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1. Landgoed Kranengoor te Laren (Gld) 

Het was wederom een boeiend jaar op dit cultuurhistorische groene erfgoed, zowel inzake 

de reguliere exploitatie als projectmatig.  

Echter, de vele onwrikbare verplichtingen en lasten opgelegd door onze (semi-)Overheden 

uit hoofde van wet- en regelgeving nemen toe en worden niet altijd als praktisch c.q. zinvol 

ervaren. Immers, dynamiek en verandering horen bij onze natuur en onze samenleving. Dit 

impliceert voor ons permanent aanpassingsgedrag, veelal door innoverend pionieren en 

fouten (mogen) maken. Dit staat haaks op de starre wet- en regelgeving van onze 

Overheden. 

 

Kader 

Op 30 maart 2018 is het individuele Certificaat Particulier Natuurbeheer toegekend aan 

Stichting Anitya Foundation als eigenaar van Landgoed Kranengoor te Laren (Gld), in het 

kader van het Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer (SNL-Natuur). 

De toekenning verplicht tot het het werken en verslaglegging volgens een Werkplan, een 

Logboek en een Verantwoording. Dit verslag betreft de Verantwoording 2019. 

 

Beheer: Algemeen 

1. Organisatie, Kennis en Kunde: 

Het Bestuur van onze Stichting heeft haar verantwoordelijkheden inzake bos- en 

natuurbeheer op Kranengoor gedelegeerd aan Borgman Beheer Advies te Wageningen. Het 

gaat met name om ecologische kennis, advies, werkplanbegeleiding, beheercoordinatie c.q. 

toezicht en overleg. De bos- en natuurwerkzaamheden werden hoofdzakelijk uitgevoerd 

door een vaste regionale bosaannemer. 

Het Bestuur wordt op vaste basis (al 12 jaar) deskundig bijgestaan door Bureau De Zichtas 

te Zutphen. Daarnaast wordt thematisch gebruik gemaakt van de diensten van Staring 

Advies te Hoog-Keppel. 

2. Calamiteiten in relatie tot ons natuurbeheer op Kranengoor: 

Het verslagjaar 2019 werd gekenmerkt door wederom (na die van 2018) een langdurige te 

warme en te droge zomer waardoor het grondwaterpeil verdergaand diep wegzakte. 

Daardoor is ernstige doorwerking naar de komende jaren onvermijdelijk. De relatie met 

klimaat-verandering ligt voor de hand, met als gevolg duurzame aandacht voor de 

weerbaarheid van onze bossen bij onze beheerplannen en boomsoorten-keuze. 

Deze omstandigheden dwongen in 2019 tot topprioriteit bij het oplossen van onze 

fijnsparproblematiek. Dit had ingrijpende gevolgen voor onze werkplanning-2019 

betreffende inhoud, werkwijze en timing van de gerealiseerde werkzaamheden. In juli 

hebben wij ons Boswerkplan dan ook ingrijpend moeten aanpassen. De serieuze effecten 

van hitte en droogte spelen over de grenzen van onze 5 beheertypen heen, hetgeen ook in 

toekomstige jaren valt te verwachten. 

Mede omdat wij inmiddels via Borgman professioneel met digitaal kaartmateriaal werken, 

konden wij ons adequaat en kordaat aanpassen aan, en inspelen op de gewijzigde 

omstandigheden, rekening houdend met F&F wetgeving en gedragscodes, seizoenen, 

weersomstandigheden en mogelijkheden en beschikbaarheid van onze bosaannemers. 

3. Externe partijen: samenwerking: 



In 2019 onderhielden wij beleidsmatige en operationele contacten met: 

- de gemeente Lochem inzake de veiligheid van het openbare fietspad en zandweg 

die beiden het landgoed doorkruisen;  

- het Waterschap WRIJ in relatie tot onze en hun watersystemen waaronder in 2019 

snoeibeheer in onze bosranden grenzend aan hun watergangen; 

- de Provincie (via hun Rentmeester) inzake de mogelijkheden tot herbestemming 

naar natuur van ca.12 ha agrarische binnenweides, gericht op milieu (stikstof 

problematiek), meer biodiversiteit en de klimaatproblematiek door meer bos. 

