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UNIEK GEBIED
DOELEN EN ACTIVITEITEN
In Barlo in gemeente Aalten is het Landgoed Groot Deunk volop in ontwikkeling.

DOELEN

ACTIVITEITEN

Met de subsidiebijdragen en de inzet van veel uren van
het bestuur, de werkgroep en vrijwilligers zijn inmiddels
de onderstaande doelen behaald:
•	aanleg en beheer van 11.000 m2 opgaande beplanting
in de vorm van bosjes, hakhoutsingels, houtwallen en
struweel
•	aanleg en instandhouding van 7.500 m2 robuuste
bloemrijke akkerranden
• aanleg en beheer van 7.600 m2 kruidenrijk grasland
• aanleg en exploitatie van 9.000 m2 biologische akkers
•	aanleg en exploitatie van 8.000 m2 boomweide met
kruidenrijk gras met hierin 10 stuks solitaire vrij uitgroeiende bomen en 13 stuks solitair uitgroeiende heesters t.b.v.
zaden en vruchten
• aanleg van openbaar toegankelijke onverharde paden
•	transformatie gebouw tot vorstvrij Vleermuishuis en huismussenverblijf en inrichten voor educatieve doeleinden
•	maatregelen om spontane ontwikkeling van het bronbos
te stimuleren
• educatie en excursies door de beheergroep
•	40 st. nestkasten voor o.a. Hop, Ransuil, Gierzwaluw,
Torenvalk, Bontevliegevanger etc.

Educatie
Basisscholen, middelbaar en hoger onderwijs, IVN/KNNV,
overige groenopleidingen.
Research
Welke beplantingen en zaaigoed zijn geschikt voor de
verschillende grondsoorten, zoals “vergeten” graansoorten,
grassoorten, bloemen en planten.
Monitoring
Ontwikkeling biodiversiteit: monitoring van zoogdieren,
vogels, insecten, vlinders etc.
Lezingen en presentaties
Aansluiting bij project “Samen voor de Patrijs” zowel lokaal,
landelijk en regionaal.
Excursies
> wandelroute op en rond Landgoed Groot Deunk - 15 km;
> fietsroute gecombineerd met het project “Samen voor de
Patrijs” - 18 km.

Het plangebied is jarenlang in gebruik geweest als AZC. In 2017 heeft het COA besloten
deze locatie af te stoten. Dit heeft verschillende partijen geïnspireerd om de kans te
benutten om een plan te maken voor dit bijzondere gebied. Het bestuur van Stichting
Groot Deunk, bestaande uit onder andere “Samen voor de Patrijs”, werkt samen met
buren en vrijwilligers aan de realisatie van het 4.5 hectare grote landgoed, waar
extensief agrarisch gebruik hand in hand gaat met de instandhouding en vergroting
van natuurwaarden, alsook landschappelijke en cultuurhistorische waarden.

PLANGEBIED

FINANCIERING

Het Landgoed Groot Deunk ligt op een markant punt. Het ligt

De plannen voor Landgoed Groot Deunk zijn overal zeer en-

als het ware in een inham van het Oost-Nederlandsplateau,
waardoor de hoogteverschillen tussen de hoge essen en de
lage broekgronden van ruim 10 meter goed zichtbaar zijn.
Uniek is dat het kwelwater van de essen in het gebied aan
de oppervlakte komt. Het gebied wordt omringd door agra-

Stichting Landgoed Groot Deunk
info@grootdeunk.nl | www.grootdeunk.nl

rische bedrijven. Deze bedrijven werken allemaal duurzaam.

thousiast ontvangen. Vanuit de subsidieregeling ‘Landschap
en Biodiversiteit’ heeft Provincie Gelderland een subsidiebijdrage toegekend voor de realisatie van het inrichtingsplan.
Ook gemeente Aalten en Natuurhuisje.nl hebben financieel
bijgedragen om het plan voor Landgoed Groot Deunk te
realiseren.

En sterker nog, ze denken graag mee en waar kan wordt een
handje meegeholpen.
De ontwikkeling van Landgoed Groot Deunk is hiermee een

Gemeente

Aalten

STICHTING

voorbeeld van een aantrekkelijk, divers agrarisch landschap

Stichting Landgoed Groot Deunk

met een hoge biodiversiteit, waarin natuurwaarden, land-

info@grootdeunk.nl

schapswaarden en economische waarden in balans zijn.

www.grootdeunk.nl
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VOLOP BEWEGING
BOSJE NOORDZIJDE

Aan de noordzijde is een 6 meter brede houtwal aangelegd.

Aan de noordzijde is een bosje gerealiseerd. Voor de aan-

De weide, waar evenementen kunnen plaatsvinden is inge-

plant zijn autochtone, inheemse soorten gebruikt, waarbij

zaaid met een kruidenrijk grasmengsel dat 2 of 3 keer per jaar

de beplanting direct op eindafstand en in grotere maten is

gemaaid en gehooid wordt. Deze weide wordt omzoomd door

aangeplant. Hierdoor kunnen de bomen en heesters zich

bloemrijke akkerranden en waar de weide grenst aan bosjes

op natuurlijke wijze ontwikkelen. Het beheer bestaat uit het

en de houtwal ontstaat hier een mantel-zoomvegetatie met

vooral met rust laten van de beplanting en genieten van de

een hoge biodiversiteit en waarde voor flora en fauna.

diversiteit die er op natuurlijke wijze ontstaat. De bestaande
groep van eiken en het aanwezige transformatorhuisje zijn

AGROFORESTRY

hierin geïntegreerd.

