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Voorwoord

Voor u ligt het jaarverslag 2013 van de Stichting Waardevol Cultuurlandschap (WCL) 
Winterswijk. 
Het Algemeen Bestuur legt hiermee verantwoording af over de bestuursactiviteiten en de 
uitvoering van het Jaarplan 2013 inclusief de financiële verantwoording.
Het jaar 2013 stond voor een groot deel in het teken van het afronden van de 
Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) pilot. WCL heeft de afgelopen jaren met de 
pilot laten zien dat je ook op een andere manier kunt omgaan met de GLB gelden en dat 
agrariërs en ons landschap daarvan kunnen profiteren. De tijd zal het leren of het nieuwe 
GLB gunstig uitpakt voor Winterswijk.  De mogelijkheid die Brussel biedt om de natuurlijke 
handicaps, die ons kleinschalige landschap heeft ten opzichte van andere gebieden, om 
te zetten in een voordeel voor onze ondernemers is vooralsnog nationaal niet opgepakt. 
In WCL Winterswijk waren daar juist uitstekende ideeën voor, die zijn uitgewerkt in een 
gebiedsofferte. Dit aanbod is door de provincie Gelderland niet opgepakt. 

Een ander belangrijk project in 2013 was natuurlijk het project om tot aanleg van glasvezel 
te komen. De oplossing voor de toekomst om snel internet mogelijk te maken. Er is veel 
voorbereidend werk gedaan in 2013. De business case is gemaakt en met diverse partijen 
is gezocht naar mogelijkheden. In 2014 zal bekeken worden of het ook daadwerkelijk gaat 
lukken. Verder zijn er natuurlijk ook weer de gebruikelijke kleinere projecten uitgevoerd, 
zoals het inzamelen van landbouwplastic, de zwerfvuil actie en het “kippenhokproject” dat 
in een afrondende fase is gekomen. 

WCL heeft ook weer in 2013 laten zien dat je samen veel kunt bereiken. Na bijna 20 jaar 
WCL is de onderlinge verstandhouding tussen de verschillende deelnemende organisaties 
nog steeds uitstekend. We kijken met trots terug op een jaar waarin veel  werk is verzet of 
werk in gang is gezet. Wij wensen u veel leesplezier met dit jaarverslag.
 
Voorzitter Secretaris
Dhr. G.J.W. te Gronde  Dhr. A. Schoemaker
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In het jaar 2013 zijn door het bestuur activiteiten verricht, 
waarbij de doelstellingen uit de Visie Stichting WCL 2005 – 
2015 leidend zijn geweest.  

WCL vergaderingen Dagelijks Bestuur en  
Algemeen  Bestuur 
Het Algemeen Bestuur heeft in 2013 drie keer vergaderd. Het 
Dagelijks Bestuur is acht keer bijeen geweest. 

Statuten(wijziging)
Op 7 november 2013 zijn in het bijzijn van enkele bestuurders 
door de notaris de nieuwe statuten ondertekend. De statuten 
zijn aangepast, omdat onder andere de werkwijze sinds enkele 
jaren anders is. De nieuw opgerichte Ondernemersvereniging 
Buitengebied Winterswijk (OBW) krijgt nu ook zitting in het 
bestuur. 

Bestuurswisselingen
In 2013 hebben zich de volgende bestuurswisselingen 
voorgedaan:
• per 11 november 2013 is namens de OBW mevrouw 
 Gea Boessenkool tot het bestuur toegetreden 
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Voorbereiding Jaarplan 2014
Voor de voorbereiding van het Jaarplan 2014 is dit keer geen 
speciale bijeenkomst / workshop gehouden. Er lagen nog 
diverse projectvoorstellen “op de plank”. De gemeenteraad 
heeft bij de begrotingsvaststelling voor 2014 een bedrag van 
€ 75.000 structureel opgenomen ten behoeve van de 
Stichting WCL Winterswijk voor het uitvoeren van projecten en 
de organisatiekosten. 

Voorbereiding Visie 2015 – 2015
Omdat de huidige Visie 2005 – 2015 geactualiseerd dient te 
worden is er in 2013 een start gemaakt met de voorbereiding 
voor de Visie 2015 – 2025. In juni is het algemeen bestuur 
aangevuld met themadeskundigen bijeen geweest om een 
eerste start te maken. Insteek hierbij was om per thema aan 
te geven wat de Stichting WCL goed gedaan heeft en wat 
beter kon. Ook naar dwarsverbanden tussen de vijf thema’s 
werd gevraagd en gezocht.  In november is er onder leiding 
van mevrouw Tanja Abbas een tweede bijeenkomst gehouden 
(in de schoppe bij Berenschot Watermolen). Hierbij was de 
opdracht om de  volgende stukken te herschrijven (uitgaande 
van het jaar 2025; dus achteraf):
• Canon van Winterswijk;
• Telegraaf krant: regio bijlage;
• Boekje Landschappelijk ondernemen.

