STICHTING BUUR MAAKT NATUUR
JAARVERSLAG 2018
Bestuurlijke zaken
De Stichting is statutair opgericht op 7 augustus 2012. De stichting is ingeschreven in het handelsregister
onder nummer 558 326 52
De Stichting heeft de ANBI status (RSIN nummer 851 877 461)
Per 31 december 2018 kent de stichting de volgende bestuurssamenstelling volgens de inschrijving bij de
Kamer van Koophandel:
Naam
Functie
Datum in functie
Bevoegdheid

: Beijer, Wim (W.V.J.M.)
: Voorzitter
: 03-07-2017
: Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurders, zie statuten)

Naam
Functie
Datum in functie
Bevoegdheid

: Vacature
: Vice-voorzitter
:
: Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurders, zie statuten)

Naam
Functie
Datum in functie
Bevoegdheid

: Lenting, Ineke (A.)
: Secretaris
: 23-09-2013
: Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurders, zie statuten)

Naam
Functie
Datum in functie
Bevoegdheid

: Brons, Henk (H.H.A.)
: Penningmeester
: 03-07-2017
: Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurders, zie statuten)

De bestuurders ontvangen geen vergoeding, anders dan een vergoeding voor gemaakte kosten.
Doelstelling
De Stichting Buur maakt Natuur heeft de volgende doelstelling voor het project:
De Stichting Buur maakt Natuur wil meer natuurterrein realiseren in het gebied van de gemeente
Doetinchem. Op dit moment zijn 2 terreinen in ontwikkeling:
 ’t Knapperslag in de Wehlse Broeklanden. Dit is het buitengebied tussen Doetinchem, Wehl en
Langerak.
 De Watertap, een stuk grond aan beide kanten van de spoorlijn ten noordwesten van Gaanderen
Om meer natuurterrein te realiseren “koopt” de stichting landbouwgrond. De gemeente Doetinchem richt
deze grond in. Uiteraard in overleg met de Stichting Buur maakt Natuur.
De gemeente Doetinchem onderhoudt het natuurterrein. Voorwaarde is, dat het natuurterrein open is voor
publiek. De nieuw aan te leggen natuurterreinen worden ook in de bestemmingsplannen als natuurterreinen
vastgelegd.
De stichting “koopt” deze gronden voor € 6 per m2 van de Gemeente Doetinchem.
Dit wordt mogelijk gemaakt door donaties, bijdragen en schenkingen van mensen en organisaties die de
stichting steunen.
Juridisch blijft de gemeente eigenaar van de gronden, echter de zeggenschap berust bij de stichting Buur
maakt Natuur.
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Voortgang beleidsplan
Het beleidsplan van de stichting is erop gericht zoveel mogelijk gronden om te zetten in natuurterrein. Ook in
2018 zullen de activiteiten erop gericht zijn zoveel mogelijk middelen te verwerven om hiermee gronden te
kopen, die vervolgens worden ingericht als natuurterrein.
Verdere ondersteuningsmogelijkheden voor dit terrein worden op dit moment nog onderzocht en uitgewerkt.
Financiele verantwoording over 2018

Financieel overzicht per 31 december 2018.
Watertap:

IN
Donaties tot 01-01-2018

UIT
€ 0,00

Donaties dit jaar

€ 396,00

Gemeente Doetinchem grond Watertap

€ 0,00
Totaal

€ 396,00

€ 0,00

Knapperslag:
Donaties tot 01-01-2018

€ 33.001,42

Knapperslag Cross 2018

€ 622,76

Donaties dit jaar

€ 18.369,28

Gemeente Doetinchem grond Knapperslag

€ 14.000,00
Totaal

Bijdragen
Projecten:

