
Stichting 
Statutaire naam 
Stichting Achterhoek Weer Mooi 

Zoeknaam 
• Stichting Achterhoek Weer Mooi  

• StAM 
website 
www.achterhoekweermooi.nl 

Statutaire zetel 
Gemeente Bronckhorst 

KvK nummer  
09183601 
RSIN  
819547955 
Activiteiten 

Duidelijke beschrijving van doelstellingen 
Artikel 3 Doel De stichting heeft ten doel:  
a.  het versterken van de natuur en het 
landschap in de Achterhoek  
en Liemers, door samenwerking;  
b.  het verrichten van alle verdere handelingen, 
die met het vorenstaande in de ruimste zin 
verband houden of daartoe bevorderlijk 
kunnen zijn.  

Wijze waarop doel behaald wordt: 
door het ontplooien van initiatieven om de 
kwaliteit van natuur en landschap in de 
voornoemde regio's te verbeteren, hierbij al 
dan niet geïnspireerd door plaatselijk, 
regionaal of landelijk geïnitieerde projecten in 
de sfeer van het verhogen van 
omgevingskwaliteiten en biodiversiteit en door 
het bijeenbrengen van diverse partijen, ten 
behoeve van bijvoorbeeld het Deltaplan voor 
het landschap, de ecologische infrastructuur 
en het  

Landschapmanifest; de cultuurhistorie en de 
identiteit van de streek en het nieuwe 
waterbeleid.  

Organisatie / bestuurders 
Aantal bestuursleden: 5 

Is er een dagelijks bestuur?                         Ja 
Is er een persoon in dienst?                        Nee 
Is er een raad van commissarissen/toezicht? 

Nee 
Bestuursleden ontvangen in voorkomende 
gevallen onkostenvergoeding 
Contact informatie  
Bezoekadres en postadres:  
Meuhoek 5, 7025 DR Halle 

  
Telefoonnummer: 0655 688 337 

Email adres: info@achterhoekweermooi.nl 
Financieel 
Balans per 31 december 2022 

De staat van baten en lasten 2022 

Overig 
Actueel verslag activiteiten: 

Spaarrekening 
Rabobank 
31.76.738.609

31 dec 2021 €17.580,65

31 dec 2022 € 15.712,46

Lopende 
rekening 
Rabobank 
146574494

31 dec 2021 €285,49 

31 dec 2022 € 404,06

Lasten

Bankkosten € 119,40

Vrijwilligersregeling € 8700,00 

Geoormerkte projecten 
2022 € 415,15

Reservering 
geoormerkte projecten 
2023

€ 600

Erfgoed Centrum 
Achterhoek € 25

donatie & 
lidmaatschappen € 480,65

Automatisering € 599,15

Totaal € 10.939,35

Baten

donaties € 8100,00

Rente spaarrek. € 1,81

Totaal € 8.101,81

Opmerking: StAM is sinds 
1-1-2022 vrijgesteld van 
BTW opgave

http://www.achterhoekweermooi.nl


1. Plaatsen informatieborden gemeente 
Oude IJsselstreek en Bronkhorst 

Hoofdlijnen beleidsplan 
De kernactiviteiten van StAM zijn onder meer: 
1. het beschrijven en documenteren van 

Landschapsmonumenten; 
2. de inzet voor de cultuurhistorie van het 

landschap in projecten; 
3. het vitaliseren van het Achterhoeks 

Cultuurlandschap (het 
Coulissenlandschap); 

4. het uitgangspunt voor StAM is: het belang 
van de cultuurhistorie van het landschap 
centraal te stellen; 

5. de initiatieven als "Trots op onze Streek 
“ zijn doorspekt met de cultuurhistorie 

Ter toelichting op de kernactiviteiten wordt 
hierbij nog opgemerkt: 
Ons aandachtsgebied (De Achterhoek) bestaat 
uit een kleinschalig cultuurlandschap (het 
Coulissenlandschap).     
       
Het is juist dat landschap dat gevormd is door 
onze voorouders.   
Het markante van de ontginningsgeschiedenis, 
de cultuurhistorische landschapspatronen en – 
elementen, dat zijn de elementen waar onze 
vrijwilligers zich voor inzetten.   
Die benoemen we en beschrijven we als 
Landschapsmonumenten.   
Dat is de cultuur van het ontstaan en de 
ontwikkeling van het hedendaagse landschap.   
Dat daar ook natuur te ontdekken valt en wij 
graag de schooljeugd en de omgeving 
betrekken bij deze cultuurhistorie, dat lijkt ons 
wezenlijk.   
Kortom we richten ons voor 100% op de 
cultuur van het landschap.  

StAM spant zich in om, samen met (groepen) 
van vrijwilligers, het oorspronkelijke   
Cultuur Landschap, zoals dit eeuwenlang door 
agrarische activiteiten is gevormd, in die 
oorspronkelijke staat weer terug te brengen. 
Dit wordt onder andere geprobeerd middels 
oude historische kaarten en andere 
hulpmiddelen. 
StAM richt zich op het behoud van het 
cultuurhistorische landschap (met daarbij 
behorende flora en fauna), casu quo 
cultuurhistorische elementen daarin (kroeze 
bomen; markepalen/- stenen, oude vergader- 
en gerichtplaatsen, oude grenzen (landweren), 
historische wegenpatronen, zandwegen etc.) 

door het onder de aandacht brengen van de 
lokale bevolking en organiseren en activeren 
van gebiedsprocessen.  
Een schoolvoorbeeld van "Civil society".  
Dat sommige landschappen ontstaan zijn door 
menselijke activiteit is iedereen bekend. Dat 
dat met cultuur te maken heeft is ook duidelijk. 
Ze worden niet voor niets cultuurlandschappen 
genoemd.   

Namen bestuursleden: 
Voorzitter: André Kaminsky 
Secretaris: Jeltje Berendsen 
Penningmeester: Jan van den Berg 
Bestuurslid: Henk Boland 
Bestuurslid: Henk Hilferink


