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Stichting Vrienden van de Loenense Bossen 

Jaarverslag Juni 2017 – Juni 2018 
 

 

Een bijzonder jaar! 

 
 De uitkijktoren                                                                                    

               

Het afgelopen jaar kende vele tegenstrijdigheden, het bestemmingsplan “Buitengebied Loenen – 
Beekbergen” lag klaar met een positieve onderbouwing van de Gemeente Apeldoorn. Tot onze frustratie 
maakte de Provincie op het laatste moment bezwaar:  

                                                                                                                             

Wet natuurbescherming en Gelders Natuur Netwerk 
De Gelderse Omgevingsverordening heeft de status van natuurverordening in de zin van de Wet 
natuurbescherming. In de Omgevingsverordening wordt aandacht besteed aan hoe bij ruimtelijke 
ontwikkelingen omgegaan moet worden met beschermde soorten en (leef)gebieden. 
  
 
De Wet natuurbescherming kent als uitgangspunt dat beschermde in het wild levende dieren zo veel 
mogelijk met rust gelaten moeten worden en dat dit, in het kader van een beoogde ruimtelijke ontwikkeling, 
goed moet worden uitgezocht. 
De uitkijktoren wordt gerealiseerd in een zeer gevoelig gebied, dat aangemerkt is als Natura2000 en 
Gelders Natuur Netwerk (GNN). Op basis van het uitgevoerde onderzoek (‘Natuurtoets uitkijktoren 
Loenermark’, Natuurbalans 17 februari 2015) kan niet worden geconcludeerd dat het initiatief (zowel 
de bouw- als gebruiksactiviteiten) voldoet aan de regelgeving vanuit de Wet natuurbescherming en 
aan onze doelen voor het GNN ter plaatse. 
 

 

Dit betekende voor ons het aanvragen van een nieuwe natuurtoets, inclusief berekening van de uitstoot 
van auto’s op de parkeerplaats. Het wrange is dat op een steenworp afstand de N786 (Beekbergerweg) 
ligt, midden in een Natura 2000 gebied en vreemd genoeg geen beperkingen kent. Gelukkig heeft de 
Gemeente Apeldoorn toegezegd de kosten voor de nieuwe vergunning en de Natuurtoets te zullen 
betalen. Gebleken is overigens dat er nauwelijks  verschillen zitten tussen de oude toets van febr. 2015 en 
de nieuwe – van aug. 2018. 

We hopen dat de Provincie akkoord gaat met de nieuw aangeleverde rapporten en vergunningaanvraag, 
we hebben er alle vertrouwen in! 
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 De natuurtrimbaan 

             
 

Het positieve nieuws is dat we met volle vaart bezig zijn met de voorbereidingen van de nieuwe trimbaan. 
Een groep enthousiaste vrijwilligers (Marloes v.d. Brink, Willie Gorsseling en bestuurslid Teun Berends) 
hebben met elkaar een geweldig plan gemaakt en staan nu te trappelen om andere vrijwilligers  te 
beginnen met de aanleg. De (verplaatste) Loenense kei staat er al als middelpunt, de veldjes zijn 
geëgaliseerd en ingezaaid, er zijn bankjes en picknicktafels geplaatst en de route is doorgenomen (en 
goedgekeurd) met het Geldersch Landschap en Natuurmonumenten, wat nog rest zijn positieve subsidie 
aanvragen, we hebben met elkaar het volle vertrouwen dat dit allemaal op een redelijke termijn gaat 
lukken. 

 

 Verkoopwagen  

               
 

We hebben steeds meer plezier van de verkoop van koffie, koek, ijs, thee en limonade bij de schaapskooi. 
Dankzij een fantastische groep vaste vrijwilligers, op dit moment maar liefst 50 man/vrouw sterk hebben 
we in de zomer van april tot oktober een “dreamteam” dat wekelijks een groeiende omzet binnenhaalt, 
niet in de laatste plaats door de inmiddels alom bekende appelplaatkoek, gebakken naar een recept van 
de Molen in Klarenbeek en gebakken door een vijftal “bakdames”. Verder iedereen die meewerkt als 
vrijwilliger bij de kar een geweldig compliment! 
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 Aanleg wandelroutes 

               
 

Inmiddels hebben we in de Loenermark twee nieuwe wandelroutes, een gele en een witte 
zwerfkeienroute respectievelijk 14 - en 7 km. De routes zijn aangelegd door Harry Modderkolk met een 
aantal vrienden/vrijwilligers, die een prachtige route hebben uitgestippeld, met medewerking van 
Landgoed Groenouwe, Natuurmonumenten en het Geldersch Landschap. De zwarte route van het 
Geldersch Landschap komt daarmee te vervallen. We zien mede hierdoor een groeiend aantal toeristen in 
het dorp! 

 

 

 Oliebollenactie 

                    

 

Ook daaraan hebben we in november/december hard gewerkt. Mede dankzij Willibrord Harmsen, de 
opperbeslagmaker en een 40 tal vrijwilligers zijn we er weer in geslaagd een mooi bedrag voor de 
uitkijktoren te verdienen. 