Beheermaatregelen per Beheertype: 

1. Beheertype L 01.02: Houtwallen en Houtsingels (0,53 ha) 

Planmatig onderhoud gerealiseerd; 

2. Beheertype N 15.02 Dennen- eiken en beukenbos (34,16 ha) 

    Algehele focus op de fijnspar-calamiteit (ca. 3,5 ha, 11 locaties): velling, uitrijden 

en afvoer in 2 fasen. Aansluitend herplant (soortenlijst en wolken-ontwerp): woelen 

en inplant met wildbescherming werden ook in 2 fasen gerealiseerd. F&F checks’s. 

Planmatig onderhoud in samenhang met de fijnspar activiteiten en herplant. 

3. Beheertype N 16.03 Droog Bos met Productie (0,12 ha) 

Geen onderhoud vanwege focus op calamiteiten; 

4. Beheertype N 16.04: Vochtig Bos met Productie (12,6 ha) 

Identiek aan bovenstaand punt 2: N 15.02; 

5. Beheertype N17.06: Vochtig en hellinghakhout (3,39 ha) 

Slechts bescheiden planmatig onderhoud vanwege de fijnspar calamiteit. 

Monitoring: 

Het Natuurcolloctief VALA verzorgt sinds 2018 de verplichte monitoring op Kranengoor. 

SNL Bijeenkomsten: 

Geen PartNer terrein- of kennisbijeenkomsten en geen controles (APK, Audits) in 2019. 

n.b.: op 1-11-2018 werd de verplichte Startbijeenkomst in Vorden bijgewoond, erg nuttig! 

Aanbevelingen bij certificaatverlening: 

- Onderdeel 2.b. inzake Organisatie en ecologische kennis bij het beheer:  

             zie bovenstaand onder “Organisatie en Kennis”. 

- Onderdeel 3.a. betreffende Monitoring: zie hierboven. 

Overige relevante wijzigingen: 

geen 

Speciale activiteiten en projecten in 2019: 

- Op 12 juni ontvingen wij ca. 60 leden van ANV ‘t Onderholt met presentaties en 2  

excursies onder leiding van de gidsen Jan Stronks (VALA) resp. George Borgman 

(BBA, zie punt 1); 

- Op 2 november participeerden wij op Kranengoor in de Nationale Natuurwerkdag 

in nauwe samenwerking met onze buurtvereniging Vedel. De aktiviteiten betroffen 

voornamelijk het inplanten van ruim 500 klimaatbestendige boompjes op een deel 

van de fijnsparvakken. Ca. 25 enthousiaste deelnemers! 

- Door Borgman Beheer werd een boekwerk “Markante Bomen op Kranengoor” 

geproduceerd en gepresenteerd , na deskundige en omvangrijke 

inventarisatierondes. Deze bomen werden vervolgens vakkundig vrijgesteld; 

- Ten behoeve van onze externe relaties realiseerden wij een aansprekend informatief 

3-luik over Kranengoor als eeuwenoud boshistorisch groen erfgoed. 

- Wij troffen voorbereidingen om in 2020 te komen tot verantwoorde F&F-zonering 

via een stelsel van slagbomen en bijbehorende up to date bebording. 

- De GIS digitalisering van ons kaartmateriaal werd door BBA voortgaand  

geprofessionaliseerd en is inmiddels een onmisbaar intrument bij ons beheer. 

 



Op erf Broekschutte was ook dit jaar onze multifunctionele zwarte werkschuur nuttig 

maatschappelijk in gebruik, onder andere als vergader- en trainingslocatie door de 

landelijke ZOB (Zorg om Boer en Tuinder). Wij ontvingen maatschappelijke organisaties 

en Haagse vertegenwoordigers van LNV die geinteresseerd waren in onze Stichting en ons 

doen en laten op Kranengoor. 