Overleg met de Buurtschappen 
De Stichting WCL is als adviseur aanwezig bij de periodieke 
overleggen van de Buurtschappen Visie (BSV); de Stichting 
WCL zit ook in de klankbord van de Dorps Contact Persoon 
(DCP-er).
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01 | Bestuursactiviteiten

Pilot Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) 
De pilot GLB  heeft in 2013 voor het derde en tevens laatste 
jaar gedraaid  met 132 deelnemers. Het areaal grond dat 
hierbij direct betrokken is bedraagt een kleine 3000 ha. 
Winterswijk is één van de vier pilotgebieden in Nederland 
(naast WCL ook de Agrarische Natuurvereniging Oost 
Groningen (ANOG - Groningen), Noordelijke Friese Wouden 
(NFW - Friesland) en Water, Land & Dijken (WLD - Noord- 
Holland)). Aanleiding voor deze landelijke pilot is na te gaan 
of gebieden (cq. Boerencollectieven) duurzamer, efficiënter 
en doelgerichter kunnen werken bij vergroeningsmaatregelen 
en bij agrarisch natuurbeheer. Het Ministerie van EZ (hier 
valt landbouw onder) heeft inmiddels in Brussel bereikt dat 
Europa boerencollectieven als eindbegunstigde accepteert. 
Dit betekent dat een groep van boeren (lees: een agrarische 
natuurvereniging) formaliteiten en handelingen die vallen 
onder Pijler II mogen verrichten. In heel Nederland zullen 
naar verwachting een 35 - 40 tal van dergelijke (grotere) 
gebiedscollectieven ontstaan. Het klaarstomen, voor 1 januari 
2016, van deze gebiedscollectieven gebeurt door de SCAN 
(Stichting Collectief Agrarisch Natuurbeheer). In diezelfde 
periode zal de directe landbouwsubsidie (Pijler I) niet meer 
gekoppeld zijn aan de landbouwproductie van de jaren 2002 
/ 2003, maar gekoppeld zijn aan “maatschappelijke doelen”, 
zoals permanent grasland, gewasrotatie en ecologische randen.
Het streven naar een structurele vergoeding voor (de 
beperkingen van) kleinschaligheid heeft het in deze ronde niet 
gehaald, maar blijft wel een van de WCL-hoofddoelen. 
De uitbetaling van het tweede pilot jaar was eind 2013. 
De GLB- projectgroep bestaat uit vijf WCL bestuursleden, 
aangevuld met adviseurs van LTO-Noord afdeling Winterswijk, 
Dienst Landelijk Gebied (DLG), Aequator Groen& Ruimte, Plant 
Research International (PRI), Provincie Gelderland en Ministerie 
EZ.



WCL-promotieactiviteiten / aanwezigheid bij 
bijeenkomsten
• Jaarverslag 2012; 
• Presentatie Boek “ Landschappelijk ondernemen in de 
Achterhoek” op 21 februari 2013 in de Radstake te Varseveld; 
boek is mede gesponseerd door de Stichting WCL; 
• Aanwezig bij de opening van het fietspad langs de 
Wooldseweg;
• Aanwezig bij de opening van de fietsroute: “Flamingo-route- 
Süd’; 
• Presentatie door Boris van Zanten over zijn 
onderzoeksmethodiek; hoe de toerist het Winterswijkse 
landschap waardeert; 
• Aanwezig bij regionale thema bijeenkomsten in het kader 
van Agenda 2020;
• Aanwezig bij de bijeenkomst Krimp in het Gerrit Komrij 
College;
• Aanwezig bij een Natura 2000 bijeenkomst voor 
begeleidingsgroepen;
• Aanwezig bij provinciale bijeenkomst Cultureel 
Ondernemerschap. 

Tweede plaats bij landelijke prijs Juichwilg  te 
Putten 
Op 4 oktober 2013 werd de landelijke prijs uitgereikt aan die 
gemeente die in 2013, volgens Landschapsbeheer Nederland,  
het beste heeft gescoord op het gebied van samenwerking 
met het buitengebied. Bij de nominatie: “Het landschap ben je 
zelf” werd Winterswijk (lees Stichting WCL) tweede achter de 
gemeente Raalte. 

Afsluiting project Beleven Nationaal Landschap 
Winterswijk
Tijdens de Algemeen Bestuursvergadering van juni is het 
project Beleven Nationaal Landschap Winterswijk informeel 
afgesloten. Met dit project werden onder andere de 
verenigingsgebouwen Emma en Wilhelmina gerenoveerd, 
zijn er schuilhutten geplaatst en is het Lindenarboretum 
opgeknapt.

Georganiseerde bijeenkomsten: Veiligheid
In 2013 zijn in februari/ maart drie bijeenkomsten 
georganiseerd met het thema veiligheid. Naast de algemene 
cijfers van de laatste jaren over (poging tot) inbraak was er ook 
aandacht voor inbraakpreventie en voor de problematiek van 
de bluswatervoorziening van het Winterswijkse buitengebied. 

Deelname in werkgroep Breedband buitengebied 
Winterswijk
Het uiteindelijke streven is een snelle internet verbinding in 
het gehele buitengebied van Winterswijk te realiseren. Voor 
de leefbaarheid is dit een noodzakelijke voorziening. Daarom 
ondersteunt de Stichting WCL de werkgroep Coöperatie 
Breedband Buitengebied Winterswijk (CBBW) zoveel mogelijk.  

Deelname in het Europese project “Cantogether” 
(Crops and Animals Together) 
In dit Europese project in Nederland onder leiding van Hein 
Korevaar van Plant Reseach International (Wageningen), wordt 
gekeken naar de (afval)stromen en de mogelijke combinaties 
ervan tussen de melkveehouderij en de akkerbouw. Hiervoor 
zijn in 2013 enkele workshops / bedrijfsbezoeken geweest. 
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GLB-promotieactiviteiten
• Nieuwsbrieven uitgebracht;  
• Aanwezig bij bezoek Franse delegatie aan ANOG (27 mei 

2013);
• Bezoek van de 4 pilots aan de Staatssecretaris mevrouw 

Dijksma in Den Haag (25 april 2013); 
• Statenbezoek; speciale themabijeenkomst met de Provinciale 

Staten;
• Opening Demonstratieveld akkerfaunaranden en oude 

gewassen door gedeputeerde Van Dijk;
 
