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Inleiding
Op 26 maart 2007 is de stichting Natuurlijk-Jonen opgericht. Haar doelstelling
staat als volgt in de statuten vermeld: “de stichting heeft ten doel het behouden
en versterken van het oorspronkelijk dorpslandschap met bijbehorende natuur-,
landschappelijke en cultuurhistorische waarden in Jonen door het uitvoeren van
het onderhoud van het dorpslandschap en het verrichten van al hetgeen met het
vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de meest
uitgebreide zin”.
De landerijen achter de buurtschap Jonen gelegen, werden na de ruilverkaveling
in de jaren zeventig van de vorige eeuw nog slechts incidenteel gebruikt voor het
weiden van jongvee. Vanwege de geïsoleerde ligging en de moeilijk te bereiken
percelen in combinatie met bedrijfsbeëindiging door de laatste vaarboeren in de
directe omgeving van Jonen konden de landerijen niet meer verpacht worden.
Noodzakelijk onderhoud aan het land bleef achterwege, zodat een verwilderd
landschap ontstond waardoor allerlei bloemen, planten, grassen en mossen
verdwenen.
Missie
Het verwilderde niet open landschap achter de buurtschap Jonen en het
ontbreken van levende have in combinatie met verdwenen flora en fauna was
voor de Jonegers aanleiding tot de oprichting van de stichting natuurlijk-jonen.
Met Natuurmonumenten werd een pachtovereenkomst “om niet” opgesteld en
ondertekend. Met de vastgelegde vijfjaarlijkse bijdragen van de donateurs en
enkele grootschalige giften en subsidies werden lakenvelder koeien aangekocht
en kon er een verdwenen watermolen -een authentieke tjasker- worden
gebouwd. Ook werd er achter de buurtschap Jonen een schuilhut voor de
lakenvelders gebouwd en werd een picknickplaats ingericht in de vorm van twee
tafels met daarbij behorende zitbanken. Passanten kunnen hier gaan zitten en
genieten van het fraaie landschap, de ooievaars en de lakenvelders.
Oprichting en Initiatiefnemers
De stichting is op 26 maart 2007 opgericht. Het bestuur bestaat uit vier personen
in de functie van voorzitter, secretaris en penningmeester en een algemeen
adjunct.

Deze functies worden ingevuld door: Pieter de Nooij, voorzitter; Beppie K.
Miggels-Vinke, secretaris; Leo L. Schoots, penningmeester en Thijs
Schoenmakers. Naast de bestuurstaken zorgen zij samen met vrijwilligers uit de
buurtschap Jonen ook voor het toezicht en de verzorging van de dieren. Public
relations worden verzorgd door Lilly Leijnse-Jansen en Tim Schoots-Timmerman.
De website wordt beheerd door Jaap Miggels
Initiatieven 2015
In het voorjaar van 2015 werd door het bestuur van de stichting het besluit
genomen tot aankoop van drie rode lakenvelders: een drachtige rode lakenvelder
genaamd Lisette met haar ruim 1 jarige dochter Leonie en een mogelijk
drachtige rode lakenvelder genaamd Sidonia. Alle dieren zijn afkomstig van het
lakenvelder fokcentrum de Eikenhof in Bosschoord. Tijdens de weidegang in de
zomer werden wij eind juli verblijd met de geboorte van een rood en een zwart
lakenvelder vaarskalfje.
Het bestuur van de stichting besloot de strijd aan te binden met de pitruspollen
in de weilanden van het beheersgebied. Het laten strooien van kalk in 2014 had
niet het beoogde resultaat: de vermindering van de pitrussen en de daarmee
gepaard gaande verbetering van de landerijen opgeleverd. Besloten werd tot
vermeerdering van het aantal maaibeurten tijdens het weideseizoen. Het –extradoor SANNO laten maaien en opruimen van het afgemaaide gras bracht hoge
kosten met zich mee. Het afgemaaide gras werd door SANNO naar plaatsen
gebracht langs de Cornelisgracht en bij de sloot achter Jonenweg 31 alwaar
Natuurmonumenten vervolgens het hooi met een vaartuig afvoerde. Natuurmonumenten heeft in het najaar van 2015 bij wijze van proef een tweetal
percelen van het beheersgebied van de stichting bestrooid met kalk en in
afwachting van het resultaat hiervan krijgt dit mogelijk in 2016 een vervolg.
Kort nadat de stichting werd benaderd door de stichting Natuur en Milieu
Overijssel besloot het bestuur zich bij deze organisatie aan te sluiten en dat heeft
vervolgens geresulteerd in een “Hooidag” op zaterdag 23 mei 2015. Vooraf werd
hiervoor contact gezocht met Natuurmonumenten voor medeondersteuning van
dit initiatief. Er werden flyers en posters gemaakt en deze werden onder de
aandacht gebracht van de gemeente Steenwijkerland, de politiek van
Steenwijkerland en de media zoals lokale krantedities, huis aan huis bladen en
de agenda op de website van WaterReijk.
Op 24 september 2015 werd op initiatief van de gemeente Steenwijkerland een
“inspiratietour” gehouden waarbij ook de stichting natuurlijk-jonen werd
uitgenodigd voor een korte presentatie in het dorpshuis in Dwarsgracht.

