
Aan de leden,

Op woensdag 12 juni 2019 vindt de jaarlijkse ledenexcursie van ANV ’t Onderholt plaats.

Wij nodigen u uit voor een bezoek op het Landgoed Kranengoor in Laren  (GLD)

De ontvangst en welkomstwoord door de vicevoorzitter van ANV ’t Onderholt Egbert Harmsen is
om 19.30 uur met koffie en/of thee aan de Holmershuizen 7, 7245 WD te Laren.

Aansluitend zullen we onder begeleiding van de gidsen Jan Stronks en George Borgman u tijdens
een wandeling van ca. 3,5 kilometer rondleiden over een deel van het landgoed..

Aan de oostkant van het imposante landgoed Verwolde ligt het zelfstandige 80 ha omvattende
NSW Landgoed Kranengoor verdeeld in het natuurgebied Kranengoor, De Belten en
Blankenbergse Veld. Deze verwante terreinen hebben niet alleen gezamenlijke historische
(eigendoms) wortels maar er liggen ook landschappelijke en ecologische verbanden.

Van oorsprong is de kern van
landgoed Kranengoor een vochtige,
moerassige laagte in het glooiende
Achterhoeks dekzandlandschap en
bestaat uit beekeerdgrond.
Naar de randen loopt het terrein op
en wordt droger. De mens zocht
vroeger bij voorkeur overgangen
tussen hoog en laag, droog en nat op
om er zich als landbouwer te
vestigen. In dit licht bezien is de
plaats van de voormalige boerderij
en erf gelegen aan de westelijke
rand op het landgoed dan ook
historisch goed te verklaren.
Hoewel delen van het terrein nog erg
nat zijn, laten de vele sloten,

greppels en rabatten zien dat de waterhuishouding sterk door de mens beïnvloed is.

Nu het beheer van landgoed Kranengoor zelfstandig ter hand is genomen, wordt de verdere
ontwikkeling van het gebied momenteel gerealiseerd.

In 2009 is het eigendom van het landgoed overgedragen aan Stichting Anitya Foundation.
Door deze eigendomsvorm wordt de duurzame instandhouding en beheer van het landgoed voor
de toekomst veiliggesteld. De ‘’Stichting’’ is aangemerkt als ANBI en voert op het landgoed natuur-
en landschapsbeheer en haar sociaal-maatschappelijke en bestuurlijke functies uit.
In de periode 2010 tot en met 2012 zijn de agrarische bijgebouwen gesloopt en is op de plek van
de oorspronkelijke stal een nieuw werkgebouw opgericht. De karakteristieke schuur is herbouwd
en heeft een woonfunctie gekregen.  (voor meer info: www.landgoedkranengoor.nl )

Ook in 2019 doet ANV ’t Onderholt weer mee met het Rabobank donatiefonds ‘’Hart voor de Achterhoek’’.
Elke stem is geld waard. Bent u lid van Rabobank Noord Oost Achterhoek, dan
bent u gerechtigd om te stemmen!
U mag 5 stemmen uitbrengen van 5 t/m 19 september 2019.
Hiervan mag u maximaal 2 stemmen per vereniging of instelling uitbrengen.
Kijk t.z.t. voor meer info en om te stemmen op www.onderholt.nl
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