Gebiedsofferte  / Gebiedsaanvraag 
In het nieuwe systeem zal uiteindelijk de streek zelf 
bepalen wat er op gebied van agrarische natuurbeheer en 
Landschapsbeheer dient te gebeuren. Daarvoor zijn in 2013 
enkele bijeenkomsten geweest om te bepalen welke diensten 
in Winterswijk nodig zijn om een optimaal gebiedsplaatje te 
krijgen. Hieraan is met veel enthousiasme en inzet aan gewerkt. 
De (concept) Gebiedsofferte die de Stichting WCL in 2013 
heeft opgesteld behoort tot de eersten van heel Nederland 
en heeft een integraal karakter. Bij dit proces is ook (ambtelijk) 
met de Provincie Gelderland en het Waterschap Rijn en IJssel 
gesproken over de inzet van de gelden die beide beschikbaar 
hebben voor (agrarisch) natuurbeheer. Helaas is de houding 
van met name de Provincie in de loop van 2013 te afwachtend 
geworden, zodat het proces voorlopig nagenoeg stil ligt. WCL 
had graag alvast geoefend met het overnemen van diensten. 
Deze ervaring zou voor dit proces, wat nu voor de regio 
Achterhoek en Liemers door de VALA wordt overgenomen, van 
grote waarde zijn geweest.

Fotowedstrijd

Iedere bezoeker aan 

het demonstratieveld 

nodigen we graag 

uit een mooie foto te 

maken van de veldjes, de planten, 

maar vooral van de insecten die er 

gezien worden. 

Die foto kan verstuurd 

worden naar: 

Stichting WCL Winterswijk  

gebiedsloket@winterswijk.nl 

of naar: 
Postbus 387 
7100 AJ Winterswijk

Voor de mooiste foto 

hebben de Sevink Mölle en  

WCL Winterswijk een aardige prijs 

ter beschikking gesteld.

Waarom dit veld met al die gewassen? 

Het is een demonstratieproject van de Stichting Waardevol Cultuurlandschap 

(WCL) Winterswijk. Deze stichting bestaat inmiddels bijna 20 jaar en heeft in 

al die jaren geprobeerd om samen met de vertegenwoordigers van landbouw, 

natuur en landschap, recreatie en de bewoners en ondernemers van het 

Nationale Landschap Winterswijk projecten uit te voeren, die zowel de 

landbouw als natuur en recreatie ten goede kwamen.

Een van de grootste projecten van de laatste jaren, 

waarin de landbouw- en natuurbeheer ook weer 

goed samenwerken, is de GLB-pilot, een proef- en 

voorbeeldproject. GLB betekent Gemeenschappelijk 

Landbouwbeleid en dat is het landbouwbeleid dat door 

de Europese Gemeenschap wordt vormgegeven. 

De laatste jaren wordt er naar gestreefd dit te 

vergroenen: niet alleen aandacht voor de productie 

van melk-, vlees en akkerbouwproducten, maar ook iets 

meer doen voor natuur en landschap. De landbouwers 

die inkomenssteun ontvangen van Brussel worden 

verplicht een deel van hun grond in te richten voor biodiversiteit. Met dit GLB-

project, waaraan zo’n 130 Winterswijkse boeren hebben deelgenomen, is 

hiermee al enige jaren geëxperimenteerd.

Op de drie hectare tegenover de Sevink Molen liggen 30 mini-akkers met 60 akkerranden. 

Aan de kant van de Meddoseweg ligt een strook met echte kamille, klaproos en korenbloem. 

Aan de bovenkant en zijkant keren 

in een strook allerlei soorten uit de 

akkerranden terug. Ook is er een hoekje 

met energiegewassen. Eromheen liggen 

grotere akkers met gerst.

In de akkerranden en deels ook op de akkertjes 

staan soorten, die in de zomer bloeien en van 

dit hoekje in Meddo een kleurrijk en bloemrijk 

geheel zullen maken. Dat is niet alleen leuk om 

te zien, maar ook van belang voor vlinders, 

bijen en andere insecten. Als je er op een 

zonnige dag rondloopt zul je er vele kunnen 

zien. Maar niet alleen insecten, ook de haas 

en de patrijs hebben baat bij deze gevarieerde 

akkerranden. Wie geluk heeft zal ze hier zeker 

kunnen zien.

Waarom dit veld met al die gewassen? 

Het is een demonstratieproject van de Stichting Waardevol Cultuurlandschap 

(WCL) Winterswijk. Deze stichting bestaat inmiddels bijna 20 jaar en heeft in 

al die jaren geprobeerd om samen met de vertegenwoordigers van landbouw, 

natuur en landschap, recreatie en de bewoners en ondernemers van het 

Europees

Europees

Boeren met landschap en natuur

Demonstratieveld  vergroening in de landbouw

Waarom?

Hoe?

Voor wie?

Het landbouwbeleid wordt vergroend. Van boeren wordt verwacht 
dat ze meer ruimte geven aan natuur.
Boeren kunnen kiezen voor graanakkers en akkerfaunaranden, 
waarin diverse plantensoorten en zaad mengsels zijn gebruikt.Op de demonstratievelden worden allerlei mogelijkheden getoond 
aan alle belangstellenden. Tussen 10 juli en 18 augustus worden er 
regelmatig gratis rondleidingen gegeven. Informeer voor de exacte 
dagen bij de VVV of bij de Sevink Mölle.

FotowedstrijdIedere bezoeker aan het demonstratieveld nodigen we graag uit een mooie 
foto te maken. De Sevink 
Mölle en WCL Winterswijk 
hebben een aardige prijs ter beschikking gesteld.

Kom en bezoek onze DemonstratieVelDen!

Europees

Europees

Boeren met landschap en natuur

Demonstratieveld vergroening in de landbouw

Door wie?
Rondom Winterswijk hebben al 130 boeren ervaring opgedaan met 
vergroening. Dit jaar is er daardoor 200 ha graan extra en 17 ha 
akkerranden te zien.

