
 

Stichting Buur maakt Natuur  •  www.buurmaaktnatuur.nl 

 1/7 
 

STICHTING BUUR MAAKT NATUUR 
  
JAARVERSLAG 2020 
 
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 2020 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.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. 
 
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. 
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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. 
 
Voortgang beleidsplan 
 
Het beleidsplan van de stichting is erop gericht zoveel mogelijk gronden om te zetten in natuurterrein. Ook in 
2021 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.  
 
Voor de beide gerealiseerde terreinen zijn in de loop van 2020 de beheersplannen opgesteld en door het 
bestuur van de stichting goedgekeurd. In het begin van 2021 worden op basis van deze plannen, 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.  
De werkgroep De Watertap heeft zich in 2020 ontwikkeld tot een werkende eenheid. Er zijn een aantal 
vrijwilligers gevonden, die samen met de werkgroep coördinator deze taken omzetten in uit te voeren 
activiteiten. 
 
Greenchoice: 
 
Met de firma Greenchoice heeft de stichting een samenwerkingsovereenkomst in begin september 2020 
getekend. Deze samenwerking houdt in dat Greenchoice voor haar klanten het bestaande spaarprogramma 
uitbreidt met een mogelijkheid om de stichting ‘Buur maakt Natuur’ financieel te sponsoren. Met de 
gespaarde punten kunnen klanten bij Greenchoice een aantal vierkante meters bij BmN doneren en 
Greenchoice verdubbelt dan deze bijdrage. 
Elk van deze donateurs ontvangt een certificaat als bewijs van de deelname. Ook worden deze donateurs 
door Buur maakt Natuur via de nieuwsbrief geïnformeerd over de voorgang. Als er een nieuw terrein in 
ontwikkeling is genomen, zal speciaal voor deze donateurs een bezoekdag georganiseerd worden.  
 
De eerste resultaten van deze samenwerking zijn zeer goed te noemen:  
 
 Periode   Donateurs  Vierkante meters  
 
 september 2020       89    556 
 oktober 2020      154      908 
 november 2020        71    414 
 december 2020        22    116 
 
   Totaal     336                  1994   
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Financiële verantwoording over 2020: 
 

Financieel overzicht per 31 december 2020. 
    

Donaties:  IN UIT 

 Donaties tot 01-01-2020 € 57.256,65  

 Donaties dit jaar € 15.148,50  

 Totaal € 72.405,15 € 0,00 

    
Projecten: Saldo per ultimo 2020   

 
Helden om de hoek prijs 2017 
(gebruikt voor aanschaf aanhanger) € 1.000,00 -€ 1.000,00 

 
Bijdrage gemeente Doetinchem 
opleidingen € 50,45  

 Totaal € 1.050,45 -€ 1.000,00 

      
Leader:    

 Eigen middelen per 01-01-2019 € 42.425,00  

 
Eerste betaalverzoek aan RVO 22-
3-2019  € 40.222,70 

 
Uitbetaling door RVO 
betaalverzoek 6-11-2019 € 20.111,35  

 Eindafrekening in dec 2020  € 30.249,81 

 
Nog te ontvangen n.a.v. 
eindafrekening € 15.124,91  

  € 77.661,26 € 70.472,51 

      
Bank saldo:    

 Saldo per 01-01-2020 € 28.915,95  

 Totaal in aan donaties € 15.148,50  

 
Nog te ontvangen donatie 
Greenchoice nov & dec 2020  € 1.951,49 

 
Aanhanger t.b.v. transport 
gereedschap (hodh 2017)  € 1.000,00 

 
Bank- en andere kosten + div 
opbrengsten € 42,28 € 40,00 

 Leader project in 2020: kosten  € 14.854,35 

 Totaal € 44.106,73 € 17.845,84 

      

 Saldo per 31-12-2020 € 26.260,89  

      

 
Saldo rekening gD tbv aankoop 
grond   

   - per 01-01-2020 € 14.060,33  

   - stortingen gedurende 2020   

 Saldo ultimo 2020 € 14.060,33  
 
 
 
 
 
 
 



 

Stichting Buur maakt Natuur  •  www.buurmaaktnatuur.nl 

 4/7 
 

Toelichting op de financiële verantwoording: 
 
Donaties: 
Van schenkers en donateurs in de loop van 2020 ontvangen bedragen, inclusief de bijdrage van de 
Greenchoice donateurs. 
 
Bijdragen projecten: 
Met de bijdrage van de Rabobank ‘Helden om de hoek’ uit 2017, is voor 10 jaar een aanhanger gehuurd van 
de stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG). Het onderhoud en een jaarlijkse inspectie zijn in deze 
huurprijs inbegrepen. 
De aanhanger werd noodzakelijk om het beschikbare gereedschap van de centrale opslag plaats naar de 
diverse terreinen te kunnen vervoeren. 
 
Toelichting op de Leader subsidie voor de ontwikkeling van het gebied rondom de Watertapweg 
In december 2020 is de eindrapportage van de Leader subsidie ingediend. Over het geheel genomen zijn we 
voor de verschillende kostensoorten, binnen de begrote bedragen van de beschikking van de provincie 
Gelderland gebleven.  
 
Voor de raming van de faunapassage over of onder het spoor door was in juli 2020 al een verlaging van het 
te besteden bedrag gemeld. Een faunapassage onder het spoor door bleek niet de hoogste urgentie te 
hebben en stuitte op grote weerstand van Prorail. Na grote druk van meerdere organisaties, werd door 
Prorail besloten om het te hoog aangelegde hekwerk langs het spoor op twee plaatsten te voorzien van een 
kleine doorgang voor de reeën. Een klein deel van het geraamde bedrag voor de faunapassage is gebruikt 
om dit te realiseren. 
 