€ 51.993,46

€ 14.000,00

Ultimo 2018
Bijdrage Prorail aan aanleg Möllepad 2017

€ 17.425,00

Gift gemeente Doetinchem

€ 25.000,00

Helden om de hoek prijs 2017

€ 1.000,00

Bijdrage gemeente Doetinchem opleidingen

€ 90,45
Totaal

€ 43.515,45

Bank saldo:
Saldo per 01-01-2018

€ 21.730,17

Totaal in aan donaties

€ 19.388,04

Aankopen grond in 2018

€ 14.000,00

Gift gemeente Doetinchem

€ 25.000,00

Vooruitbetaalde bankkosten

€ 5,29

Opleidingskosten 2018

€ 233,30
Totaal

Saldo per 31-12-2018

€ 66.118,21

€ 14.238,59

€ 51.879,62 <===== -/-

Toelichting op de financiële verantwoording:
Donaties:
Dit jaar is zowel het aantal als het bedrag van de donaties gestegen. De belangrijkste reden voor de hoogte
van het bedrag, is gelegen in de bijdrage van de firma Engie voor het inrichten van 1 ha bos op ’t
Knapperslag. Daarnaast is ook het aantal donateurs flink toegenomen en dat is niet allen toe te schrijven
aan de donateurs van het nieuwe natuurterrein de Watertap in Gaanderen.
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Als bijzonderheid valt te melden dat er € 1.000,00 is ontvangen van de gemeente
Doetinchem voor het vervaardigen van wegwijzerpalen en naamborden welke in de
Huet geplaatst zijn. De heer Arnold Berendsen heeft deze palen en borden
vervaardigd en het hele bedrag aan Buur maakt Natuur geschonken. Onze dank daarvoor.
In 2018 is een bedrag van € 14.000,00 overgemaakt naar de gemeente Doetinchem voor de aankoop van
2.333 vierkant meter grond op ’t Knapperslag. Daarmee is het totaal van aangekochte vierkante meter voor
dit terrein gestegen naar 7.333.
Bijdragen projecten:
Onder deze kop zijn een aantal bedragen gegroepeerd, die Buur maakt Natuur ontvangen heeft van
anderen.
De bijdragen van Prorail en de gemeente Doetinchem zijn toegevoegd aan de eigen bijdrage van BmN voor
de financiering van het Leader project voor de inrichting en aanleg van het natuurterrein de Watertap (zie
ook Activiteiten in 2018).
De prijs van Helden om de Hoek is bedoeld voor het opzetten en verbeteren van de communicatie naar onze
donateurs.
Van de gemeente Doetinchem hebben we een bijdrage gehad in de opleidingskosten van onze vrijwilligers.
Banksaldo:
Door de gestegen donaties en de bijdragen van anderen is het banksaldo behoorlijk toegenomen. Hierin zit
echter een belangrijk deel van de eigen financieringsmiddelen voor het Leader project ter waarde van €
42.117,25.
Toelichting op de Leader subsidie voor de ontwikkeling van het gebied rondom de Watertapweg
Voor de ontwikkeling van dit terrein is in de loop van 2017 een Leader subsidie aangevraagd. Na diverse
aanpassingen op de aanvraag en meerdere discussie met de provincie en de gemeente, is op 10 juli 2018
de definitieve aanvraag in gediend.
Op 18 september 2018 is de uiteindelijke beschikking over de toekenning van deze bedragen ontvangen.
Deze subsidie bestaat uit een eigen bijdrage (50,18 %), een bijdrage van de gemeente Doetinchem
(24,91%) en een bijdrage vanuit de EU pot voor landbouwsubsidies (ook 24,91%).
Inmiddels waren de voorbereidende activiteiten zodanig ver gevorderd dat met deze subsidie in de hand,
ook aan de uitvoering van de inrichtingswerkzaamheden begonnen kon worden. Na een
inschrijvingsprocedure met een drietal bedrijven, heeft de firma G.W. Bulten BV de opdracht ontvangen om
het terrein te ontwikkelen. Dit volgens een door Buur maakt Natuur met advies van gemeentelijke
deskundigen opgesteld inrichtingsplan.
Aan het einde van 2018 is er voor een totaal van € 40.511,29 aan facturen ontvangen, welke begin januari
2019 betaald gaan worden. Met dit bedrag is een belangrijke eerste stap gezet in de inrichting van het
gebied de Watertap tot een openbaar toegankelijk natuurterrein.
In de loop van 2019 zullen de vervolg stappen gezet moeten worden, zodat per februari 2020 het project
beëindigd kan worden.