Gemeenteambtenaren, wethouder Wim Brus en afvaardigingen uit de
gemeentelijke politiek konden hier kennisnemen van meerdere burgerinitiatieven
uit de verschillende kernen van de gemeente Steenwijkerland.
Op 26 september 2015 werd in het kader van de door het Oranjefonds
uitgeroepen “burendag 2015” door de stichting de najaarsklusdag gecombineerd
met “burendag”. Helaas bleek dat een mogelijk te verkrijgen bijdrage hiervoor
van het Oranjefonds voor ons niet beschikbaar was vanwege het grote aantal
aanmeldingen in combinatie met een beperkt budget. Deze dag werd afgesloten
met een borrel op het terras van de familie Miggels.

Financiering
De stichting heeft in 2015 hoge kosten betaald voor de aankoop van drie rode
lakenvelders en de extra maaibeurten door SANNO. In de maand december 2015
werd een zwarte lakenvelder koe verkocht. Op advies van de maatschap Smit,
alwaar de koeien voor de winterperiode jaarlijks worden gestald, zal komend
voorjaar besloten worden tot de verkoop van het in juli geboren zwart witte
lakenvelder kalf. Voor het organiseren van de “hooidag” op 23 mei 2015 is een
bedrag van €300,- beschikbaar gesteld door de stichting Natuur en Milieu
Overijssel te Zwolle.

Vooruitzichten
De aankoop van drie rode lakenvelder koeien bracht de veestapel op 8 koeien en
twee kalfjes. Door de verkoop van 1 zwarte lakenvelder resteert nu een kudde
van 4 zwarte en 3 rode lakenvelders met daarbij een zwart en een rood
vaarskalf. Het is de bedoeling dat omstreeks februari 2016 een lakenvelder stier
tijdens de stalperiode moet zorgen voor een natuurlijke dekking van de
volwassen koeien. De kalfjes zullen dan tijdens de stalperiode 2016-2017 worden
geboren.
Zoals nu bekend is geworden komt er een vervolg op “Leader subsidies”. De
stichting heeft niet alleen te maken met de hoge maaikosten maar ook met de
reparatie van de tjasker molen. De wieken van de molen zijn in het najaar zwaar
beschadigd door een storm en moet worden vervangen. Voor de aanschaf van
een tractor met aanhanger en maaimachine zal gezocht worden naar
subsidiemogelijkheden. Hiervoor zal de stichting contact opnemen met de
gemeentelijke contactpersoon voor “Leader” en de plaatselijke “Leadergroep”.

Het Nationaal Park Weerribben Wieden nieuwe stijl is een feit. De overheveling
van taken en verantwoordelijkheden voor dit Nationale Park van de provincie
Overijssel naar de gemeente Steenwijkerland heeft inmiddels geresulteerd in een
nieuw gevormde kerngroep die bestaat uit vertegenwoordigers van de gemeente
Steenwijkerland, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Recreatiebedrijven en
Plaatselijke Belangenverenigingen. Diversiteit van deze vertegenwoordigers in
combinatie met de verschillende belangen zal moeten zorgen dat het Nationaal
Park zijn status als zodanig behoud maar dat er ook oog is voor (burger)initiatieven.