NIEUWSBRIEF  M a a r t

Europese landbouwsteun: 

recente ontwikkelingen

Tijdens de Eurotop van begin 

februari stelde de Europese Raad 

het meerjarenbudget vast op 

bijna 960 miljard euro. Voor het 

eerst lijkt die begroting te worden 

verlaagd: het budget voor 2007-

2013 was 975 miljard euro. De 

Europese Commissie heeft 1083 

miljard voorgesteld. Het aandeel 

voor het gemeenschappelijke 

landbouwbeleid (GLB) is voor 

de periode 2014 – 2020 363 

miljard euro. Voor pijler I (directe 

inkomenssteun) is 277 miljard en 

voor pijler II (plattelandsbeleid) is 

85 miljard bestemd. In de laatste 

jaren was er voor beide pijlers 

421 miljard euro. Een verlaging 

van 13%. 
Over de extra korting van 8% voor 

Nederland is enige onduidelijkheid. 

Het Europese Parlement moet 

immers nog met de begrotings-

voorstellen instemmen. 

Lees het vervolg op pag. 2

Gebiedsofferte: streven naar bij het gebied passend 

maatwerk

Een nieuwe trend bij het beheer van het landelijk gebied is dat organisaties 

(landbouw en natuur) in een gebied zelf komen met plannen en ideeën 

hoe het cultuurlandschap de komende jaren beheerd kan worden. Die 

gebiedsorganisaties bieden overheden (Rijk, Provincie of Waterschap) 

een plan aan waarin ze aangeven met welke diensten ze bijdragen aan 

behoud en versterking van het agrarische cultuurlandschap. Economisch 

vitale landbouw is daarbij een belangrijke randvoorwaarde. De ambitie 

van de gebiedspartijen (lees 

WCL) is om de taak van 

de overheid te “verlichten”. 

Daartoe wordt met de overheid 

een prestatieovereenkomst 

afgesloten. Daartegenover staat 

een “eigen” gebiedsbudget en 

meer vrijheid bij de invulling.

Contract op hoofdlijnen

De gebiedsofferte past bij de 

decentralisatie van taken van 

het Rijk naar lagere overheden.

De gebiedsofferte is een  

“contract op hoofdlijnen”  voor 

een periode van 5-7 jaar. 

Afhankelijk van de beschikbare 

financiële middelen worden met 

boeren en landgoedeigenaren individuele contracten afgesloten, zodat de 

doelen en ambities ook gerealiseerd worden. Net zoals in de GLB-pilot zal 

het collectief (St. WCL) de administratie, controle en betalingen verzorgen. 

Lees het vervolg op pag. 2

01 | Bestuursactiviteiten
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Demonstratieveld akkerfaunaranden 
Tegenover de Sevinkmolen is in het kader van promotie 
(bewustwording) voor de GLB-activiteiten een 
demonstratieveld akkerfaunaranden aangelegd. Hier zijn 60 
verschillende akkerfaunaranden en 40 deels oude gewassen 
geteeld zodat de GLB deelnemers de verschillende soorten 
akkerfaunarranden konden zien. Hiervoor is eind augustus 
2013 een GLB-deelnemersbijeenkomst gehouden. Het demo 
veld is op 4 juli 2013 geopend door gedeputeerde Jan Jacob 
van Dijk in het bijzijn van tientallen personen. 

Dit Demonstratieveld was ook een attractie voor de toerist; 
er zijn verschillende rondleidingen onder leiding van een 
gids gegeven. Om dit demo-veld te promoten was er nog 
een fotowedstrijd uitgeschreven. De beste foto die door de 
vakkundige jury is gekozen is gemaakt door de heer Lammers 
uit Aalten. Ook andere agrarische natuurverenigingen en 
scholen hebben het veld bezocht. 

01 | Bestuursactiviteiten
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Om de graanteelt in Winterswijk extra te stimuleren is een 
deelproject gehouden met een 20tal GLB-deelnemers. Doel 
hierbij was zelf je eigen krachtvoer te verbouwen. Om een 
goede oogst te krijgen en om de waarde van graan in het 
voederproces aan te geven, is er in het voorjaar een speciale 
bijeenkomst geweest door graanspecialisten (Westerveld en 
For Farmers) voor met name melkveehouders.
Een tweede bijeenkomst was een demonstratie in de 
graanoogstperiode van het graanpletten bij de familie 
Dondergoor in Ratum. Bij deze bijeenkomst, die door 
tientallen boeren werd bijgewoond, werd het graan op het 
bedrijf geplet en vervolgens in plastic slurven luchtdicht 
verpakt.  Zowel van de oogst als van het verwerken is / wordt 
een rapport opgesteld.  

01 | Bestuursactiviteiten
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Geschillencommissie GLB
Het Dagelijks Bestuur heeft in 2013 een aanpassing gedaan in 
het GLB-deelnemers-regelement. Het heeft betrekking op de 
verdeling van geschreven uren voor de verrichte diensten.

Plattelandshuis Achterhoek en Liemers (PAL)
Eind 2013 is het PAL gestopt met haar werkzaamheden. De 
laatste activiteit was een slotbijeenkomst bij Erve Kots. Hierbij 
en bij de periodieke ontbijtsessies was de Stichting WCL altijd 
aanwezig. De Stichting WCL en PAL waren nauw met elkaar 
verbonden. Meerdere, met name de grotere, projectaanvragen 
liepen via PAL. De Stichting WCL blijft een voorstander van 
een regionaal kennisplateau “landelijk gebied”. 

