Feestelijke uitreiking cheques vooralsnog niet gepland

Fonds West-Gelderland

1 Landgoed Bokhorst ligt tussen Putten en
Nijkerk en is ongeveer 80 hectare groot.
De contouren van dit landgoed zijn
recent hersteld door middel van hagen.
Vanuit het Fonds West-Gelderland heeft
SBNL Natuurfonds hiervoor € 2.000,–
toegekend.
2 Landgoed Beekzicht strekt zich uit van
het Appense veld tot aan de IJssel. Het
landgoed krijgt een ondersteuning van
€ 7.000,– voor het versterken van zowel
het landschap als de biodiversiteit.
De eigenaren willen dit bereiken door
de ontwikkeling van een voedselbos, het
versterken van de voedselakker en door
de inrichting van overhoekjes.
3 Landgoed Schovenhorst wordt ook
wel het mooiste geheim van Putten
genoemd. Op dit landgoed is lange
tijd geëxperimenteerd met allerlei
boomzaden. SBNL Natuurfonds stelt nu
€ 6.500,– beschikbaar voor informatie
panelen bij de inmiddels indrukwekkende bomen in zowel het kleine als het
grote pinetum.

Baron en barones van Hemert
tot Dingshof-Coldeweij Fonds

Vragender Veen

Van sleedoornpage tot
landweren en pinetum:
vijftien nieuwe projecten
De toekenning van financiële ondersteuning voor nieuwe projecten, vanuit
de verschillende fondsen van SBNL Natuurfonds, verloopt dit jaar anders dan
voorgaande jaren. Voorheen organiseerde SBNL in het vroege voorjaar een
feestelijke bijeenkomst, waarbij zij symbolisch een cheque overhandigde aan elk
van de aanvragers. Door de coronamaatregelen is hiertoe dit jaar nog altijd geen
gelegenheid geweest. Wel is inmiddels de inhoud van de nieuwe projecten bekend.
Hiernaast een overzicht van de gehonoreerde aanvragen.
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1 Haaksbergen lag in de Middeleeuwen
aan de belangrijkste verbindingsroute tussen Deventer en het Duitse
Münster. Rond Haaksbergen waren
daarom zogeheten landweren aangelegd
om deze plaats te beschermen tegen
ongewenste indringers. Daarnaast kent
Haaksbergen een schans uit de tijd van
de Tachtigjarige Oorlog. Overijssels
Particulier Grondbezit wil cultuurhistorisch onderzoek doen naar het
historische landschapspatroon rond de
schans en de landweren en ontvangt
hiervoor € 7.500,–.
2 Stichting Eetbaar Olst-Wijhe zet zich in
voor eten uit de natuur en het duurzaam
beheren van het landschap. Zij bouwt
aan een lokale beweging, waarin
iedereen een plek krijgt om samen te
werken, te delen en te genieten. Voor
de vergroening van het IJssellandschap
is er uit het fonds € 7.000,– toegezegd,
bedoeld om natuurlijke hagen en
bloemrijke akkerranden aan te leggen.
3 De Gorsselse Heide is een mooi natte-heidegebied en heeft de potentie
dé natuurparel van de Achterhoek te
worden. Bijzonder is dat de inwoners,
verenigd in een stichting, zelf het herstel
en beheer doen. De Stichting Marke
Gorsselse Heide ontvangt daarom vanuit
het Van Hemertfonds € 7.500,– voor een
robuustere heide.
4 Stichting Hoopheggen heeft sinds

Pinetum Schovenhorst

2019 al zo’n 15.000 meter heggen
aangeplant. Iedereen die wil kan zich
aansluiten en grond, geld of spierkracht
ter beschikking stellen. Voor dit unieke
initiatief krijgt de stichting € 10.000,–
toegekend voor verder herstel van
heggen in het landschap. Het bedrag
mag worden aangewend voor projecten
waarbij verbetering van de biodiversiteit
onderbouwd kan worden.
5 Ten oosten van het Achterhoekse
kerkdorp Vragender ligt een uniek hoogveengebied. Hoogveen dat nog leeft.
De Stichting Marke Vragender Veen
heeft daarvan 40 hectare in eigendom en
ontvangt € 5.000,– voor het vergroten
van de bufferzone die het veen moet
beschermen tegen de instroom van
voedselrijk water (wat schadelijk is voor
het hoogveen). Dit komt de natuurlijke
biodiversiteit ten goede.
6 Het Kloosterbos, deel van landgoed
’t Nijveld, ligt bij Bredevoort. Het bos is

