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Landgoed Kranengoor te Laren (Gld)
Het landgoed draaide in het verslagjaar op volle toeren, zowel beheersmatig (de
exploitatie) als projectmatig en inzake nieuwe plannen, waaronder de afronding van het
bosbeheerplan door de Bosgroepen.
De activiteiten, projecten en planvorming kunnen als volgt worden geclassificeerd:
- Natuur en Bos
- Agrarische percelen
- Erf Broekschutte.
Inzake Natuur en Bos stond 2015 projectmatig in het teken van voortgaand herstel van de
historische rabattenstructuur en gestuwde afwatering met het oog op de interne hydrologie,
gericht op vernatting door het seizoensgebonden bufferen van hemel- en kwelwater. Dit
herstel houdt nauw verband met enige ecologische projecten gerealiseerd samen met het
Waterschap, die in 2015 konden worden afgerond. Dit betrof in het verslagjaar met name
het herstel van de watervoerendheid van de historische Molenbeek op Verwolde, waarvan
de gestuwde inlaatleiding vanuit de Dortherbeek zich op het grondgebied van Kranengoor
bevindt.
Een ander aansprekend intern-hydrologisch project betrof het herstel van de voormalige
“schaatsbaan” en het bij wijze van pilot opschonen van een kwelvijver als onderdeel van
de activering van de historische rabattenstructuur.
In 2015 kon ook al een eerste stap in het planmatige bosbeheer worden gezet, mede gericht
op het realiseren van enige fauna akkers op het tracé van een gedempte, diepe
afwateringsgang. Met de Gemeente ontstond eind 2015 een samenwerking bij het VTAveilig maken van het openbare fietspad dat door onze bossen loopt.
Het reguliere onderhoud stond in het teken van de NSW-rangschikking, waaronder de
openstelling voor het publiek. Wij werken structureel aan calamiteitenbeheer (veiligheid,
bebording, stormschade, brandpreventie, ontsluitings-routes, een werkpadenstructuur).
Toezicht werd uitgeoefend door een voormalige BOA, ons beheerdersechtpaar en
betrokken omwonenden.
Inzake de verpachte agrarische percelen vonden geen pachterwisselingen plaats. Wel
werden nieuwe, langdurige pachtovereenkomsten afgesloten op 75% van het totale
pachtareaal. Gezien de historische verwevenheid van de bossen met de agrarische
binnenweides zien wij onze pachtboeren primair als betrokken en goed ingevoerde
landschapsbeheerders.
Op erf Broekschutte werd onze multifunctionele werkschuur wederom maatschappelijk
gebruikt door de landelijke ZOB, een zelfhulpgroep van boeren en tuinders. Daarnaast was
het de cursuslocatie voor een serie “oral history”, verzorgd door Landschapsbeheer
Gelderland. Dergelijk immaterieel, maatschappelijk/sociale rendement (“impact”) blijkt
jammer genoeg niet uit onze financiële staat van baten en lasten, evenals onze bijdrage aan

de instandhouding van flora en fauna, biodiversiteit, klimaatneutraliteit en het bieden van
rust, ruimte reflectie aan de medemens.
Het beheerdersechtpaar van de schoppe woont er tot volle tevredenheid en is inmiddels
goed geïntegreerd. Graasbeheer op het erf en kleurrijke inplanting komen door hun
initiatieven van de grond. Daarnaast verrichten zij de nodige beheeractiviteiten inzake
toezicht, voorlichting en organisatie.
Aan de opstallen vonden enige belangrijke verbeterwerkzaamheden plaats in het kader van
de brandveiligheid, op initiatief van onze brandverzekering. Ter borging werd aansluitend
een jaarlijks inspectie- en onderhoudsabonnement afgesloten.
In 2015 waren wij tevens intensief bezig met het verkrijgen van de nodige vergunningen
betreffende de herontwikkeling van hoeve Broekschutte, waartoe medewerking van B&W
is vereist. Onze plannen konden echter nog geen genade vinden in de ogen van de
Gemeentelijke Monumentencommissie. Het overleg met B&W werd aangehouden in
afwachting van nieuw erfgoedbeleid in 2016. Deze vertraging impliceert onwelgevallig
uitstel van de laatste fase van ons duurzaam investeren in een solide verdienmodel van het
landgoed. Structureel op eigen kracht een opengesteld NSW landgoed exploiteren vraagt
meer dan ooit om maatschappelijk ondernemerschap met een eigen solide verdienmodel
gezien onze terugtredende Overheid, waarbij subsidies sterk afnemen c.q. bedreigend
wegvallen.
Overige groene, duurzame bezittingen (De Haarman en Groote Essche Heide)
Deze natuurgebieden zijn reeds langer in ons bezit en kennen inmiddels een stabiele,
planmatige beheerstructuur op basis van langjarige inrichting- en beheerrapporten. De
agrarische natuurvereniging PAN te Winterswijk verricht het nodige onderhoud en
toezicht, waaronder het graasbeheer van een heidegebied met de gehoede schaapskudde
van de “Stichting Landschapskudde Oost-Achterhoek”. Via deze natuurlijke wijze van
graasbeheer steunen wij genoemde Stichting ook financieel.
Stichting Anitya: kennis/kunde, maatschappelijk netwerk en pr/profilering
Ook dit jaar vonden weer enige gesprekken plaats rondom het anbi-thema Natuurmecenaat,
ook met het Groenfonds en EZ.
Ook in dit verslagjaar onderhielden wij actief ons netwerk en bevorderden wij onze
deskundigheid door het bijwonen van cursussen, workshops, symposia en overige
bijeenkomsten via de FPG ( www.grondbezit.nl ), GPG, VBNE, OBN, Bosgroepen en de
FIN (www.verenigingvanfondsen.nl ) . Deze brede maatschappelijke inbedding draagt
beslist bij aan de continuïteit van ons groene kernbezit en de Stichting zelf.
(einde)