Naast de inrichting en het archeologisch onderzoek van het terrein (in 2018 – 2019), is de subsidie gebruikt 
om de communicatie o.a. via de website te verbeteren, voldoende gereedschap te hebben voor de uitvoering 
van het kleine onderhoud op het terrein en het zaaigoed voor de akkervelden aan te kopen. 
 
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. 
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Activiteiten in 2020 
 
Torenvalken kast 

 

 
 
In september 2019 is er een torenvalken kast op ’t 
Knapperslag geplaatst. Al snel verscheen er een paartje 
torenvalken rond de kast en in mei 2020 bleek bij een 
inspectie, dat er 4 eieren uitgebroed werden. In juni waren de 
kuikens duidelijk zichtbaar tijdens het voederen door de 
ouders. Alle 4 de kuikens hebben het gered en de 
aanschouwelijke vlieglessen van de ouders waren een genot 
om naar te kijken. Zeker de les van ‘hoe vang ik een muis op 
het open veld’ was ook voor de toeschouwer een leerzame 
ervaring 

 
 
 
Aanleg vleermuiskelder en oeverzwaluw wand: 
In de loop van 2020 zijn op de terreinen onder beheer van Buur maakt Natuur 2 vleermuiskelders en 
oeverzwaluwwanden neer gezet. De financiering van beiden is volledig door de Provincie Gelderland voor 
zijn rekening genomen. 
 
Natuurpark Overstegen: 
 

 

 
De eerste vleermuiskelder en oeverzwaluwwand is 
gerealiseerd op natuurpark Overstegen, aan de 
zuidwest kant van de grote vijver in het park. Op 25 
november 2019 zijn de graafwerkzaamheden 
gestart. Na het leggen van de fundering en de 
oeverzwaluwwand werd begonnen met het plaatsen 
van de bebouwing van de vleermuiskelder. Als 
frame voor het bouwwerk zijn rechthoekige 
betonnen elementen van ca 2 x 3,5 m en 1 m breed 
hergebruikt. Deze elementen staan in de winter iets 
onder de waterspiegel van de vijver.  

 
 
 
In december 2019 is begonnen met het 
metselwerk binnenin de ruimte. Een patroon 
van heen en weer gangen van een kleine 
meter breed is van het begin tot het einde 
gerealiseerd, om de vleermuizen  voldoende 
ruimte te geven om tot rust te komen. 
Ook werd begonnen met de bouw van de 
kapconstructie. 
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Op 5 maart 2020 vond de officiële opening plaats van de hele constructie. Belangstellenden konden voor het 
laatst een kijkje nemen in de binnenkant van de kelder, waarna deze op slot ging voor de nodige rust. 
 
’t Knapperslag: 
In februari 2020 is er begonnen met de aanleg 
van de vleermuiskelder en de oeverzwaluw wand. 
Voor het transport van het zware materieel 
werden er rijplaten gelegd van de Vogelstraat tot 
de bouwplaats. Nadat al het materiaal rond de 
bouwplaats verzameld was, werd begonnen met 
de aanleg van de fundering van de iets verzonken 
kelder. Nadat de contouren van de buitenkant van 
de kelder klaar waren en ook de oeverzwaluw 
wand was geplaatst, is begonnen aan het 
binnenwerk. 

 
 
Er moest van de deur aan de zijkant een zigzag gang van ca 80cm breed naar het einde aangelegd worden, 
met voldoende nissen en hangplaatsen voor de toekomstige bewoners 
 

 

In mei 2020, na een pauze van maart tot en met april, 
is dit werk aan de binnenkant afgerond en kon 
begonnen worden aan de opbouw van het 
zomerverblijf en het dak daarop. Dit dak is voorzien 
van een kerkuilen kast en in en onder de dakpannen 
zijn verschillende nest mogelijkheden gecreëerd voor 
diverse vogelsoorten. 
Daarna is het hele gebouw aan de zijkanten afgedicht 
met ruime hoeveelheid grond en klei. Boven op de 
kelder is een laag zand geplaatst voor de 
doorlaatbaarheid van het regenwater. 
 

 
In juli 2020 kon begonnen worden met het graafwerk voor de poel voor de oeverzwaluw wand en de sloten 
rondom het gehele bouwsel. Voor de voorlopige opslag van al deze grond is een strook tussen de stuwwal 
en het eerste Engie bos gebruikt (wat er tot eind oktober 2020 gelegen heeft).  
Met de realisatie van deze vleermuiskelder en oeverzwaluw wand is de ontwikkeling van het natuurterrein ’t 
Knapperslag voorlopig afgerond. De in 2017 geformuleerde visie is daarmee gerealiseerd. 
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Natuurwerkdag 2020: 
 
De natuurwerkdag van 7 november 2020 is door de corona maatregelen niet door gegaan. In ploegen van 
elke keer 1 of 2 personen is toch in een periode van 2 weken, het maaisel bijeen geharkt en op de houtril om 
de informatiecirkel gestort. Wat overbleef is op een hoop bij de ingang geplaatst om afgevoerd te worden.  
 
Luchtfoto van ’t Knapperslag bij het begin van de graafwerkzaamheden aan de poel en sloten om de 
vleermuiskelder (juli 2020). 
 

 
 
Namens het bestuur van de stichting ‘Buur maakt Natuur’, Doetinchem, januari 2021 