Hartelijk dank aan alle kopende Loenenaren en vooral Spar Bonder voor alle faciliteiten! 
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 Beken en Sprengen 

              
Inmiddels is het overal bekend, er is een nieuwe stichting in het leven geroepen om ons cultureel erfgoed 
voor de generaties na ons te behouden. De overdracht van de Beken en Sprengen van de Loenense 
Molenbeek door de Papier industrie en (voorheen) wasserij de Hunekamp is een feit geworden en kan de  

 

nieuwe opgerichte Stichting zich bezig gaan houden ons cultureel erfgoed te beschermen en voor de 
toekomst te behouden. In de Stichting zitten vertegenwoordigers van 3 Loenense Partijen: De Dorpsraad, 
de Middelste Molen en de Stichting Vrienden van de Loenense Bossen. Wij wensen de nieuwe Stichting 
veel succes in de toekomst. 

 

 Social Media 

Ook hier heeft de Stichting een slag gemaakt. Onze IT en PR mensen hebben gezorgd voor succesvolle 
Facebookacties, het vernieuwen en het “up to date” houden van de website, maken van de 
nieuwsbrieven etc. etc. Wat een kanjers! 

 

 Vrijwilligers 

Wat moeten en kunnen we zonder vrijwilligers …………………….weinig tot niets. Ze zijn de ruggengraat van 
iedere vereniging en stichting, we hopen iedereen nog lang enthousiast te houden, want naast het werk 
moet het ook nog leuk zijn om samen te doen. We hebben al een vaste ploeg voor onze verkoopwagen 
en de oliebollenverkoop. Daarnaast is er ook een ploeg die banken en picknicktafels gemaakt heeft.  
Inmiddels is er ook een team dat regelmatig de parkeerplaatsen schoonhoud en hierdoor laat zien dat 
iedereen welkom is in een schone omgeving, van toerist tot mensen uit de regio iedereen mag en kan 
zien dat het in Loenen piekfijn geregeld is. Maar we gaan verder op zoek naar vrijwilligers. We hebben 
straks nog mensen nodig die meehelpen de toren op te bouwen we denken daarbij dan voornamelijk aan 
timmerlieden en metaalbewerkers. Ook willen we graag vrijwilligers die periodiek bereid zijn om lichte 
boswerkzaamheden te verrichten. En om de laatste centen binnen te krijgen kunnen we ook mensen 
gebruiken in het kader van subsidieaanvragen, sponsoring en fondsenwerving. 
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 Crowdfunding 

 

 

Ook dat hebben we geprobeerd met de actie “Voor Apeldoorn” Het is en blijft een beetje een sigaar uit 
eigen doos, maar niet geschoten is altijd mis, Voornamelijk dankzij bestuurslid Wilma van Doorn hebben 
we toch nog een redelijk resultaat binnengehaald. 

 

 Onze Partners 

Zoals in iedere vorm van samenwerking werk je met partners in ons geval als Stichting Vrienden van de 
Loenense Bossen zijn dat het Geldersch Landschap en Kasteelen, Natuurmonumenten, Landgoed 
Groenouwe, de Gemeente Apeldoorn, de Loenense Middenstand en de bevolking van Loenen. 

Met de een is er wat meer/beter contact dan met de ander, soms met wat opstart problemen, soms door 
lang (héél lang) wachten en soms door onbegrijpelijke maatregelen en door het wiel opnieuw uit te willen 
vinden en daardoor geldverspilling in de hand werken, maar ja, het hoort er allemaal bij!  Maar de wil is 
en blijft er om met elkaar de uitkijktoren te realiseren! Ook is de verlenging van het pachtcontract tussen 
de Gemeente Apeldoorn en het Geldersch Landschap & Kasteelen bijna een feit, dit betekent dat we 
straks als Loenen een stem hebben over de toekomst van de Loenermark. 

 

 Diversen 

                 
 

We zijn aanwezig geweest met een kraam op de diverse regionale markten, braderieën en andere 
festiviteiten: 

Lammetjesdag bij de schaapskooi, Schaapsscheerdersfeest. Open Monumentendagen bij het Boshuis, 
Bijenmarkt in Eerbeek, Loenense Maandag en Oogstfeest bij de Groote Modderkolk. De opbrengsten 
hiervan zijn matig maar we laten zien dat we er zijn en kunnen informatie verstrekken. 
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 Wat nog rest 

Zo snel mogelijk nadat we uitsluitsel hebben over de uitkijktoren van de Provincie Gelderland en de 
bouwvergunning binnen is, gaan we aan de slag met sponsoring en fondsenwerving. 

Ook kunnen we meedenken om in het kader van jubilea, verjaardagen, trouwdagen etc. 
groepswandelingen te regelen, uiteraard met als eindpunt onze koffiewagen bij de schaapskooi! 
Misschien iets voor u? 

 

 

 


