
JAARVERSLAG 2012



Organisatie

De Stichting Bosbeheer Landgraaf beheert sinds 2011 de gemeentelijke bossen van Landgraaf.
Het bestuur van de Stichting Bosbeheer Landgraaf bestaat uit:
Ton Notermans ( voorzitter )
Ger Zweiphenning ( secretaris )
Niek lammers ( penningmeester )
Jos Littmann ( lid )
Het dagelijks beheer wordt gevoerd door:
Jan Spierts ( bosbeheerder )

Dit jaarverslag is opgesteld door de Stichting Bosbeheer Landgraaf,
Op ’t Bergske 3 6373XD Landgraaf. Telefoon: 045-5315876
Email: info@bosbeheerlandgraaf.nl Website: www.bosbeheerlandgraaf.nl
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SCHOOLPROJECT

Op 27 november 2012 hebben de groepen 8 van
Basisschool “De Wegwijzer”in samenwerking met
de Stichting Bosbeheer Landgraaf een snoeiactie
uitgevoerd langs het Smellekenspad. Deze actie is
uitgevoerd om de jeugd te laten zien, dat het af en
toe noodzakelijk is dat de mens ingrijpt in de natuur.



vrijwilligersprojecten
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vrijwilligersprojecten

De vrijwilligers hebben in opdracht c.q.onder leiding
van de Stichting Bosbeheer Landgraaf werkzaamhe-
den ( snoei, randenbeheer , bestrijding Amerikaanse
vogelkers) verricht o.a. op de volgende lokaties in de
gemeente Landgraaf:

Geluidswal bij D’r Blauwe Poal
Het Smellekenspad
Vlekkenkamp
Boomweg
‘t Haesdal ( grens gemeente Heerlen )
‘t Haesdal ( bij ruïne kasteel Schaesberg )



BOSONDERHOUD
en

RANDENBEHEER



De aannemers hebben ook werkzaamheden verricht
voor SBL ( snoei, randenbeheer , klepelen etc.) ver-
richt o.a. op de volgende lokaties in de gemeente
Landgraaf:

Warderweg
Frans Erenslaan
Melcherstraat
Europaweg
Mensheggerweg
Hompertsweg
Boomweg



Financiën

Inkomsten

Begroting Realisatie

Subs nat beh 12.000,00 12.825,47

verg 8.500,00 8.500,00

sponsoring 2.500,00 -

overig 2.700,00

23.000,00 24.025,47

Uitgaven

begroot realisatie

bosbeheer/natuurbeheer

Bosverjonging 500,00 -

Bosverzorging 1.500,00 4.949,61

bosranden/paden en bermen 2.500,00 1.358,05

projecten 2.500,00 -

maaien 150,00 195,00

nat tech beheer 1.000,00 -

opslag afzetten - -

onvoorzien

publiek beheer

onderhoud wegen en paden 500,00 -

recreatieve voorzieningen 200,00 -

borden en slagbomen - -

publiciteit 1.500,00 78,36

onvoorzien 500,00 -

algemene kosten

inhuur diensten 2.000,00 -

vrijwilligers onkosten 1.250,00 788,57

beheerkosten 6.000,00 6.000,00

plankosten 1.000,00 -

ontwikkelkosten - -

opleidingen 1.250,00 680,00

kantoorkosten 450,00 68,81

reis en verblijfkosten 1.000,00 18,05

bankkosten 200,00 130,02

onvoorzien/reserve 500,00 -

24.500,00 14.266,47
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