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STICHTING BUUR MAAKT NATUUR 
 
JAARVERSLAG 2019 
 
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 28 november 2019 zijn de statuten van de stichting gewijzigd, nadat in de bestuursvergadering van 18 
november 2019 een unaniem besluit daarover is genomen. 
 
Per 31 december 2019 kent de stichting de volgende bestuurssamenstelling volgens de geldige inschrijving 
bij de Kamer van Koophandel: 
 
Naam : Beijer, Wim (W.V.J.M.) 
Functie : Voorzitter 
Datum in functie : 03-07-2017 
Bevoegdheid : Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurders, zie statuten) 
 
Naam : Ineke Lenting (A.) 1) 
Functie : Secretaris 
Datum in functie : 23-09-2013 
Bevoegdheid : Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurders, zie statuten) 
 
Naam : Brons, Henk (H.H.A.) 
Functie : Penningmeester 
Datum in functie : 03-07-2017 
Bevoegdheid : Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurders, zie statuten) 
 
1) Per eind september 2019 is Ineke Lenting teruggetreden als secretaris van de stichting. De invulling van 

deze vacature heeft de hoogste prioriteit binnen het bestuur. 
 
De bestuurders ontvangen geen vergoeding, anders dan een vergoeding voor gemaakte kosten. 
 
 
Doelstelling 
 
De Stichting Buur maakt Natuur wil meer natuurterreinen realiseren door landbouwgrond ‘op te kopen’ en in 
te richten als natuurterreinen. In de oude statuten stond nog vermeld dat het om het gebied van de Wehlse 
Broeklanden ging. Met de hierboven aangegeven wijziging van de statuten is het werkgebied van de 
stichting in principe niet meer gelimiteerd.  
 
Daarnaast zijn in de statuten 2 aanvullende doelstellingen geformuleerd: 
 het verbeteren en verbreden van de biodiversiteit 
 het motiveren van buren en omwonenden om zich in woord en daad medeverantwoordelijk voor deze 

natuurterreinen te voelen en actief te participeren als vrijwilliger bij het onderhoud en beheer van deze 
terreinen. 

 
Op dit moment kent de stichting 2 terreinen, die beide ingericht en ‘gekocht’ zijn van de gemeente 
Doetinchem (zie ook Voortgang beleidsplan): 
 ’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, waarbij cofinanciering door een 
gemeentelijke overheid noodzakelijk kan zijn. De inrichting van deze terreinen is een verantwoordelijkheid 
van de Stichting Buur maakt Natuur in nauw overleg met omwonenden en de betreffende gemeentelijk 
overheid. 
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De gemeente Doetinchem onderhoudt de beide bestaande natuurterreinen op haar 
grondgebied. Een voorwaarde daarbij is, dat het natuurterrein open is voor publiek. 
Juridisch blijft de gemeente eigenaar van de gronden, echter de zeggenschap berust 
bij de stichting Buur maakt Natuur. Wanneer de gemeente Doetinchem om welke reden dan ook van het 
juridisch eigendom van de natuurterreinen af wil, dan moet zij die aan de stichting Buur maakt Natuur te 
koop aanbieden voor € 1,00 euro per terrein. 
 
De stichting “koopt” landbouwgronden voor een bedrag van € 6 per m2 waarvan € 5 voor de grond en € 1 
voor de inrichting gebruikt wordt. De financiering van deze aankopen wordt mogelijk gemaakt door donaties, 
bijdragen en schenkingen van mensen en organisaties die de stichting steunen. 
 
 
Organisatie Buur maakt Natuur 
 
 

 

Een belangrijke organisatorische wijziging in 2019, is het 
toetreden van de vrijwilligersgroep De Groene Knoop 
geweest. Deze groep 12 – 14 vrijwilligers werkt elke 
maandagochtend in het natuurpark Overstegen. Zij voeren 
dan het onderhoud en beheer van het park uit in overleg met 
de gemeente Doetinchem en BUHA. Het park heeft een 
belangrijke rol in de recreatie van de omwonenden gekregen 
sinds het in 1995 omgevormd werd tot een natuurpark. Er 
grazen Schotse hooglanders en het park vormt een 
belangrijke schakel in de ecologische verbindingszone door de 
bebouwing van Doetinchem, tussen het Zumpe gebied en het 
gebied van de Grote Beek.    

 
 
Inmiddels is de groep een onderdeel van de stichting Buur maakt Natuur, als min of meer zelfstandige 
werkgroep naast de overige 2 werkgroepen voor de natuurterreinen ’t Knapperslag en De Watertap. 
 
Met het toetreden van deze groep vrijwilligers, is er een grote hoeveelheid ervaring en kennis over het 
onderhoud en beheer van natuurterreinen en de periodieke organisatie daarvan, binnen de stichting 
aanwezig. Dit geeft voldoende aangrijpingspunten om ook rondom het beheer en onderhoud van de twee 
gerealiseerde natuurterreinen een groep vrijwilligers op een adequate manier te organiseren. 
 
