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Kranengoor: een eeuwenoud boshistorisch erfgoed

Begin 18e eeuw was Kranengoor in bezit van Mr. Evert Jan 
Benjamin baron van Goltstein (1664-1744) en burgemees-
ter van Zutphen. Zijn dochter Reineira Charlotte (1710-
1772) trouwde in 1734 met de uit Groningen afkomstige 
Allard Philip van der Borch (1690-1766) waardoor Kranen-
goor in bezit kwam van deze adellijke familie. Baron van 
Goltstein kocht voor zijn Groningse schoonzoon Allard ver-
volgens in 1738 het aan Kranengoor grenzende Verwolde. 
Door dit omvangrijke, gezamenlijke landbezit werd Allard 
in Zutphen tot de Riddderschap toegelaten. 
De talrijke nakomelingen van Reineira en Allard hebben 
sindsdien (als geslacht van der Borch van Verwolde) drie 
eeuwen lang dit imposante gebied bewoond, beheerd en 
uitgebreid. De totale omvang bedroeg rondom 1900 zelfs 
ca. 1200 ha.
In 2009 droeg de familie van der Borch van Verwolde 
Landgoed Kranengoor over aan de Stichting Anitya Foun-
dation, een gevestigde natuur- en landschapstichting met 
ANBI-status. Kranengoor wordt vanaf 2009 na drie eeuwen 
dus weer als zelfstandige eenheid beheerd.

Landgoed Kranengoor: 2008-2021

Reeds in 2008 werd door de Stichting Anitya een land-
goedvisie voor Kranengoor (ca. 90 ha) opgesteld, die tot 
op de dag van vandaag richtinggevend is voor het beleid en 
het beheer. Dat beheer wordt voortdurend dynamisch on-
derbouwd door nieuw, relevant deskundig onderzoek. De 
waterhuishouding (hydrologie) werd samen met externe 
deskundigen, het Waterschap WRIJ, mensen uit de prak-
tijk en omwonenden grondig in kaart gebracht. En sinds 
2016 wordt in de bossen gewerkt volgens een gedegen, 
toekomstgerichte bosbeheervisie met uitvoeringsplan. Het 
Landgoed is gecertificeerd natuurbeheerder.

Anno 2021 bestaat Kranengoor (na een grote kavelruil in 
2013 en latere aankopen) uit bossen (ca. 55 ha), karakte-
ristieke, historische binnenweides en een voormalig boe-
renerf met woon- en werkbebouwing. Dit erf is tevens 
het centrum van andere maatschappelijke functies van de 
Stichting, waaronder het leveren van een bijdrage aan een 
vitaal en sociaal platteland. Het landgoed is gerangschikt 
onder de NSW-Natuur-
schoonwet uit 1928 en 
is beperkt opengesteld 
voor rustzoekend, wan-
delend publiek.

Ecologisch is van belang 
de ligging aan de Dor-
therbeek die door de 
Provincie is aangemerkt 
als ecologische verbin-
dingszone (EVZ). In 2014 
en 2015 werden langs de 
Dortherbeek samen met 
het Waterschap natuuroevers ingericht. Regelmatig wordt 
op Kranengoor gewerkt aan het hydrologische systeem, 
flexibel gericht op retentie in te natte en te droge seizoe-
nen en jaren. In 2015 werd Kranengoor weer verbonden 
met de historische Molenbeek op Verwolde in het kader 
van het herstel van de watervoerendheid door het Water-
schap. En in de droge en hete zomer van 2018 werd een 
tiental historische poelen en bosrabatten opgeschoond, 
mede ter bestrijding van verzuring en ter activering van 
lokale kwel. In 2020 bleek uit boshistorisch onderzoek dat 
deze bosrabatten stammen uit het begin van de 18e eeuw 
en ze behoren daarmee tot de oudste in Nederland.
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www.anityafoundation.nl
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