Omgevingsvisie Buitengebied Winterswijk
De Stichting WCL doet mee aan het opstellen van de nieuwe 
Omgevingsvisie. Zij heeft hiervoor ook deelgenomen 
aan met Benen op tafel (BOT)- sessie samen met de 
gemeenteraadsleden.  Deze visie zal de basis vormen voor 
de nieuwe Omgevingsvisie Buitengebied Winterswijk. Bij 
het opstellen zullen ook aandacht besteed worden aan alle 
voorzieningen in het buitengebied, zoals zorg en vervoer.

01 | Bestuursactiviteiten



Aanvrager  voor derden
(onder andere diverse projecten in het kader van de 
promotie Nationaal Landschap Winterswijk)
Omdat meerdere provinciale subsidies alleen maar door 
gemeenten en/of vaste partners van de provincie Gelderland 
aangevraagd kunnen worden, heeft de Stichting WCL enkele 
aanvragen voor derden bij de provincie Gelderland ingediend. 
In 2013 is onder het programma Cultuurhistorie en Erfgoed 
subsidie voor de volgende deelprojecten geld aangevraagd 
en toegekend: Renovatie van Roerdinkhof en Onderzoek naar 
historische bossen. Het deelproject Herstellen kippenhokken 
heeft het niet gehaald. Bij het programma “Nationaal 
Landschap Winterswijk”  van de Provincie is het project 
promotie Nationaal Landschap Winterswijk  aangevraagd en 
toegewezen.
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Deelprojecten hierbij zijn:  
• Ken je Nationaal Landschap. Ondernemers en 

informatieverstrekkers als ambassadeur;
• De Grolse Linie zichtbaar in het landschap;
• Inrichten informatiepunt over het Nationaal Landschap in de 

VVV te Groenlo;
• Verzamelproject gemeente Aalten; o.a. Digitalisering 

Cultuurhistorische informatie; Erfgoedrapportages in 
Nationaal Landschap; Infopanelen met QR codes in het 
landschap; Bomenroute in de tuin van Sint Bernardus, 
Fietsroute langs de ingezaaide bloeiende akkerranden; 
wandelroute lokaal ommetje Barlo; lokaal Ommetje De 
Haart; 

• Koepelproject Winterswijk Marketing ( VVV Winterswijk); 
onder andere inrichten van het bezoekerscentrum met 
infopunt Nationaal Landschap; Organiseren Marathon 
Nationaal Landschap, ontwikkelen korte zogenaamde 
10.000 stappen wandelroutes, heruitgave van de diverse 
KNNV routes door Nationaal Landschap Winterswijk, 
aanpassen website, ontwikkelen handig kaartmateriaal, 
Inrichten speelbos Rommelgebergte;.

• Verzamelproject Platform Landschap Vragender;
• Een vijftal wandelroutes rond Vragender uitgezet en in kaart 

gebracht (inclusief Toeristisch Overstap Punt (TOP) in het 
centrum en het opzetten van een website rond deze routes); 

• Rotonde bij Bredevoort inrichten als welkomstrotonde 
Nationaal Landschap;

• Boek: “De smaak van het Nationaal Landschap Winterswijk”;
• Deelproject Goed Boeren in een Waardevol Landschap;
• Ontwikkelen van een info bord met daarop een kaart van het 

gebied en een beschrijving van de meest bijzondere plekken 
in dit Nationaal Landschap;. 

• Nationaal Landschap op je website.

Bij deze projecten is de Stichting WCL wel 
eindverantwoordelijk 

Financiën
Sinds 2007, het eerste jaar dat de Stichting WCL na de 
doorstart met eigen projecten werkt,  is de totale  “omzet aan 
subsidies en bijdragen ” die via  de Stichting WCL zijn betaald 
(of nog betaald dienen te worden), meer dan € 4,7 miljoen. 
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08

Gebiedsloket Winterswijk
De huidige situatie is dat er nauwelijks nog contact met het 
Gebiedsloket wordt opgenomen; zij die dat in het verleden 
hebben gedaan, hebben nu vaak een directe ingang. Dit 
vraagt om een evaluatie en een herbezinning over nut en 
noodzaak van het gebiedsloket.
Het gebiedsloket Winterswijk is ontstaan als een 
samenwerkingsverband van de Stichting WCL Winterswijk, 
de gemeente Winterswijk, de provincie Gelderland en het 
Ministerie van Economische Zaken (toen Ministerie van 
Landbouw). Ook was het Waterschap Rijn en IJssel erbij 
betrokken.

Het loket is ook de ingang voor het indienen van allerlei (aan)
vragen, verzoeken, klachten en inlichtingen over zaken die zich 
in het gebied van Winterswijk afspelen, zoals:
• opvragen actuele gebiedsplannen;
• functieveranderingen;
• sloop gebouwen;
• aanvraag Natuurschoonwet (NSW) landgoederen in het 

kader van bestemmingsplan;
• splitsing woningen;
• beplantingen en subsidiemogelijkheden;
• kapvergunningen;
• stichten nieuwe bedrijven;
• dierziekten;
• Natura 2000;
• Gemeenschappelijk Landbouwbeleid;
• vragen over kwaliteit van oppervlaktewater;
• onderzoeksgegevens over waterkwaliteit;
• toeslagrechten;
• onderhoud fietspaden;
• indienen van WCL-projecten.