 

In 2019 werd Kranengoor wederom opgenomen in de route van een plattelandswandeltocht 

die vele honderden deelnemers trok. Constructief vooroverleg met de organiserende 

vereniging en evaluatie achteraf vormen de basis voor een gezamenlijke toekomst. 

 

Dergelijk immaterieel, maatschappelijk/sociaal rendement (“sociale impact”) blijkt 

natuurlijk niet uit onze financiële staat van baten en lasten. Maar ook onze “ecologische 

impact” zoals de instandhouding van flora en fauna, biodiversiteit, klimaatneutraliteit, 

biomassa en het bieden van rust, ruimte en reflectie aan de medemens in onze jachtige 

maatschappij vormen wezenlijke (maar moeilijk te kwantificeren) maatschappelijke 

bijdragen van onze Stichting. 

 

2019 stond wederom in het teken van het verkrijgen van een bouwvergunning voor de 

herontwikkeling van de historische woonboerderij Broekschutte, gebaseerd op een goed 

onderbouwd plan uit 2014. Op 23 november werd door ons een gedegen, omvangrijk 

principeverzoek tot medewerking bij het College van B&W ingediend: een brief van 7 

pagina’s en 150 pagina’s verklarende en onderzoekende externe rapportages. 

 

Een duurzaam eigen verdienmodel van het landgoed 

Deze herontwikkeling van Broekschutte  betreft de laatste, maar existentiele stap ter 

realisering van een solide verdienmodel voor het integrale landgoed waarbij natuur, 

erfgoed en economie duurzaam in balans zijn, onafhankelijk van toevallige subsidies.  

Over generaties heen op eigen kracht een omvangrijk, opengesteld cultuurhistorisch NSW-

gerangschikt groen erfgoed in stand houden vraagt om maatschappelijk ondernemerschap 

gebaseerd op een zelfstandig verdienmodel. De noodzaak hiervan wordt onderstreept door 

onze terugtredende Overheid waarbij subsidies sterk afnemen c.q. wegvallen en de 

rentabiliteit van onze grondgebonden pachtboeren om milieuredenen structureel onder 

sterke druk staat. 

 

2. Overige groene bezittingen 

Diverse kleinere natuurgebieden zijn reeds langer in ons bezit en kennen inmiddels een 

stabiele, decentrale beheerstructuur op basis van langjarige inrichting- en beheerrapporten 

en enthousiaste, lokale inzet van vrijwilligers. Een voorbeeld: de agrarische 

natuurvereniging PAN te Winterswijk verricht in Ratum samen met de lokale KNNV 

jaarlijks het nodige onderhoud en toezicht. Het heidegebied wordt tegen vergoeding 

incidenteel  begraasd door een gehoede schaapskudde van de “Stichting Landschapskudde 

Oost-Achterhoek”.  

 

3. Stichting Anitya: kennis & kunde, maatschappelijk netwerk en pr/profilering 

Ook dit jaar vonden weer gesprekken plaats met het SBNL Natuurfonds, de FIN en Min-

LNV rondom het ANBI-thema Natuurmecenaat. Door alle drukte konden wij echter slechts 

geringe capaciteit vrijmaken om dit beleidsthema extern uit te dragen, maar het blijft een 

uiterst relevant, maatschappelijk onderwerp. 

 

Wij onderhielden dit jaar actief ons netwerk en bevorderden onze deskundigheid door het 

volgen van cursussen, workshops, symposia en overige bijeenkomsten via de FPG ( 



www.grondbezit.nl ), GPG, Part-Ner, VBNE en de FIN (www.verenigingvanfondsen.nl ) . 

Maar ook vakliteratuur en nieuwsbrieven vormen een niet aflatende bron van kennis, 

inzicht en inspiratie voor ons algemeen-nuttig werk als groene ANBI-Stichting. 

 

Kortom, een lokale, brede maatschappelijke verankering draagt essentieel bij aan de 

continuïteit van onze groen-landschappelijke bezittingen en aan de stabiliteit van de 

Stichting zelve. 

 

Waalwijk / Laren, 24 juni 2020, 

het bestuur van Stichting Anitya Foundation 
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