveld en b. in een buizenproef met maisplanten. De bevindingen hierbij waren dat bij a. bij één van de twee soorten wormenhumus er
meer zetmeel in de maiskolven zat en bij b. de wortelgroei bij gebruik van wormenhumus eerder en sneller op gang komt. Beide proeven worden in 2020 herhaald.

Inzamelen van landbouwfolie
In samenwerking met de lokale LTO-Noord en de gezamenlijke buurtschappen is op de eerste zaterdag in juni voor de 14e keer de jaarlijkse landbouwfolie-inzamelactie gehouden.
In 2019 moest in tegenstelling tot de andere jaren betaald worden voor de afvoer van landbouwplastic. Andere jaren kon dat altijd met een gesloten beurs. Bij betalen moet dan
ook gewogen worden en daardoor kon er voor landbouwfolie geen gebruik worden gemaakt van de locatie van BCS in Kotten. Voor wikkelfolie van particulieren werden geen
kosten berekend. Daarom kon wikkelfolie afkomstig van particulieren wel in Kotten gebracht worden. Omdat er twee keer gewogen (vol en leeg) diende te worden en vanwege het
contant betalen duurde de totale afhandeling veel langer dan in andere jaren. In totaal is er ruim 80 ton aan folies ingenomen.
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Cultuurhistorie
Naam project
Geologische en Aardkundige waarden
Het bureau RAAP heeft de aanwezige geologische en aardkundige waarden van Winterswijk geïnventariseerd, beschreven en op kaart weergegeven. Dit onderzoeksresultaat biedt
een basis voor het bepalen van de wijze waarop de aardkundige waarden toeristisch-recreatief en educatief kunnen worden benut. Aardkundige waarden zijn die onderdelen van
het landschap die iets vertellen over de natuurlijke ontstaanswijze van een gebied. Ze hebben betrekking op de zogenaamde niet-levende natuur. Onder aardkundige waarden
vallen zowel geomorfologische objecten, patronen, processen (aardkundige vormen/reliëf, genese), geologische waarden (de ondergrond) en bodemkundige waarden. Geologie,
bodems en reliëf hebben in samenhang met ecologie, cultuurhistorie, watergesteldheid en landgebruik sterk bijgedragen aan de rijke landschappelijke verscheidenheid en de
ecologische kwaliteiten van het cultuurlandschap.

Erfgoedklusbrigade
De erfgoedklusbrigade ontstaan onder de vlag van WCL is inmiddels een zelfstandige stichting geworden. In 2019 zijn de eerste herstelprojecten opgeleverd. Iets waar we vanuit
WCL erg trots op zijn. Als WCL ondersteunen we de erfgoedklusbrigade door een bijdrage van € 1000 voor de eerste 10 herstelprojecten. De Erfgoedklusbrigade is in 2019 op zoek
geweest naar een definitieve locatie voor hun klusactiviteiten.
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Natuur- en landschapsbeheer
Naam project
Schaapskooi / opzetten businessplan 		
Er is een businessplan gemaakt voor de haalbaarheid van een schaapskooi in een voormalige boerderij in Corle. Deze boerderij is nu in het bezit van de provincie Gelderland. Het
businessplan wordt een onderdeel van een gebiedsplan voor deze locatie.

Eikenprocessierups bestrijden
Er wordt gewerkt aan een plan om de eikenprocessierups met zoveel mogelijk natuurlijke bestrijdingsmethoden te bestrijden. Hiervoor heeft Staring Advies een plan van aanpak
gemaakt. Uitvoering wordt zowel door de gemeente maar ook door recreatieondernemers en anderen gedaan.

