DOELSTELLING
De stichting heeft ten doel bij te dragen aan:
•
•

•

een sociale, de lokale gemeenschap dienende, functie van landgoed De Lieskamp, waardoor
de sociale cohesie en ruimtelijke en ecologische eenheid wordt bevorderd;
een ecologisch leefklimaat door het in stand houden, herstellen, en waar mogelijk
ontwikkelen van natuur- en landschapsschoon op en rondom landgoed De Lieskamp te
Wageningen, aangemerkt als landgoed zoals bedoeld in artikel 1 der Natuurschoonwet 1928,
teneinde het wetenschappelijk en landschappelijk belang daarvan voor de Nederlandse
samenleving te bevorderen en het blijvend in de praktijk te doen functioneren ten behoeve
van een doelmatige, economische bosbouw in Nederland, met bijzondere zorg voor het
behoud en de ontwikkeling van het aan dat landgoed eigen natuur en landschapsschoon en
het derhalve aldus dienstbaar te doen zijn aan wetenschap, praktijk en voorlichting.
het bevorderen van de bosbouw in bovenbedoelde zin Nederland in het algemeen en op de
Veluwe in het bijzonder.

In het kader van de doelstelling is het NSW gerangschikte deel van het landgoed opengesteld voor
geïnteresseerden.
HOOFDLIJNEN ACTUEEL BELEIDSPLAN 2020 t/m 2025

Het beleidsplan is mede gebaseerd op het bij de gemeente Wageningen gepresenteerde plan tot
vorming van een NSW landgoed genaamd “De Lieskamp” 2008.
Vanwege hun leeftijd en de fysieke inspanning dat het onderhouden van een landgoed vergt, hebben
oprichters op 1 Juni 2016 het eigendom van NSW landgoed de Lieskamp overgedragen aan de
huidige bewoners. De bewoners, verzorgen het onderhoud en begaanbaar houden van wandelpaden
als ook het aanzicht van bossen, vennen en watergangen. De boerderij aan de Egelsteeg 2 bestaande
uit woonhuis (1948) met aangebouwde schuur en losstaande schuur (jaren 60) op een perceel van
ruim 6 hectare gelegen in het Binnenveld, tussen Bennekom en Wageningen, in eigendom van de
bewoners. Onze stichting is opgericht ter instandhouding van het landgoed. Het boerderijperceel van
6 hectare is sinds 2008 gerangschikt als landgoed in de zin van de Natuurschoonwet 1928.
Het gebruik van de boerderij voor bewoning, naast opengesteld landgoed, kan verder worden
verruimd naar/met “sociale maatschappelijke projecten” zoals kleinschalige theetuin gerund door
mensen met een beperking. Deze activiteit is niet een activiteit van de stichting, maar zal dienstbaar
zijn aan de wandelaars die het landgoed bezoeken en hen koffie en thee bieden, terwijl zij kunnen
genieten van de prachtige omgeving en natuur die het landgoed rijk is. De stichting heeft hierbij geen
strikte omlijning gegeven.
De beleidshoofdlijnen zijn nu.
1. Inkomsten genereren middels fondsen werving. Vanaf 2020 is het mogelijk een fruitboom te
adopteren op het landgoed. Adoptie opbrengst is ten gunste van de stichting.
2. Behoud en ontwikkeling openbaar toegankelijk landgoed. E.v.t. en indien mogelijk in combinatie
met de natuurontwikkeling. Inmiddels heeft de gemeente Wageningen een gebied van ca 100ha
rondom de rivier De Grift omgevormd naar nieuwe natuur.
3. Landgoed de Lieskamp vormt nu samen met de Binnenveldse Hooilanden (nieuwe natuur rond
de Grift) een belangrijk deel van de ecologische verbindingszone van de Utrechtse heuvelrug
(Grebbeberg) richting de Wageningse Eng.
4. Plan(ontwikkeling) gebruik landgoed boerderij voor sociaal/maatschappelijke doelen (theetuin).
5. Komende jaren zullen we ons inzetten voor verdere verschraling van de gronden en verrijken van
de natuurwaarden door bevorderen van (wilde) kruiden in het kruidenrijk grasland.

