Jaarverslag 2019 Stichting De Lynx
Stichting De Lynx werd 31 januari 2019 opgericht. Doel is om groene initiatieven te
ondersteunen. Met name projecten op het gebied van biodiversiteit, dierenwelzijn en
verbinding.

In 2019 zijn de volgende projecten opgepakt:
Dierenweide
Bij basisschool De Bargeweide en een weitje elders in het Gelderse Eefde zijn twee
ponyweides ingericht. Samen met dorpsgenoten is met wilgentenen een afrastering
gemaakt. Ook is er een schuilstal en een pipowagen gekomen. Vanaf september zijn er
maandelijks open ponyclub middagen georganiseerd, openbaar toegankelijk. Kinderen en
ouders en buurtgenoten ontmoetten elkaar tijdens het knuffelen, borstelen en rijden. Er zijn
plannen gemaakt om ook het bejaardenhuis regelmatig te bezoeken.
Paarden bij elkaar
Eind 2018 startten we het project paarden bij elkaar. Sindsdien zijn een zevental paarden en
pony’s die alleen stonden gematcht. Ook zijn er twintig brieven verspreid en diverse
oproepen op Facebook gedaan. Ook is er een aantal keer bij mensen aangebeld, met als
resultaat twee matches. In 2019 is een betaalde coördinator aangetrokken en gewerkt aan
een structuur om de slagkracht te vergroten. Met Dier en recht en Dierenbescherming is een
goede samenwerking.
Voedselbos opbrengsten meten
Naar aanleiding van een idee van Stichting de Lynx heeft communicatiebureau De Lynx met
The Plant een POP3 project gestart om een tool te ontwikkelen om voedselbos opbrengsten
te meten. (Het communicatiebureau heeft dit overgenomen omdat de stichting net niet op
tijd beschikte over e-herkenning. Dat is inmiddels geregeld.) De financiering is in 2019 voor
90% rond gekomen. Samenwerking met Wageningen UR, Maatschap Ketelbroek, Landgoed
Welna en Stichting Voedselbosbouw Nederland is opgestart.

Gorsselse heide
Een aanzet is gegeven om in samenwerking met de Stichting Marke Gorsselse heide een
gebiedsproces te starten om meer natuur in de omgeving van de heide te realiseren. Het
stichtingsbestuur heeft het zelf verder opgepakt.
Groen schoolplein CBS Bargeweide
Een aanzet is genomen om het schoolplein van de basisschool Bargeweide in Eefde te
vergroenen. Dit initiatief is goed geland. De school pakte de handschoen in 2020 zelf verder
op.
Wild in je achtertuin
Stichting De Lynx bereidde in 2019 het project Wild in je achtertuin voor in overleg met de
Zoogdierenvereniging, Wageningen Universiteit en Communicatiebureau de Lynx. Het idee is
om financiering te vinden voor nachtcamera’s die bijvoorbeeld egels of wezels vastleggen,
zodat eigenaars van tuinen rekening kunnen houden met de dieren.
Voedselbos
Er is een poging gedaan om bij de Tauw foundation subsidie te krijgen voor de aanleg van
een voedselbos. Een eerste aanvraag is afgewezen. In 2020 zal een nieuwe aanvraag worden
ingediend.

Bestuur
Het bestuur bestaat uit drie personen: Rob Janmaat (voorzitter), Tjitske Ypma (secretaris en
Corine van den Berg (penningmeester). Het bestuur heeft in 2019 acht keer vergaderd.