De meeste vragen en verzoeken zijn binnengekomen via 
het e-mailadres: gebiedsloket@winterswijk.nl  of tijdens een 
bezoek aan het gebiedsloket. 
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Gebiedsloket Winterswijk
Het jaarplan 2013 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 
2013 zijn uitgevoerd. Oudere projecten waarvan enkel de 
financiële afwikkeling in 2013 heeft plaatsgevonden worden 
hier niet vermeld. In het kader staat de naam van het project, 
vervolgens de totale projectkosten en de WCL-bijdrage. 
Gedetailleerde financiële informatie kunt u vinden op onze 
website.
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Projectnaam Totale kosten WCL-bijdrage

Leefbaarheid / Buurtschappenvisie

Zwerfafvalopruimingsactie 2013 €   20.000,00 €   17.500,00

Ook in 2013 zijn zowel in het voorjaar als in het najaar de zwerfafvalopruimingsacties gehouden. Deze acties zijn het vervolg op het project Goed Gastheerschap in het Nationaal 
Landschap Winterswijk, waarbij de opruimspullen verkregen zijn. Leden van diverse verenigingen uit de buurtschappen zorgen ervoor dat het buitengebied schoon blijft. Een 
trend die zichtbaar is, is dat er nu minder zwerfafval wordt opgeruimd dan aan het begin van het project in 2010 (minder is beter). 

Buurtschapsvisie: glasvezel €   9.000,00 €   7.000,00

 In 2013 is naast de personele inzet ook een financiële bijdrage geleverd voor de voorbereidingen van de vraagbundeling.
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Onderhoudsteam Meddo €   750,00 €   500,00

Het  Meddose Naoberteam , een groep senioren van 11 personen, werkt  elk jaar een vast programma af met onder andere het onderhoud van de twee schuilhutten en de 
uitkijktoren aan de Slinge van het Biologisch Staion Zwillbrock, maar ook het onderhoud van bloembakken en kleine perkjes  in de kern van Meddo. In 2013 hebben ze er in 
overleg met de gemeente een project bij gekregen. Het zogenaamde Oor bij de Eendracht. Het onderhoud van dit kleine stukje groen wordt nu door het Naoberteam gedaan. 
Er was eerst een flinke opknapbeurt noodzakelijk, die in samenspraak is gebeurd met een groenverzorger uit Meddo en de Gemeente Winterswijk. Daarnaast zijn enkele bomen 
geplant, waaronder de Koningslinde.

Projectnaam Totale kosten WCL-bijdrage

Leefbaarheid / Buurtschappenvisie (vervolg) 

Dorpsplan Meddo actualiseren €   1.000,00 €   500,00

Het dorpsplan van Meddo was in 2004 gemaakt. Dat was voor het Algemeen Meddo’s Belang (AMB) reden om dat dorpsplan  te herzien. Tegen de achtergrond van de financiële 
crisis met de nodige bezuinigingen en de veranderende Zorg per 1 januari 2015 is gekozen voor overleg met alle verenigingen in Meddo. De werkgroep Verenigingen stuurt 
nu aan op meer samenwerking tussen de verenigingen en een betere onderlinge communicatie in samenwerking met de website Meddonet. Vanuit het verenigingenoverleg is 
ook de werkgroep senioren ontstaan om toekomstige activiteiten op gebied van welzijnvoor senioren te bundelen en om zelf actief aan de slag te gaan met nieuwe zorg vanaf 1 
januari 2015. Vanuit het nu jaarlijkse verenigingenoverleg wordt meer activiteit verwacht. Het AMB coördineert dit.
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Projectnaam Totale kosten WCL-bijdrage

Land – en tuinbouw

Inzamelen van landbouwfolie €   1.500,00 €   550,00

In samenwerking met de gezamenlijke buurtschappen is op zaterdag 8 juni de jaarlijkse landbouwfolie-inzamelactie gehouden. Op de drie bekende locaties in het buitengebied 
(Kotten, Huppel en Miste) is door een groep enthousiaste vrijwilligers 81 ton folies ingenomen (59 ton landbouwfolie en 22 ton overige folie). Deze hoeveelheid is gebracht door 
187 bedrijven en/of personen. Het overzicht ingezamelde landbouwfolie in de periode 2005-2012:
 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
gewicht in tonnen 39 61 48 45 90 90 94 81 82
aantal leveringen 107 133 145 170 208 199 205 187 174

Afzet streekproducten verbeteren / Tap-Punt: verkoop van streekproducten op de locatie in Miste. €   40.000,00 €   10.000,00

Dit project uit 2011 waarbij een opzet wordt gemaakt hoe streekproducten beter en gemakkelijker verkocht kunnen worden krijgt brede steun, onder andere van de 
streekproducten-producenten, maar ook van de LTO die met verbrede landbouw bezig is. Bij het overleg zijn bovendien een Duits bedrijf, de Fachhochschule Gelsenkirchen 
(dependance Bocholt) en de Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WFG) betrokken. Zij vinden deze opzet voor bevordering van de afzet van streekproducten ook voor Duitsland 
interessant. 

Landbouwvoorlichtingsbijeenkomst €   500,00 €   500,00

Op 20 februari hebben we in de Venemansmolen een bijeenkomst gehad ter afsluiting van het grensoverschrijdende water project. Deze pilot had tot doel het monitoren 
van invloeden van verschillende maatregelen op de kwaliteit van het oppervlakte water. Vanwege de verschillen in regelgeving tussen Nederland en Duitsland is dit 
grensoverschrijdend onderzocht. Een drietal sprekers gaven hun bevindingen, waarbij de conclusie mocht worden getrokken dat de agrariërs uit Nederland erg goed bezig zijn op 
dit punt.

Pilot Gemeenschappelijk Landbouwbeleid  (GLB) €   2.155.000,00 €   8.000,00

Deze pilot is een voortzetting van de projecten Meervoudig Duurzaam landgebruik (MDL)  en “Boeren met landschap en natuur”. Het project heeft een eigen projectgroep van 
11 personen (inclusief adviseurs, onder wie vier WCL- bestuurders). De deelnemersgroep bestaat uit 132 deelnemers. Hierdoor is het areaal grond waarop pilot-diensten worden 
uitgevoerd gestegen naar een kleine 3.000 ha. 
Bij dit proces wordt verder samengewerkt met de GLB-directie van het ministerie Dienst Regeling, Dienst Landelijk Gebied, Provincie Gelderland, Plant Research International 
Wageningen UR, Aequator groen & ruimte en Coöperatieve vereniging PAN. Op landelijk niveau zijn in 2013 wederom zo’n. 20 bijeenkomsten en vergaderingen geweest, waarbij 
de Stichting WCL met één of meerdere personen  aanwezig was.