Stichting Buur maakt Natuur • www.buurmaaktnatuur.nl

3/5

Activiteiten in 2018
Engie bos plantdag op 17 maart 2018
Op deze dag is de feestelijke afsluiting gevierd
van de aanplant van een hectare bos op ’t
Knapperslag. De firma Engie had klanten,
werknemers en belangstellende uitgenodigd voor
het planten van de laatste 1.000 bomen en
struiken. Er waren tenten geplaatst op het
parkeerterrein van Pitch & Put, foodtrucks voor de
inwendige mens en brandende hout korven. Dat
laatste was zeker nodig om warm te blijven op
deze dag: een temperatuur onder nul met een
ijzige harde wind. Van de ingeschreven 200
personen, hebben er uiteindelijk zo’n 60- 70
mensen de kou getrotseerd.
Het weer zorgde er ook voor dat het niet
verantwoord was om de geplande 1.000 bomen te
planten. In overleg met de uitvoerende hovenier
werd besloten er slechts 100 te planten. Als
eerste werd naast het informatiebord van Buur
maakt Natuur een zwarte populier geplant door de
directeur van Engie, wethouder Lambergts en
vertegenwoordigers van Trees for All. Daarna
werd met groot enthousiasme van met name de
jongere aanwezigen, de resterende 100 bomen
en struiken geplant.
De Burendag 15 april 2018
Op deze burendag kwamen ongeveer 25 mensen af, waaronder de burgemeester Mark Boumans. Na een
kort openingswoord door Wim Beijer, werd stil gestaan bij de nieuwe buurgrond in Gaanderen: de Watertap.
Door 2 leden van de Werkgroep Rivierduinen Gaanderen is een toelichting gegeven op de aard van het
gebied en de plannen om er een openbaar natuurterrein van te maken.
Na de koffiepauze nam IVN gastspreker Wim van den Brink het woord en hield een verhaal over de
geschiedenis van de Wehlse Broeklanden, vanaf de laatste IJstijd tot aan de eenentwintigste eeuw.
De ochtend werd afgesloten met een tocht door ‘het veld’ (’t Knapperslag) onder deskundige leiding van
Herman Nijhof en Wilber Thus. Hier werd gekeken naar de voortgang van de natuur op de reeds ingerichte
vierkante meters natuur en vooruitgeblikt naar nog te werven natuurgrond.
Knapperslag Cross 2018:
De Knapperslag Cross werd op 30 september 2018
voor de vierde keer georganiseerd, in samenwerking
met de atletiek vereniging ARGO. Wethouder Ingrid
Lambregts opende het evenement met een korte
toespraak, waarin ze de wapenfeiten van het afgelopen
jaar de revue liet passeren. Daarna waren de
wandelaars en de lopers aan de beurt. Het aantal
deelnemers bedroeg 81 personen, waarvan 20
kinderen, 10 wandelaars en 51 hardlopers. De
opbrengst was met € 622,76 ook weer hoger dan de
vorige editie.
Het eerste lustrum van de Knapperslag Cross wordt op
29 september 2019 gehouden.
Stichting Buur maakt Natuur • www.buurmaaktnatuur.nl

4/5

Natuurwerkdag 2018
Op zaterdag 3 november organiseerde Buur maakt Natuur voor de derde keer een Natuurwerkdag op
buurgrond ’t Knapperslag en voor de eerste keer ook op buurgrond de Watertap. Die ochtend werd er hard
gewerkt en niet alleen op de twee plekken bij ons. De Natuurwerkdag is een jaarlijks terugkerend landelijk
evenement. Alleen al in Gelderland doen op deze dag 1833 vrijwilligers mee, op 64 verschillende locaties!
Voor Buur maakt Natuur begon de werkdag om 09.30 uur in de ochtend. Op ’t Knapperslag waren 12
vrijwilligers op komen dagen en op de Watertap hebben 11 vrijwilligers mee gedaan. Er is op beide plekken
veel werk verzet, waarbij ook de inwendige mens niet vergeten werd met soep en koffie/thee met een stuk
taart. Diverse deelnemers aan deze natuurwerkdag bij Buur maakt Natuur, hebben aangegeven vaker bezig
te willen zijn met en in de natuur.
Bij de groep op ’t Knapperslag heeft dat inmiddels geleid tot een tweede werkdag, die op 1 december is
gehouden. Daar hebben 6 vrijwilligers aan meegedaan. Dat willen we vaker herhalen ook op de Watertap,
want er blijft veel te doen om een stuk voormalig landbouw grond zich in een natuurgebied te laten
ontwikkelen.
Vrouwenvereniging Dichteren – Wijnbergen
Op dinsdag 6 november heeft Buur maakt Natuur een lezing kunnen houden voor de leden van deze
vereniging. De ongeveer 50 aanwezige personen hebben kunnen luisteren naar een korte introductie door
Wim Beijer, waarna Herman Nijhof een uitgebreid verhaal vertelde over de geschiedenis, de geologie en het
ontstaan van de Wehlse Broeklanden. Als sluitstuk van de avond gaf Ronald Langendoen een toelichting op
de doelstellingen en werkwijze van Buur maakt Natuur.
In de melkbus werd voor € 108,00 aan donaties gestort door de aanwezigen. Voor dit bedrag en de
bijbehorende 18 vierkante meter, heeft de vrouwenvereniging een certificaat ontvangen.
Opening spooronderdoorgang Bielheimerbeek
Op woensdag 19 december is de nieuwe spooronderdoorgang langs de Bielheimerbeek geopend door
Wethouder Rens Steintjes in bijzijn van vele genodigden. Ook voorzitter Wim Beijer kreeg het woord om kort
het project toe te lichten.

De spooronderdoorgang maakt deel uit van het nieuwe Möllepad dat het dorp Gaanderen verbind. Hiermee
is een mooi alternatief ontstaan voor het voormalige klappoortje dat diende te verdwijnen voor de veiligheid
op het spoor.
Na het formele deel van de opening, besloot een groot deel van de aanwezigen van de gelegenheid gebruik
om onder het spoor door, op het terrein van de Watertap over het nieuwe Möllepad te wandelen.
Doetinchem, januari 2019
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