 
Voortgang beleidsplan 
 
Per 1 januari 2019 is er een nieuwe samenwerkingsovereenkomst (SOK) van kracht geworden. Ook hier 
bestond de noodzaak voor vernieuwing door de verspreiding van de natuurterreinen over het grondgebied 
van de gemeente Doetinchem. 
 
In deze nieuwe samenwerkingsovereenkomst is een verandering van de gezamenlijke aanpak van de 
Stichting Buur maakt Natuur en de gemeente Doetinchem bij het opzetten van nieuwe terreinen uitgewerkt. 
In de vorige samenwerkingsovereenkomst tussen beide partijen was nog sprake van voorfinanciering bij de 
aankoop van toekomstige natuurterreinen door de gemeente Doetinchem. Dit komt niet terug in de nieuwe 
samenwerkingsovereenkomst. 
 
De belangrijkste wijzigingen in de nieuwe samenwerkingsovereenkomst betreffen: 
 Het natuurterrein ’t Knapperslag is gekocht door de schenkers  
 Het natuurterrein de Watertap is gekocht door schenkers en ingericht met een bijdrage van Leader 
 De afdrachten van BmN aan de gemeente Doetinchem voor toekomstige nieuwe gronden worden op 

een aparte rekening bij de gemeente Doetinchem gestort. 
 
Dit betekent onder andere dat: 
1. De voorfinanciering van de aankoop van de bestaande natuurterreinen door de gemeente Doetinchem, 

is hiermee beëindigd per 01-01-2019. 
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2. Alle ontvangen schenkingen en donaties door Buur maakt Natuur vanaf diezelfde datum, worden 

gebruikt voor de aanschaf van nieuwe natuurterreinen, de inrichting daarvan en het beheer en 
onderhoud. Om dit zichtbaar te maken voor alle betrokkenen, wordt periodiek geld gestort op de door de 
gemeente Doetinchem gecreëerde rekening ten behoeve van Buur maakt Natuur. 

 
Het beleidsplan van de stichting is erop gericht zoveel mogelijk gronden om te zetten in natuurterrein. Ook in 
2020 zullen de activiteiten erop gericht zijn zoveel mogelijk middelen te verwerven om hiermee gronden te 
kopen, die vervolgens worden ingericht als natuurterrein. Een derde terrein voor de Stichting moet nog 
bepaald worden en kan pas gekozen worden op het moment dat hiervoor een ruime hoeveelheid geldelijke 
middelen beschikbaar is.   
 
Verdere ondersteuningsmogelijkheden voor de gerealiseerde terreinen worden op dit moment nog 
onderzocht en uitgewerkt in beheersplannen voor beide gebieden. Aan de hand hiervan worden afspraken 
gemaakt met de gemeente Doetinchem over wie wat periodiek doet in het kader van het beheer en het 
onderhoud van deze terreinen. 
 
Voor het onderhoud en beheer kent de stichting werkgroepen per natuurterrein. Het doel van deze 
werkgroepen is om voldoende vrijwilligers te organiseren onder de buren en omwonenden van het terrein bij 
het uitvoeren van de toegedeelde taken uit het beheersplan. Dit proces is nog volop in ontwikkeling, maar 
het begin is hoopvol. 
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Financiële verantwoording over 2019: 
 
 

Financieel overzicht per 31 december 2019. 
    

Schenkingen & donaties:   IN UIT 

 Donaties 't Knapperslag in 2019 € 2.483,10  

 Donaties De Watertap in 2019 € 2.384,09  

 Totaal € 4.867,19 € 0,00 

Projecten:     

 Helden om de hoek prijs 2017 € 1.000,00  

 
Bijdrage gemeente Doetinchem 
opleidingen € 90,45  

 Totaal € 1.090,45 € 0,00 

Leader subsidie:     

 Financieringsbijdrage  € 42.425,00  

 Betaald t.b.v. deelbetaling 1  € 33.688,70 

 Ontvangen n.a.v. deelbetaling 1 € 20.111,35  

 Betaald t.b.v. eindafrekening  € 13.690,47 

 Ontvangen n.a.v. eindafrekening   

 Totaal € 62.536,35 € 47.379,17 

Bank saldo:     

 Saldo per 01-01-2019 € 51.879,62  

 Totaal in aan donaties € 4.867,19  

 
Leader project in 2019: kosten & 
opbrengsten € 20.111,35 € 47.379,17 

 Vooruitbetaalde bankkosten  -€ 6,53 

 Wijziging statuten  € 569,57 

 Totaal € 76.858,16 € 47.942,21 

      

 
Saldo Triodos bankrekening per 31-12-
2019 € 28.915,95  

      

 
Saldo BmN rekening bij de gemeente 
Doetinchem per 31-12-2019 € 14.060,33  

 
 
 
Toelichting op de financiële verantwoording: 
 
Donaties: 
Van schenkers en donateurs in de loop van 2019 ontvangen bedragen. 
 