Projectnaam Totale kosten WCL-bijdrage

Cultuurhistorie 

Herstelproject cultuurhistorisch waardevolle en karakteristieke objecten €   609.000,00 €   100.000,00

Voor dit project dat in 2013 al voor het zevende achtereenvolgende jaar is uitgevoerd was in 2013 wederom belangstelling. Er zijn meerdere nieuwe aanmeldingen 
binnengekomen. In 2013 is het subsidiejaar 2009, dat geheel voor de renovatie van de schoppe bij Roerdink was toegewezen, definitief afgehandeld. Er zijn drie lopende objecten 
(financieel) afgehandeld. Door de uitbetaling van de provinciale subsidie zijn de genoemde bedragen een optelsom van de jaren 2009, 2011, 2012 en 2013. Voor de benodigde 
vakkennis werd een beroep gedaan op het Adviesbureau SEM Oost Nederland.  
Een project dat in 2013 is toegewezen is het herstel van de veldoven aan de Winkelsteeg in het Woold. Deze veldoven wordt samen met twee schoppes in de buurt gerenoveerd.
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Projectnaam Totale kosten WCL-bijdrage

Projectnaam Totale kosten WCL-bijdrage

Natuur- Landschapsbeheer

Recreatie en toerisme

Bosvlinders €   20.000,00 €   15.600,00

Eind 2012 is het Centrum Plattelandsontwikkeling Oost samen met de Stichting Staring Advies en Landschapsbeheer Gelderland gestart met de nadere uitwerking  van het project 
‘Bosvlinders’.  Er zijn afspraken gemaakt over de taakverdeling en de planning van de uitvoering. In overleg met alle partijen is de oorspronkelijke planning van de uitvoering iets 
naar achteren verschoven, zodat de workshop en de excursie samen vallen met de vliegtijd van de bosvlinders. Dit was in juni-juli 2013.  De communicatie rondom dit project 
heeft zich gericht op de landgoedeigenaren in Winterswijk, terreinbeherende organisaties en particuliere boseigenaren. 

Grensoverschrijdende paardenroutes €   2.500,00 €   1.500,00

In december 2011 is er in Gronau bij de EUREGIO een eerste bijeenkomst geweest om de ruiter en koetsier routes grensoverschrijdend te maken. In dit project doen de volgende 
gemeenten mee:  Haaksbergen, Vreden, Ahaus, Berkelland en Winterswijk. In Winterswijk ligt een omvangrijk routestelsel dat al op een aantal locaties de groene grens over gaat 
in de richting van Vreden. 
Er worden dagroutes gemaakt van 20 tot 40 kilometer lengte, afhankelijk van de ondergrond. Deze routes worden op kaart en in GPS aangeboden. Er wordt gestart met 
minimaal drie routes. In de loop van de tijd kan dat uitgebreid worden naar meerdere routes. Bij de routes worden extra zaken aangeboden zoals overnachtingsmogelijkheden, 
lunchpakketten, vervoer van bagage naar een volgend overnachtingadres en eventueel het vervoer van paarden. Dit project is in juni 2013 afgerond.

Landgoederen visie vervolg €   7.500,00 €   5.000,00

Dit project dient nog opgepakt te worden. 

Flyer met ecologische tips bij herstelprojecten €   1.000,00 €   750,00

Dit project dient nog opgepakt te worden 

Boek Landschappelijk ondernemen in de Achterhoek €  15.000,00 €   1.000,00

Dit boek, geschreven door de heren Anne Oosterbaan en André Kaminski, is begin 2013 gepubliceerd. Het is een beschrijving van de verandering van het landschap en het 
gebruik (ondernemen) ervan.  
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03 | Financiële verantwoording 

Overzicht per thema Totale
project-
kosten

Toegezegd
WCL-aandeel

Bijdrage 
Provincie/
Rijk 
(via WCL)

Betaald per
31-12-2012 

Betaald
in 2013

Saldo Nog te
betalen

Cultuurhistorie € 564.000 € 100.000 € 100.000 € 53.995 € 70.913 € 80- € 75.173

Land- en tuinbouw € 48.500 € 18.250 € 0 € 0 € 1.431 € 291 € 16.500

Leefbaarheid € 291.500 € 96.000 € 0 € 66.022 € 23.981 € 2.649 € 2.630

Natuur- en landschapsbeheer € 56.500 € 25.600 € 0 € 11.700 € 1.000 € 750 € 12.150

Recreatie en toerisme € 2.500 € 1.500 € 0 € 0 € 1.633 € 133- € 0

Beleven Nationaal Landschap Winterswijk € 824.673 € 166.534 € 318.139 € 440.691 € 587 € 587- € 0 

Buurtschappenvisie € 12.000 € 8.500 € 1.600 € 3.453 € 9.978 € 2.413 € 0

Promotie Nationaal Landschap W’wijk € 186.905 € 0 € 70.000 € 0 € 0 € 0 € 70.000

GLB-pilot € 2.160.000 € 8.000 € 2.150.379 € 578.077 € 809.037 € 0 € 771.264

Totalen € 4.146.578 €   424.384 €   2.640.118 €   1.153.938 €   918.560 €   476 €   947.717

De Stichting WCL Winterswijk heeft voor 2012 een bijdrage 
van de gemeente Winterswijk ontvangen van € 75.000. 
Hiervan is € 60.000 bestemd voor het uitvoeren van projecten 
en € 15.000 voor de organisatiekosten. 
Een groot deel van de projecten wordt tevens gefinancierd 
door de provincie Gelderland en het Rijk. Bij het afrekenen van 
de projectsubsidie wordt de laatste 20% pas uitgekeerd als het 
gehele project (inhoudelijk en financieel) is afgewikkeld. 