Het laagst gelegen westelijk deel kenmerkt zich door een half-

VLEERMUIS- EN HUISMUSSENGEBOUW

BIOLOGISCHE AKKERS

In het gebied zijn verschillende soorten vleermuizen aan-

In het oostelijk hoogstgelegen deel zijn drie kleinschalige

wezig. Een van de voormalige gebouwen is behouden om

biologische akkers ingericht. De akkers worden omzoomd

voor vleermuizen en huismussen een vorstvrij onderkomen

door een 6 meter brede strook bloemrijke akkerranden.

te realiseren. Het gebouw heeft nu de uitstraling van een

In de akkers wordt via wisselteelt oude graansoorten ver-

KRUIDENRIJKE WEIDE - EVENEMENTENTERREIN
VAN DE ORANJEVERENIGING

agrarische schuur passend in het landschap. Het gebouwtje is

bouwd. Daarnaast worden gewassen verbouwd ten behoeve

In het centrale deel van het Landgoed Groot Deunk is nog

van agroforestry toegepast. Het kruidenrijke gras wordt een

ingericht voor educatieve doeleinden en wordt ook gebruikt

van de zaadwinning voor de bloemrijke akkerranden.

een gebouw behouden voor de Barlose gemeenschap. Het

aantal keer per jaar gemaaid en gehooid. De verschillende

als vertrekpunt van excursies.

De grote bomen aan de randen van het terrein zijn gehand-

gebouw en de omliggende gronden van circa 1 ha is in eigen-

bomen en heesters zijn voor het winnen van zaden en vruch-

haafd en ertussen is een hakhoutsingel met zomereiken van

dom van de Christelijke Oranjevereniging. Zij organiseren een

ten. Deze combinatie van bomen en agrarische activiteiten

circa 6 meter breed aangelegd. De beplanting is niet aan-

aantal keer per jaar in en om het gebouw evenementen en ac-

wordt agroforestry genoemd. Aan de noordzijde wordt dit

eengesloten, zodat er op een aantal plekken aantrekkelijke

tiviteiten. Aan de westzijde van het gebouw ligt een steilrand.

gebied omzoomd door een 6 meter brede strook bloemrijke

doorzichten vanaf de weg naar het gebied ontstaan.

Deze is ingeplant met struweelvegetatie en voedselbomen.

akkerranden.

Bosje

open landschap met een hoge biodiversiteit. In dit deel zijn
verschillende boomgroepen en verspreide staande heesters
in een kruidenrijk grasland aangeplant. Hier wordt een vorm

SAMENWERKING EN BETROKKENHEID
Het beheer op het terrein wordt door de beheergroep van
Stichting Groot Deunk uitgevoerd. De beheergroep bestaat uit

SPONTANE ONTWIKKELING BRONBOS

7 mensen, en is samengesteld uit:

Kruidenweide

Op historische kaarten is te zien dat in het zuidelijke deel

• 2 personen uit de directe omgeving (straal ca 600m)

langs de Bullesteeg vanaf 1850 een bosje aanwezig was.

• 2 personen uit de Oranjevereniging Barlo

Na 1950 is het bosje gekapt en zijn vijvers aangelegd en in

Boomweide /

gebruik genomen, eerst als eendenmesterij en daarna als

agroforestry

• 1 persoon uit Barlo’s Belang
• 1 persoon uit de Akkerranden werkgroep
• 1 persoon uit Samen voor de Patrijs

blusvijvers. Omdat de functie van de blusvijvers is komen
te vervallen is de kans ontstaan om de vroegere situatie te
herstellen. Er is hier namelijk een zeer bijzondere hydro
logische situatie: een bronsituatie. Waardoor de kans
bestaat dat hier een uniek stuk natuur tot ontwikkeling

Biologische akkers
Bronbos

Deze brede samenstelling van de beheergroep bevordert
de saamhorigheid in de gemeenschap en het vergroot de
binding met dit prachtige gebied. De monitoring van flora en

komt: een natuurlijk bronbos. Het is afwachten of in de

fauna wordt ingepast in het project ‘Samen voor de patrijs’.

bodem nog kiemkrachtige zaden van karakteristieke plan-

De kosten voor het beheer neemt de beheergroep voor haar

tensoorten van bronbossen aanwezig zijn of aangevoerd

rekening. Opbrengsten vanuit excursies, educatieprojecten

worden door de wind of dieren. Maar de eerste orchidee
heeft afgelopen jaar gebloeid.

Vleermuizenhuismussenverblijf

maar ook giften, sponsorbijdragen en opbrengsten vanuit het
terrein worden ingezet in het gebied en het beheer ervan.

