
Bijna anderhalve ton 
voor landschappelijke 
projecten en weten
schappelijk onderzoek
SBNL Natuurfonds stelt dit jaar een totaalbedrag van € 144.333 beschikbaar 
voor landschappelijke projecten en wetenschappelijk onderzoek. In totaal 
werd € 479.007 aangevraagd. De feestelijke uitreiking van de cheques is 
in verband met coronamaatregelen uitgesteld, maar alle aanvragers zijn 
schriftelijk verblijd met de financiële ondersteuning voor hun project. 
Voor 12 van de 20 landschappelijke projecten is € 63.500 beschikbaar 
gesteld en voor 3 van de 9 aanvragen voor wetenschappelijk onderzoek 
€ 80.833. 

SOVON Vogelonderzoek Nederland & Oenanthe Ecologie kunnen een onderzoek gaan starten naar de broedbiologie van het Paapje 

De volgende projecten kunnen met onze 
ondersteuning aan de slag:

Uit de bijdrage van Stichting LandSchap 
behoUd overijSSeL (SLbo)

1 Landgoed ’t Hartelaer in Twello ontvangt € 5.000 voor zijn 
ontwikkelingsplan. Het landgoed wil oude hoogstamboom
gaarden restaureren, bloemlinten en bloemakkers aanleggen 
en een poel herstellen. Hiermee wil ’t Hartelaer het landgoed 
aantrekkelijker maken voor wandelaars en omwonenden. 
Daarnaast willen de Twelloërs de kennis over zeldzame hoog
stamrassen verbeteren via informatieborden, de biodiversiteit 
verhogen en vrijwilligers snoeicursussen aanbieden. De beoor
delingscommissie noemt het een sympathiek project, dat op de 
steun van veel vrijwilligers kan rekenen. 

2 Stichting Twickel breidde onlangs dankzij een ruil het 
gebied van de Grote en Kleine Geldersche Waard uit. Op de 
extra hectares ligt een twaalf kilometer lange struweelhaag 
langs wandelroutes. Twickel wil de kwaliteit van het gebied 
verhogen door vruchtdragende bomen (walnoten) toe te 
voegen aan de struweelhaag, zodat wandelaars de vruchten op 
het pad kunnen oprapen. De pachter(s) kunnen de vruchten 
die op de landbouwgrond vallen oogsten en vermarkten. Voor 
de aanplant van de bomen ontvangt Stichting Twickel € 8.000.Foto: Herman van Oosten
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Uit FondS WeStgeLderLand

1 Landgoed Klaterweg in Doornspijk ontvangt € 2.500 als 
aanmoedigingsprijs voor het herstel van een voor dit gebied 
kenmerkend cultuurlandschap van houtwallen en singels, 
met daartussen kruidenrijk grasland.

2 Landgoed De Grote Noordijk in Wilp wil een poel herstellen. 
Dit plan maakt deel uit van het herstelplan voor natuur, park 
en bos in de komende jaren. De poel moet worden vrijgemaakt 
van bagger, en vrij gezaagd, zodat er zonlicht bij kan komen 
en kan functioneren als poel voor amfibieën. Ook komt er een 
wandelpad langs. Voor het herstel stelt SBNL Natuurfonds 
€ 3.000 beschikbaar.

3 De familie WitjesRambonnet van Landgoed Old Putten 
ontvangt € 1.500 voor het herstel van de rozenborders in hun 
Rijksmonumentale tuin. Door de droogte zijn in de afgelopen 
jaren veel rozen doodgegaan. De borders moeten opnieuw 
worden ingeplant. De beoordelingscommissie adviseert tevens 
een beregeningsinstallatie aan te leggen om schade bij nieuwe 
droogte te voorkomen. 

4 Landgoed het Paradijs in Barneveld wil de cultuur
historische, landschappelijke en natuurlijke waarden van 
de Kleine Barneveldse beek verhogen door een historische 
laagte (meander) te herstellen. Het landgoed ontvangt 
hiervoor € 3.000. De beek kan dan als paaiplaats dienen 
voor verschillende vissoorten en mogelijkheden bieden voor 
spontane ontwikkeling van moeras(bos). Het bestaande 
wandelpad wordt door de ingreep beter begaanbaar. De beoor
delingscommissie beoordeelt het project als biodiversiteit 
verhogend en prijst het open karakter van het landgoed, dat 
op de steun van veel vrijwilligers kan rekenen.

Uit het van hemertFondS

1 Stichting Bosnodig in Voorst ontvangt € 15.000 voor het 
aanplanten van nieuw eetbaar bos. De stichting wil kinderen 
een positieve natuurervaring geven en ze laten ervaren dat 
ze zelf kunnen bijdragen aan natuur. Leerlingen van twee 
basisscholen uit het dorp planten de bomen. Zij krijgen elk 
een eigen boom, voorzien van een eigen, in hout gegraveerde 
naam. Twee jaar verzorgen ze zelf hun boom en houden bij hoe 
de groei gaat. De beoordelingscommissie prijst het initiatief 
en vraagt de stichting het project herhaalbaar te maken voor 
andere plaatsen in Nederland. 