Inzaai bloemenmengsels langs mais
Een negental agrariërs hebben hieraan meegedaan. Een deelnemer heeft het nagenoeg bij alle deelnemers ingezaaid. Gebleken is dat de geringe vergoeding voor de strook een
belemmering vormde om mee te doen.
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Natuur- en landschapsbeheer (vervolg)
Naam project
Monitoring broedvogels
In de periode eind april – medio juni is een broedvogelonderzoek gehouden op de locaties: Boomkamp (Woold), Simmelink (Woold) en Landgoed Sieverdink (Brinkheurne). Al
deze locaties liggen alle drie in het kleinschalige cultuurlandschap met de opmerking dat op deze locaties de kleinschaligheid versterkt is. Het betreft een extra maar wel beperkt
monitoringsonderzoek. De laatste volledige was in 2016 en de volgende is gepland in 2021. Om het onderzoek na te lezen kunt u het hier downloaden.

Generiek ontheffingsplan steenuil
Dit plan is gericht op de bescherming van soorten en leefgebieden en om initiatiefnemer te ontzorgen. In het buitengebied leven verschillende diersoorten in gebouwen zoals
woonhuizen en schuren. Meerdere van deze karakteristieke Winterswijkse diersoorten zijn wettelijk beschermd. De steenuil, kerkuil, huismus, spreeuw, zwaluwen en vleermuizen
zijn een aantal van deze soorten. Bij diverse ontwikkelingen in het buitengebied zoals sloop, renovatie en vervanging van asbestdaken, moet onder andere rekening worden
gehouden met de mogelijk aanwezigheid van deze soorten. Voor deze soorten geldt een strikt beschermingsregiem in het kader van de Wet natuurbescherming. Dit brengt in
de praktijk veel (onderzoek- en procedure)tijd, kosten en onzekerheid met zich mee. De gemeente Winterswijk - die dit project trekt - is in 2019 gestart met het opstellen van een
gebiedsgerichte aanpak, een soortmanagementplan (SMP). De provincie Gelderland heeft subsidie toegezegd. Met dit plan wordt een ‘probleem’ omgezet in een kans.
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Recreatie en toerisme
Naam project
Frames in het buitengebied
Museum Villa Mondriaan heeft een fietsroute door Mondriaans landschap gemaakt. Op verschillende plekken in het buitengebied, waar de landschappen en dorpsgezichten van de
kunstenaar Mondriaan nog steeds te herkennen zijn, worden (in 2020) schilderijlijsten geplaatst om het huidige landschap met het schilderij te vergelijken. De route is in totaal bijna
50 km, maar ook in delen te fietsen.

Opzetten coördinatiepunt routes
De VVV heeft in eerste instantie een route-inventarisatie gedaan. Er zijn in Winterswijk in totaal bijna 120 routes. Het vervolg hierop is een betere afstemming maar ook
een meldsysteem voor eventueel benodigde onderhoudswerkzaamheden.

Ruiterclub aanpassen buitenterrein
Het terrein van de Ruiterclub aan de Steengroeveweg fungeert ook als toeristisch opstappunt, mede omdat er een parkeerplaats aanwezig is. WCL heeft bijgedragen aan
meubilair waar zowel de leden als toeristen gebruik van kunnen maken. Ook heeft de Ruiterclub een eenmalige donatie ontvangen voor hun jaarlijkse vossenjacht.
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De Stichting WCL Winterswijk heeft voor 2019 een bijdrage
van de gemeente Winterswijk ontvangen van € 90.000.
Hiervan is € 75.000 bestemd voor het uitvoeren van projecten
en € 15.000 voor de organisatiekosten. Opmerking; het verlies
bij het thema Land- en tuinbouw komt enkel voort uit het
gehouden symposium “Landbouw in kleinschalig landschap:
van handicap naar kans!". Het symposium was gepland als een
reguliere bijeenkomst over natuur inclusieve landbouw (met
een begroting van € 5.000).