Hierdoor ontstaat dan de situatie dat er een wel overwogen 
keuze dient te worden gemaakt van zelf voorfinancieren of 
crediteuren (deelnemers aan projecten) in een later stadium (uit)
betalen. Onderstaand schema wordt enigszins vertekend omdat 
er projecten bij zitten, die al in 2012 uitgevoerd zijn maar waarvan 
de subsidieafwikkeling eind 2013 nog niet afgerond was, zoals het 
project “Beleven Nationaal Landschap Winterswijk”. 

Bijlagen:
1. Balans per 31 december 2013
2. Staat van baten en lasten 2013 
3. Overzicht bestuursleden en deelnemende partijen 
 (stand juni 2014)
4. WCL Doelstellingen
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Bestuursleden:
dhr. G.J.W. te Gronde DB   voorzitter gemeente Winterswijk 

dhr. A. Schoemaker DB   secretaris gemeente Winterswijk

mevr. K.M. Wolterink DB   gemeente Winterswijk

dhr. G.J. Grevers DB   vice-voorzitter LTO-Noord Oost Achterhoek

dhr. A.J.M. Scholten LTO-Noord Oost Achterhoek

mevr. R. te Winkel LTO-Noord Oost Achterhoek

dhr. B. Heesen LTO-Noord Oost Achterhoek

dhr. M. van Dam DB   Recron afdeling Winterswijk

mevr. H. Bruggink Boer en Recreatie

dhr. J.G. Eelink Koninklijke Horeca Nederland afdeling Winterswijk

dhr. P.E.W. van der Laan Adviescommissie Cultuurhistorie

dhr. J. Stronks DB Platform Natuur en Landschap Oost-Achterhoek

dhr. R.J.H. Schröder Platform Natuur en Landschap Oost-Achterhoek

dhr. J. Wytema DB   penningmeester Gelders particulier grondbezit / Stichting Particulier Agrarisch Natuurbeheer 

mevr. G.J. Smalbraak NSW-landgoederen Winterswijk e.o.

mevr. G. Kruisselbrink-Lobeek Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen

dhr. J.H. Roerdink DB   penningmeester (2) gezamenlijke belangenverenigingen van het buitengebied

dhr. D. Eggink gezamenlijke belangenverenigingen van het buitengebied 

mevr. G. Boessenkool Ondernemersvereniging Buitengebied Winterswijk

Adviseur:
dhr. B. Hesselink NSW-landgoederen Winterswijk e.o.

Notulist:
mevr. A. van Zanden gemeente Winterswijk

Bijlage 01 | Samenstelling WCL bestuur (per 1 juni 2014)
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Bijlage 02 |   Balans per 31 december 2013 (na resultaatbestemming)

ACTIVA

31-12-2013 31-12-2012

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

Provincie Gelderland € 58.00 € 114.628

Ministerie EZ € 562.177 € 1.509.355

Overige vorderingen € 463 € 995

Liquide middelen

Rabobank € 466.947 € 248.817

Kas € 27 € 49

€ 1.087.614 € 1.873.844

€ 1.087.614 € 1.873.844

PASSIVA

31-12-2013 31-12-2012

EIGEN VERMOGEN

Bestemmingsreserve projecten € 78.004 € 38.566 

Overige Reserves € 44.674 € 45.307

€ 122.678 € 83.873

VOORZIENINGEN

Onderhoudsfonds € 17.219 € 17.219

KORTLOPENDE SCHULDEN

Nog te betalen projectkosten € 947.717 € 1.772.752

€ 947.717 € 1.772.752

€ 1.087.614 € 1.873.844
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Bijlage 03 | Staat van baten en lasten 2013

BATEN EN LASTEN

2013 2012

Projectbijdragen Provincie Gelderland €               70.000 €               49.960

Projectbijdragen Gemeente Winterswijk € 62.500 € 65.000 

Projectbijdragen Ministerie EZ (GLB-Pilot)  € 1.400.000 

Aanwending onderhoudsfonds € 0 € 750

Overige bijdragen € 12.500 € 11.979 

Rentebaten € 3.332 € 3.172

SOM DER BATEN € 148.332 € 1.530.861

Projectkosten € 93.062 € 1.499.561 

Onderhoudskosten € 0 € 750 

Organisatiekosten € 16.465 € 12.390

Slagvaardigheidskosten € 0  € 3.403  

SOM DER LASTEN € 109.527 € 1.516.104

NADELIG/BATIG SALDO €        38.805 €        14.757

Verwerking nadelig/batig saldo:

Toevoeging/onttrekking bestemmingsreserve projecten €         39.438 €         15.399 

Onttrekking bestemmingsreserve slagvaardigheid €         0 €         - 3.403 

Toevoeging onderhoudsfonds € 0 € 3.172 

Onttrekking/toevoeging overige reserves €         - 633 €         - 411

€           38.805 €           14.757

WAARDERINGS- EN 
RESULTAATBEPALINGSGRONDSLAGEN   
     
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 waarderings-
grondslagen.
De baten worden verantwoord in het jaar waarop de beschik-
king betrekking heeft c.q. de rentebaten zijn ontvangen.
Verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar waarin 
deze voorzienbaar zijn.
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Algemeen
De stichting draagt de naam: “Stichting Waardevol 
Cultuurlandschap Winterswijk”.
Zij heeft haar zetel in Winterswijk.
De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd.

Doel
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.

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.

Bijlage 04 |   WCL Doelstellingen 

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.
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