
Jaarverslag Stichting Het Beekenbos over 2020 
 

1. Ontwikkelingen 
 
2020 was, zeg maar, een coronajaar. Voor velen bepaald geen kroonjaar. 
Desondanks gingen, ondanks de ernst van de situatie, verrassend veel dingen gewoon 
door. Ook bij het Beekenbos. 
 
De besprekingen met de gemeente Cranendonck over uitbreiding van ons bos met het 
aangrenzend aspergeperceel hebben tot nu toe niets opgeleverd. 
Dit ondanks het feit dat dit perceel Natura2000 status heeft, en de aspergeteler bereid 
was (en is) om bij een aanbod van geschikte andere grond dit perceel te verlaten. 
We blijven geinteresseerd. 
 
Omdat we toch ons geld steeds zo snel mogelijk willen aanwenden voor bos- c.q. 
grondaankoop hebben we andere gronden gezocht en gevonden. 
Aankoop is een traject dat de nodige omzichtigheid (ruilvoorstellen, contact met 
partijen als Groen Ontwikkelfonds Brabant, StaatsBosBeheer etc) vereist, en veel 
inzet vraagt van het bestuur, m.n. van de voorzitter.  
In 2021 zullen we nieuwe gronden verwerven, in Natuur Netwerk Brabant.  
Aan de Buulder Aa, een riviertje dat haar schoonheid aantoont met sterrekroos! 
 
Een beheer- en bebossingsplan is nodig voor aankoop en voor beheerssubsidie.  
En als het aan water ligt: overleg met het Waterschap. 
 
Ook kregen we van tijd tot tijd tips over voedselbosinitatieven, maar op de locaties 
waar wij op mikken is dat niet makkelijk haalbaar. 
 
2. Aktiviteiten bestuur 
 
Het bestuur vergaderde meerdere malen online, waarbij de voorzitter ook via 
Powerpoint plannen aan de andere bestuursleden voorlegde.  
 
De site is volgens plan grondig onderhanden genomen door onze webmaster, Anne. 
Ook is een wervings- en voorlichtingsfolder op de site gezet – die kan ter verspreiding 
worden afgedrukt door wie maar wil. 
 
De aanpassing van het Beleidsplan op basis van bestuursbesluiten loopt nog. 
 
Wel is het Beheerplan van de studenten van hogeschool Larenstein vastgesteld – een 
samenvatting daarvan zal leidend zijn bij de uitvoering van het concrete beheer. 
 
In januari verklaarde Frans Timmermans op TV dat er een Europese subsidie op 
kleine bosperceeltjes zou komen, omdat deze relatief veel CO2 opnemen – dat zou 
ook voor ons aanvullend mogelijkheden  bieden – we houden het in de gaten. 
 
Een reglement voor de adviesfunktie en een rooster van aftreden zijn goedgekeurd. 
 



Met het IVN en 2 belangstellenden van een bedrijf dat net als Treesplease een 
‘bomenknop’ op internet heeft is een bezoek gebracht aan ons bos – in de nabije 
toekomst zijn leden van het IVN hopelijk bereid bij ons bos een oogje in het zeil te 
houden. 
 
3. Pyroil 
 
Van Pyroil wordt sinds 2019 niets meer vernomen. 
Behalve dat de oprichter ergens in een Start-up-interview in 2019 stelde 25 
werknemers te hebben en investeerders te zoeken. 
We hopen nog steeds van harte dat dit initiatief van de grond komt. 
 
4. Treesplease 
 
De voorzitter en de secretaris van Beekenbos hadden eind 2019 zitting genomen in 
het bestuur van Treesplease (zie vorig Jaarverslag).  Samen met ‘weerman’ Reinier vd 
Berg vormden zij het eerste bestuur. 
De secretaris is (volgens afspraak) er weer uitgestapt toen er voldoende 
gekwalificeerde andere bestuurders waren aangetrokken. Onze voorzitter is er nog 
penningmeester. 
 
5. Beekenbosdagen 
 
Op 29/08 is een Beekenboswerkdag gehouden, waarbij donateurs/vrijwilligers flink 
aan het uitdunnen zijn geweest. Zo komt er ruimte voor goede bomen en het hout 
blijft in het bos! Met een succesvolle nazit in de Achelse Kluis. Ook een filmpje op 
YouTube, gemaakt door een donateur,  getuigt hiervan: 
https://www.youtube.com/watch?v=3BatkpbAKN8&feature=youtu.be. 
 
Een 2e dag, op 28/12, was een boomplantdag -  met meer vrijwilligers dan verwacht: 
60 boompjes geplant, allen met SBB keurmerk. 
 
Bij het bovenstaande zijn steeds de coronaregels in acht genomen. 
 
6. Penningmeesterschap 
 
De feitelijke overdracht van het penningmeesterschap van dhr. Jos Teeuwisse naar 
mw. Barbara van Eeckhoutte heeft helaas op afstand moeten plaatsvinden. We zijn 
Jos dankbaar voor zijn inzet, en zijn blij dat Barbara ondanks de hardheid der tijden 
deze functie wil overnemen. 
 
7. Nieuwsbrieven 
 
Er zijn 3 Nieuwsbrieven uitgegaan, nrs 8, 9 en 10. Dat ze haast altijd geopend worden 
kunnen we nu dankzij onze webmaster controleren, en we mogen er van uitgaan dat 
ze dan ook (deels) gelezen worden.  Bij sommige onderwerpen is er na een korte 
aanzet een doorklik voor hen die meer willen weten – daar wordt minder gebruik van 
gemaakt. 
 
 