Overzicht per thema

Totale
projectkosten

Cultuurhistorie

€

72.400

€

33.900

€

7.786

€

2.000

€

2.500

€

21.514

Land- en tuinbouw

€

235.600

€

58.500

€

14.232

€

42.425

€

- 10.498

€

17.552

Leefbaarheid

€

74.250

€

60.500

€

14.221

€

27.363

€

2.375

€

16.540

Natuur- en landschapsbeheer

€

197.000

€

45.400

€

7.402

€

8.821

€

29.176

Recreatie en toerisme

€

22.000

€

13.500

€

2.500

€

11.000

Buurtschappenvisie

€

11.000

€

10.500

€

2.204

Provinciale projecten /
Promotie Nationaal Landschap W’wijk

€

42.500

€

10.000

GLB-Vergroening

€

130.127

€

37.673

Totalen

€

784.877

€

135.760

J aar ve rsl ag 2 019 S tichti ng W CL Winte r sw ijk

20

Bijlagen:
1. Balans per 31 december 2019
2. Staat van baten en lasten 2019
3. Overzicht bestuursleden en deelnemende
partijen (stand juni 2020 )
4. WCL–doelen

Toegezegd
Bijdrage Pro- Betaald per
WCL-aandeel vincie/Rijk
31-12-2018
(via WCL)

€

231.820

Betaald
in 2019

€

5.607

€

2.209

€

32.500 *

€

36.428

€

5.945

€

130.127 *

€

83.801

€

8.654

€

162.627

€

127.065

€

99.917

Saldo

€

€

Nog te
betalen

127

- 5.495,41

Wet normering topinkomens (verplichte openbaring van bezoldigingen en ontslagvergoedingen)
(samen met accountant)
Volgens gegevens van met Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties dient WCL in haar jaarstukken de
hoogte van bezoldigingen en ontslagvergoedingen te vermelden. WCL betaalt de bestuurders geen bezoldigingen en/of
ontslagvergoedingen.
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Risico’s
WCL heeft verschillende rollen bij projecten. Bij veel
projecten wordt een bedrag ter beschikking gesteld.
Dit bedrag wordt meestal uitgekeerd als het project is
uitgevoerd. WCL vraagt ook zelf geld voor projecten
aan, die vervolgens door WCL zelf worden uitgevoerd of
waarbij WCL direct bij de projectleiding is betrokken. Er
zijn daarnaast projecten aangevraagd voor anderen waarbij
WCL niet de uitvoering doet maar wel verantwoordelijk is
voor de uitvoering en de verantwoording. Een voorbeeld
hiervan is de restauratie van Roerdinkhof. Aan deze
subsidieregeling (uit het Programma Cultuur en Erfgoed)
konden alleen “partners van de provincie Gelderland”
meedoen en geen particulieren. WCL is partner geworden

door het langjarige Kippenhokproject. Tot op heden
heeft nog geen enkel project geleid tot een risico (lees:
financieel nadeel) voor WCL. Het is wel voorgekomen dat
bij een project een extra bijdrage moest worden gegeven.
Daar staat tegenover dat soms projecten goedkoper
uitgevallen zijn.
Hieronder staat een overzicht van projecten waarbij voor
WCL een (theoretisch) risico bestaat. In dit schema zijn alle
projecten opgenomen waarvan een bewaarplicht geldt.

Project
nummer

Projectnaam

Uitvoering
door

risico voor WCL

bedrag

risico beperken door:

looptijd
project

stukken bewaren (risico) tot

2013
015141

Cultuur en Erfgoed Roerdinkhof

Roerdinkhof

aanvrager; subsidie
(deels) terug betalen

€ 230.000

n.v.t. project is succesvol afgerond

1 jan 2014 1 juli 2017

1 juli 2022

2013015141

Bossen van Winterswijk, erfgoed
voor de toekomst

WCL m.m.v.
Probos en Maes

aanvrager; subsidie
(deels) terug betalen

€ 14.940

n.v.t. project is succesvol afgerond

1 juli 2014 1 juli 2017

1 juli 2022

2016013585

Klusbrigade

WCL

aanvrager; subsidie
(deels) terug betalen

€ 25.000

eigen aansturing

1 jan 2017 31 dec 2018

31 dec 2023

2014 011211

De Winterswijkse aanpak om
samenhang tussen functies en
voorzieningen te creëren

WCL

aanvrager; subsidie
(deels) terug betalen

€ 18.999

n.v.t. project is succesvol afgerond

1 juli 2014 1 okt. 2016

1 okt 2021

2013 014058

Promotie en marketing Nationaal
landschap

WCL mmv diverse partijen

aanvrager; subsidie
(deels) terug betalen

€ 67.500

n.v.t. project is succesvol afgerond

1 dec. 2013 –
31 aug. 2015

11 dec 2020

2012 015401

Herstel karakteristieke waardevolle
gebouwen fase -6

WCL

aanvrager; subsidie
(deels) terug betalen

€ 20.000

n.v.t. project is succesvol afgerond

2013 - 2015

12 aug 2020

2012 001767

Herstel karakteristieke waardevolle
gebouwen fase -5

WCL

aanvrager; subsidie
(deels) terug betalen

€ 30.000

n.v.t. project is succesvol afgerond

2012 - 2014

5 aug 2020
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Bijlage 01

| Balans per 31 de c e m be r 2 0 1 9 (na resultaatbestemming)

ACTIVA

PASSIVA
31-12-2019

31-12-2019

31-12-2018

31-12-2018

VLOTTENDE ACTIVA

EIGEN VERMOGEN

Vorderingen

Bestemmingsreserve Landschapsfonds

€

6.500

€

6.500

Gemeente Winterswijk

€

0

€

0

Bestemmingsreserve projecten

€

23.837

€

0

Lening Stichting BBW

€

0

€

0

Overige reserves

€

33.663

€

33.873

Overlopende activa

€

127

€

64.000

€

40.373

€

16.571

€

16.571

VOORZIENINGEN

Liquide middelen
Rabobank

€ 209.978

€

228.309

Kas

€

12

€

44

Onderhoudsfonds

J aar ve rsl ag 2 019 S tichti ng W CL Winte r sw ijk

22

€

€

210.117

210.117

€

€

228.353

228.353

KORTLOPENDE SCHULDEN
Nog te betalen projectkosten

€ 129.546

Crediteuren

€

€ 171.401

0

€

8

€ 129.546

€ 171.409

€ 210.117

€ 228.353

| St aat van ba te n e n l a ste n 2 0 1 9
WAARDERINGS- EN
RESULTAATBEPALINGSGRONDSLAGEN		

BATEN EN LASTEN
2019

2018

Projectbijdragen Gemeente Winterswijk

€

75.000

€

75.000

Projectbijdragen derder

€

5.259

€

0

Verkoop boeken

€

200

€

450

Overige bijdragen en donaties

€

16.869

€

16.500

Rentebaten

€

10

€

28

SOM DER BATEN

€

97.338

€

Projectkosten

€

58.063

€

92.194

Onderhoudskosten

€

0

€

0

Organisatiekosten

€

15.648

€

20.807

Afwaardering Lening Stg BBW

€

0

€

7.295

91.978

					
Voor zover niet anders is vermeld, zijn de activa en passiva
opgenomen tegen de nominale waarde.
Het resultaat wordt bepaald als zijnde het verschil tussen de
som van toegezegde subsidies en rentebaten en alle hiermee
verbonden aan het verslagjaar toe te rekenen (project)-kosten,
zulks met inachtneming van de gehanteerde waarderingsgrondslagen.
De baten worden verantwoord in het jaar waarop de beschikking betrekking heeft c.q. de donaties, verkoop boeken en
rentebaten zijn ontvangen.
Verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar waarin
deze voorzienbaar zijn.
In 2019 zijn geen uitkeringen/beloningen verstrekt welke onder de Wet Normering Topinkomens
vallen en toegelicht zouden moeten worden.
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SOM DER LASTEN

€

73.711

€ 120.296

SALDO

€

23.627

€

-28.318

Toevoeging bestemmingsreserve projecten

€

23.837

€

-15.553

Onttrekking onderhoudsfonds

€

0

€

0

Onttrekking c.q. toevoeging overige reserves

€

-210

€

-12.765

€

23.627

€

-28.318

Verwerking saldo:
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| Same nst e lling WCL be stu u r (per 20 mei 2019)