2 Stichting Behoud Twents Landschap in OudOotmarsum 
ontvangt € 10.000 voor het verhogen van de bewustwording 
van de landschappelijke en ecologische waarde van het cou
lisselandschap. De stichting wil particuliere grondeigenaren 
bewegen kleine landschapselementen zoals bosjes, houtwallen 
en wilde hagen aan te planten op hun terrein. Daartoe biedt 
zij een gratis bosplantsoen aan en vakkundig advies over welk 
plantmateriaal op welke locatie het beste kan worden geplant.

3 De Nederlandse Toeristen Kampeer Club wil de biodiversiteit 
op de vochtige heide van natuurterrein Masterveld verhogen 
en krijgt hiervoor € 6.500. De NTKC wil dit bereiken door 
rantsoenbegrazing van Bentheimer schapen en dwerggeiten, 
die graag bittere houtsoorten, zoals ruwe berk, wilg en els 
eten. Ter afschrikking voor wolven en voor begrazing van 
opslag worden 2 ezels toegevoegd, waarvoor wettelijk een 
schuilgelegenheid nodig is. Voor een succesvolle aanpak wil 
de club deze beheervorm minimaal 5 jaar inzetten.
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4 De KNNV, afdeling OostAchterhoek, ontvangt € 3.000 voor 
de aanschaf van een gereedschapfoeragewagen met voldoende 
ruimte voor gereedschap, bankjes en keukenmateriaal om 
de vrijwilligers van soep en koffie te kunnen voorzien. Deze 
vrijwilligers beheren en onderhouden kleine en kwetsbare 
natuurterreinen en cultuurhistorische elementen.

5 De Eibergse IJsvereniging ontvangt € 3.000 om de koppeling 
tussen bewegen en natuur te vergroten en de biodiversiteit te 
verhogen. Vijf samenwerkende sportverenigingen willen van 
een braakliggend terrein (op en rond de schaatsbaan) natuur 
maken. Om de biodiversiteit te verhogen worden bijenkasten 
geplaatst met een bijbehorend wilde bloemenveld, een 
vlindertuin, insectenhotels, bijenblokken en overwinterings
kastjes. 

6 Landgoed Sellink in Winterswijk krijgt een bedrag van € 3.000 
toegekend om 1,5 hectare intensief gebruikte agrarische grond 
te regenereren en om te zetten naar duurzame strokenteelt. 
Het landgoed wil lokale kruiden, inheemse hopsoorten en 
andere ingrediënten laten groeien om een typisch Achterhoeks 
biertje te brouwen. Het landgoed wil de strokenteelt 
combineren met een voedselbos, zodat de biodiversiteit 
wordt verhoogd en de waterhuishouding en bodemkwaliteit 
verbeteren. Daarnaast heeft het project educatieve waarde: het 
moet inzichtelijk maken hoe natuurvriendelijke landbouw kan 
leiden tot heerlijk lokaal bier. 

Wetenschappelijk onderzoek

Uit het nora croin michieLSen FondS

1 De Faunabeheereenheid Gelderland wil in samenwerking met 
Veluwse boseigenaren een graasdrukmonitoringsonderzoek 
uitvoeren. Hierin moet het kwantitatieve effect van grote 
hoefdieren op bosverjonging worden vastgelegd. Met behulp 
van de data kan de Faunabeheereenheid vervolgens de 
verschillende Veluwse bos(verjongings)doelen beter 
afstemmen op het benodigde faunabeheer. De beoordelings
commissie noemt het onderzoek goed opgezet, met veel 
participanten en cofinanciers. Vanuit het fonds is € 44.684 
toegezegd.

Uit de van beUningenbijdrage Uit 
het eLiSe mathiLde FondS

2 Het Grauwe Kiekendief – Kenniscentrum Akkervogels in 
Winschoten wil een wetenschappelijk onderzoek opzetten 
om het verband tussen strokenteelt en de broedbiologie van 
veldleeuweriken beter in beeld te krijgen. Hiervoor moet 
allereerst worden onderzocht op welke wijze veldleeuweriken 
percelen met strokenteelt gebruiken. Daarnaast wordt gekeken 
naar het broedsucces van veldleeuweriken in of nabij percelen 
met strokenteelt. Vanuit de Van Beuningenbijdrage is € 16.149 
euro toegezegd, omdat veel behoefte is aan meer kennis over 
de effecten van natuurinclusieve landbouw.

3 Met de intensivering van de landbouw verdween het Paapje 
uit grote delen van Nederland. In de beschermde gebieden 
waar het Paapje nog wel voorkomt nemen de aantallen sterk 
af, terwijl niet duidelijk is waardoor. De benodigde kennis 
over gedrag, broedsucces en uitwisseling tussen resterende 
populaties onderling is zo goed als afwezig. SOVON 
Vogelonderzoek Nederland & Oenanthe Ecologie willen een 
onderzoek starten naar de broedbiologie van het Paapje, zodat 
knelpunten inzichtelijk worden en (beheer)maatregelen met 
wetenschappelijke onderbouwing kunnen worden opgezet. 
Voor dit onderzoek is € 20.000 beschikbaar gesteld om de 
kennis over deze bedreigde soort te vergroten. 
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