ongerept en vol historie. De ambitie is
om de middeleeuwse waterhuishouding
te herstellen door middel van vernatting.
Daarnaast wil het landgoed de beleving
van de Kloosterschans verbeteren.
Voor dit alles is € 17.715,– beschikbaar
gesteld. Hiervan komt € 7.715,– uit het
Van Hemert Fonds en € 10.000,– van de
Stichting Landschap Behoud Overijssel.
7 Kasteel Huis Bergh is een van de
grootste kastelen van Nederland en
stamt uit de 12e eeuw. Het landgoed
krijgt € 12.000,– uit het fonds voor
herstel van de zogeheten Loolaan
en aanleg van een robuuste corridor.
SBNL Natuurfonds heeft daarbij een
voorkeur voor nieuwe landschaps
elementen zoals een houtwal en
kruidenrijke akkerranden.
8 Landgoed De Barkel wil niets liever
dan zoveel mogelijk wandelaars laten
genieten van de prachtige natuur op
het landgoed. Eerder al ontving de
Mijn Natuur | zomer 2021

27

bijbehorende Stichting Cultureel Erfgoed De Barkel geld vanuit
het Prins Bernhard Cultuurfonds voor een kunstproject met
jonge berkenbomen die samen een gangenstelsel vormen.
Nu ontvangt de stichting € 2.700,– vanuit het Van Hemertfonds
voor het bevorderen van de biodiversteit op het landgoed.
9 Stichting Guacamaya heeft een lesprogramma ontwikkeld
over vlinders (en andere insecten) voor basisscholen. De
gemeente Steenwijkerland, waar de stichting is gevestigd,
is het belangrijkste leefgebied voor drie soorten dagvlinders,
waaronder de bedreigde sleedoornpage. De stichting
ontvangt nu een bijdrage van € 4.000,– voor het interesseren
van kinderen voor en het vergroten van hun kennis over
de sleedoornpage. Dit gebeurt door middel van een nieuw
lesprogramma en door de aanplant van sleedoorn en zijn
favoriete nectarplanten.

Nora Croin Michielsen Fonds

1 De term uitkap staat voor het continu uitdunnen van het bos.
Bomen worden gekapt als zij hun doeldiameter hebben bereikt.
Dit kan alleen als het bos van nature voldoende verjongt en
de gekapte exemplaren dus worden vervangen door jongere
bomen. Dit systeem, waarbij het bos zichzelf in stand houdt,
wordt uitkapbeheer genoemd. De Bosgroepen MiddenNederland willen graag onderzoeken wat de biodiversiteits
effecten, de klimaatbestendigheid en de financiële haalbaarheid

Kloosterbos
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is van dit zogeheten uitkapbeheer. SBNL Natuurfonds stelt
hiervoor een bedrag beschikbaar van € 14.000,–.
2 Wetenschappers maken bij hun onderzoek graag gebruik van
waarnemingen door vrijwilligers en amateur-wetenschappers
die in de regel worden verzameld via waarnemingswebsites.
Deze vorm van onderzoek wordt ook wel ‘citizen science’
genoemd en is sinds de komst van het internet explosief
gegroeid. De afdeling FLORON van RAVON wil aan de
hand van ruim 50 miljoen waarnemingen uit citizen science
projecten een model bouwen voor de bloeitijd van planten.
Dankzij nieuwe statistische methoden kan de gehele bloeitijd
op die manier worden gemodelleerd. SBNL Natuurfonds heeft
toegezegd hieraan € 15.000,– bij te dragen.
3 Door de klimaatverandering is er de laatste jaren steeds meer
aandacht voor agroforestry. Bij deze vorm landbouw wordt
het planten en beheren van bomen en bos gecombineerd met
het verbouwen van gewassen. Stichting Weerwoud wil de
agroforestry in Nederland opschalen door concrete handvatten
te bieden aan boeren bij het omzetten van hun bedrijfsmodel
naar een agroforestry-systeem dat zowel productief is als
bijdraagt aan het herstel van biodiversiteit en bodemkwaliteit.
SBNL Natuurfonds heeft hiervoor € 15.000,– uitgetrokken.
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