Bestuursleden (19):
mevr. I.T.F. klein Gunnewiek

DB voorzitter

gemeente Winterswijk

dhr. A. Schoemaker

DB secretaris

gemeente Winterswijk

mevr. J.J.M. Ras

DB

gemeente Winterswijk

dhr. R. te Selle

DB vicevoorzitter

LTO-Noord afdeling Oost Achterhoek

dhr. N. Abbink

LTO-Noord afdeling Oost Achterhoek

dhr. S. te Selle

LTO-Noord afdeling Oost Achterhoek

dhr.J. Soede

LTO-Noord afdeling Oost Achterhoek

dhr. J. van der Heide

DB

mevr. H. Bruggink

Boer en Recreatie

mevr. L. Helder

Koninklijke Horeca Nederland afdeling Winterswijk

dhr. H. Donderwinkel
dhr. D.J. Stronks

Adviescommissie Cultuurhistorie
DB penningmeester (2)

dhr. B.J. Harfsterkamp
dhr. J. Wytema
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Recron afdeling Winterswijk

Platform Natuur en Landschap Oost-Achterhoek
DB penningmeester

mevr. G.J. Smalbraak

mevr. G. Boessenkool

Gelders particulier grondbezit / Stichting Particulier Agrarisch Natuurbeheer
NSW-landgoederen Winterswijk e.o.

dhr. E. de Roos
dhr. D. Eggink

Platform Natuur en Landschap Oost-Achterhoek

gezamenlijke belangenverenigingen van het buitengebied
DB

gezamenlijke belangenverenigingen van het buitengebied
Ondernemersvereniging Buitengebied Winterswijk

Adviseur:
Notulist:
mevr. A. van Zanden

gemeente Winterswijk

De Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen (inmiddels Vrouwen van Nu) hebben aangegeven geen onderdeel meer te willen zijn van WCL Winterswijk.

Wet normering topinkomens
(verplichte openbaring van bezoldigingen en ontslagvergoedingen)(samen met accountant)
Volgens gegevens van met Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties dient WCL in haar
jaarstukken de hoogte van bezoldigingen en ontslagvergoedingen te
vermelden.
WCL betaalt de bestuurders geen
bezoldigingen en/of ontslagvergoedingen.

Bijlage 04

| W CL D oe ls tel l i nge n

Algemeen
De stichting draagt de naam:
“Stichting Waardevol Cultuurlandschap Winterswijk”.
Zij heeft haar zetel in Winterswijk.
De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd.

Doel

Geldmiddelen
Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:
• subsidies en donaties;
• schenkingen, erfstellingen en legaten;
• alle andere verkrijgingen en baten, waaronder begrepen
vergoedingen voor door de stichting ten behoeve van
derden verrichte diensten.

De stichting stelt zich ten doel een bijdrage te leveren aan te
formuleren en uit te voeren beleid voor behoud, herstel en
ontwikkeling van het buitengebied van Winterswijk. Daarbij
wordt uitgegaan van een integrale benadering van vijf thema’s:
leefbaarheid, land- en tuinbouw, natuur- en landschapsbeheer,
cultuurhistorie, recreatie en toerisme.
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De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken
door in samenwerking met de gemeente Winterswijk:
• het gevraagd en ongevraagd adviseren van, en het fungeren
als klankbord voor, het college van Burgemeester en
Wethouders van de gemeente Winterswijk;
• aan het college van B&W voorstellen te doen over te
initiëren projecten;
• in opdracht van het college van B&W projecten uit te werken
in projectvoorstellen in te dienen bij subsidie verlenende
instanties;
• voorlichting te geven;
• financiële middelen te verwerven ten behoeve van de
realisering van de gestelde doeleinden;
• al hetgeen te verrichten dat met het vorenstaande verband
houdt of daarvoor in de ruimste zin bevorderlijk kan zijn.

