
 

Het werk van de Stichting Beekenbos 

Met deze folder wordt een eerste beeld gegeven van het werk van de stichting Beekenbos. Bent u na 

het lezen ervan geïnteresseerd geraakt dan kunt u op  www.beekenbos.eu meer informatie vinden of 

desgewenst contact opnemen via onderstaand emailadres.  

Achtergrond  

Ons klimaat verandert en de zeespiegel stijgt. CO2 toename in de atmosfeer is 

daarvan de oorzaak. Ook de biodiversiteit neemt af. Wij dragen daar aan bij 

door onze leefwijze. Fossiele brandstoffen die vliegtuigen, auto’s etc. gebruiken 

worden omgezet in CO2. Wij vinden dat onze planeet leefbaar moet blijven 

voor ons nageslacht en willen daar zelf een steentje aan bijdragen.  

 

Doel stichting  

Het doel van de stichting die in 2016 is opgericht, is dan ook onze CO2 uitstoot 

en onze ecologische voetafdruk, te compenseren door het aanplanten en/of 

behouden van bos. Hierdoor wordt de CO2 uitstoot als gevolg van o.a. 

reisgedrag omgezet in CO2 opname. Het legt de CO2 voor lange tijd vast in de 

groeiende stammen, takken en wortels. Het bos wordt als een natuurgebied 

beheerd. 

De bestuursleden zijn Joost G. van Beek, G. Sipkema en J.Teeuwisse. Tezamen 

hebben deze drie een grote deskundigheid op het vlak van bos en 

natuurbeheer, vastgoed, etc.  Daarnaast werkt het bestuur met een schil van 

externe adviseurs. Het werk wordt vooral met donateurs/vrijwilligers gedaan.  

Er is gekozen voor een eigen stichting om zodoende zelf over bos in Nederland 

te kunnen beschikken. Een plek waar donateurs kunnen wandelen en genieten 

van hun eigen bos en natuur. Wij vinden dit een betere aanpak dan anonieme 

donaties die ver weg worden besteed. En zo houden we ook de  

overheadkosten laag. 

http://www.beekenbos.eu/


 

Uitbreiding bos 

Ons eerste bos van 4,5 ha is eind 2017 gekocht. Het ligt in zuidoost Brabant 

tegen de Belgische grens bij Gastel en de abdij “De Achelse Kluis”. Het is een 

prachtig bos dat nu in alle stilte zijn werk doet, nl. CO2 vastleggen en natuur 

creëren.  

 

Situering van het bos (oranje vlak) 

Dit bos willen we nu uitbreiden naar 10-15 ha. We hebben kans op grond, aan- 

grenzend of dichtbij,  om die te beplanten. Deze uitbreiding kunnen we niet 

alleen bekostigen; we zoeken dan ook nieuwe donateurs en bedrijven. Ook 

kunt u uw eigen stukje bos “kopen”. 

Donaties 

Periodiek geven we een nieuwsbrief uit waarin we verslag doen van ons werk. 

Jaarlijks is er een donateursdag. We hebben ANBI-status, dus uw gift is 

aftrekbaar van de belasting. Met een donatie bent u tevens vriend van het 

Beekenbos. U kunt onze richtbedragen die op de site staan, gebruiken. 

Uiteraard zijn andere bedragen ook welkom; met € 50,- zijn we al blij. 

Uw donaties zijn welkom op NL45TRIO 0391 161 040, t.n.v. Stichting 

Beekenbos.  

Contact 

Het e-mailadres van de secretaris is sipkema@solcon.nl. Zijn telefoonnummer :  

0318417735 /0611170670. 

mailto:sipkema@solcon.nl


 

 

 

 

 

 

 

Bosbeeld 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