Bijdragen projecten: 
Deze bedragen zijn dit jaar niet aangesproken. 
 
Toelichting op de Leader subsidie voor de ontwikkeling van het gebied rondom de Watertapweg 
Het eerste deel van de betalingen voor de Leader subsidie zijn in maart 2019 gedeclareerd bij de RVO 
(Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland). Op 6-11 werd daarvan de eerste deelbetaling ontvangen. 
In de tussentijd zijn de werkzaamheden gewoon verder gegaan en is er op de eindafrekening al een bedrag 
van € 13.690,47 vooruitbetaald. Ook moeten er nog een 3-tal grotere onderdelen afgerond worden. 
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Een daarvan, het aanleggen van een faunapassage langs de spoorbrug over de 
Bielheimerbeek, vergde intensief overleg met Prorail en de technisch adviseur 
Movaris. Omdat wij een langdurig traject van overleg voorzagen, is uitstel van de 
eindafrekening van de Leader subsidie aangevraagd en inmiddels toegekend. Dat 
betekent dat nu per 28 februari 2021 de eindafrekening ingediend moet zijn.  
 
In die periode kunnen ook de andere twee grotere onderdelen afgerond worden: vernieuwing van de website 
van Buur maakt Natuur en de aanschaf en opslag van het nodige gereedschap voor het onderhoud en 
beheer. 
 
Triodos Banksaldo: 
Het banksaldo is op dit moment voldoende om de financiering van het Leader project tot het einde te kunnen 
dragen. De voorfinanciering die nodig is voor de afronding van de Leader subsidie is geraamd op ca. 28.000 
euro. 
 
Toelichting BmN rekening bij de gemeente Doetinchem: 
In het Leader project zijn een aantal gemeentelijke facturen door Buur maakt Natuur betaald aan de 
gemeente Doetinchem. De som van deze bedragen is hier als saldo van deze rekening verantwoord. 
 
 
Activiteiten in 2019 
 
Opening natuurterrein de Watertap  
 
Op 11 mei is het natuurterrein de Watertap officieel geopend tijdens een feestelijke bijeenkomst voor een 
vijftigtal aanwezigen. Naast de buren van het terrein, waren ook donateurs van de stichting Buur maakt 
Natuur, diverse vertegenwoordigers van groene organisaties uit de regio en belangstellenden van de direct 
betrokken organisaties aanwezig.  
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Het formele gedeelte van de opening is om 11.00u 
begonnen met de ondertekening van de nieuwe 
samenwerkingsovereenkomst tussen de stichting Buur 
maakt Natuur en de gemeente Doetinchem. 
Deze nieuwe overeenkomst vervangt de oude 
overeenkomst, waarin nog alleen sprake was van de 
natuurontwikkeling op ’t Knapperslag in de Wehlse 
Broeklanden door Buur maakt Natuur. Met het realiseren 
van het natuurterrein de Watertap werd een nieuwe 
overeenkomst noodzakelijk. 
Na het ondertekeningen van de nieuwe 
samenwerkingsovereenkomst tussen de stichting Buur 
maakt Natuur en de gemeente Doetinchem, hield de 
wethouder Ingrid Lambregts een korte toespraak. Hierin 
bedankte zij de diverse partijen die in de planvorming 
hebben geparticipeerd.  
 

 

 
 

 
 
Knapperslag Cross 2019: 
 
Op 29 september 2019 vond voor de 5de keer een Knapperslagcross plaats. 
Dit eerste lustrum van dit loopfestijn werd bezocht door 61 lopers en wandelaars, die samen zorgden voor 
een opbrengst van € 491,00.  
 
Ondanks alle enthousiaste deelnemers, kost de organisatie van een klein aantal mensen een grote 
inspanning, terwijl het aantal deelnemers in die afgelopen 5 jaar nauwelijks is toegenomen. Reden om eens 
goed te evalueren na afloop. De uitkomst van deze evaluatie is dat dit voorlopig de laatste cross in deze 
opzet op ’t Knapperslag is geweest.   
 
 
Natuurwerkdag 2019: 
 
De natuurwerkdag van 2 november 2019 werd door de stichting Buur maakt Natuur op 3 verschillende 
plaatsen georganiseerd: ’t Knapperslag, De watertap en Park Overstegen. In het totaal hebben 28 mensen 
deelgenomen aan de werkzaamheden op de verschillende locaties. 
 
Het weer was zeker niet ideaal. Een striemende regenbui op het open terrein van ’t Knapperslag maakte het 
noodzakelijk om rond 11.15u te stoppen met de werkzaamheden. Toch was een groot deel van het 
gemaaide gras bijeengeharkt. Op de overige locaties is doorgewerkt en konden de geplande 
werkzaamheden op tijd afgerond worden.  
 
Doetinchem, januari 2020 


