Ook al vergaat morgen de wereld toch plant ik vandaag een boom

Beleidsplan 2020 – 2024
I Aanleiding voor oprichten stichting Beekenbos
Ons klimaat verandert en de zeespiegel stijgt. De stijging van de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer is
daarvan de oorzaak. Ook de natuur en biodiversiteit nemen af door onze infrastructuur, landbouw
etc. Op den duur dreigen er rampen. Wij dragen daar in belangrijke mate aan bij door onze leefwijze
en ons reisgedrag. Fossiele brandstoffen die vliegtuigen, cruiseschepen, auto’s etc. gebruiken worden
omgezet in CO2-uitstoot. Onze “voetafdruk” is te groot. Wij vinden dat onze planeet leefbaar moet
blijven voor ons nageslacht en willen daar zelf actief een steentje aan bijdragen.
De stichting Familie- en Vriendenfonds Het Beekenbos is in het voorjaar van 2016 opgericht.
Het doel van de stichting is onze CO2 uitstoot en onze ecologische voetafdruk te compenseren door
het instandhouden c.q. aanplanten en behouden van bos. Zodoende leveren we ook zelf een bijdrage
aan de vermindering van klimaatverandering en natuurverlies.
De weg die we hiervoor kiezen is door bos te kopen en/of aan te planten. Hierdoor wordt de CO2
uitstoot als gevolg van reisgedrag omgezet in (blijvende) CO2 opname. De bosaanleg gebeurt met
geld verkregen van donateurs. Het bos wordt als een natuurgebied/CO2 opslag deskundig beheerd
met zo maximaal mogelijk vasthouden van CO2. Het legt de CO2 permanent vast in de groeiende
stammen, takken en wortels.
Dit alles kost geld. Dit gebeurt met financiële middelen verkregen van deelnemers/donateurs.
Er is gekozen voor een eigen stichting die zoveel mogelijk met eigen deelnemers/vrijwilligers werkt
om zo weinig mogelijk geld aan de strijkstok te laten hangen. Daarnaast om zelf over natuur en bos in
Nederland te kunnen beschikken die maximaal CO2 vastleggen en niet te investeren in een plek ver
weg zonder binding met eigen bos. Een plek waar donateurs kunnen wandelen en genieten van hun
bos en natuur. Zo weten we dat donaties goed en efficiënt worden besteed met nauwelijks
overheadkosten. En zo wordt ook een meerwaarde gecreëerd ten opzichte van donaties aan andere
organisaties waarbij vaak ver weg en anoniem wordt gewerkt.
Drie jaar geleden heeft het bestuur een beleidsplan voor haar werk opgesteld. Sinds die tijd is er veel
gebeurd. Zo is het maatschappelijke debat m.b.t. klimaatverandering in een stroomversnelling
gekomen. En onze stichting heeft een eerste grote stap gezet door de aankoop van een bos. Vandaar
dat er behoefte is tot actualisering van het eerste beleidsplan.
Het eerdergenoemde doel is nog steeds actueel en behoeft geen aanpassing. Wel is de urgentie van
het werk van de stichting in een stroomversnelling gekomen. Gekoppeld aan ons eerste doel C02
compensatie kan ook aan herstel van natuur een bijdrage worden geleverd.
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Toen we als stichting van start gingen dachten we aan de koop van een bos in Zweden. Evenwel de
Zweedse wet en het beleid aldaar stonden een aankoop in de weg. Vandaar dat we in Nederland zijn
gaan zoeken en eind 2017 een bos van 4.5 ha in de gemeente Cranendonck vonden vlak bij de grens
met België. Om onze naamsbekendheid te vergroten hebben we bordjes met onze naam en website
in de rand van het bos geplant.

Het plaatsen van de bordjes in ons bos door twee bestuursleden

Voor de komende jaren willen we werken aan de volgende speerpunten. In bijlage 1 is een globale
planning van het werk opgenomen. In de jaarplannen werken we dit zo nodig uit.
o
o
o
o
o

Een beter beheer van het bos
Meer hectares
Meer donateurs
Meer fondsen
Meer communicatie.

II Een beter beheer
Het feit dat we nu ook een bos beheren stelt de stichting voor nieuwe opgaven/uitdagingen.
Onderstaand zijn deze opgaven beknopt beschreven.
Het bosbeheer
Toen we het bos kochten had er enige jaren daarvoor een tussenkap plaatsgevonden. Het was de
bedoeling van de vorige eigenaar een eindkap te doen zodat het gehele bos zou zijn verdwenen.
Onze koop voorkwam dat. Tot op heden heeft er in het bos door ons geen beheer plaatsgevonden
en laten we de natuur haar werk doen. Zo laten we omgewaaide bomen liggen en de groei van
Amerikaanse vogelkers beteugelen we niet. Alle jonge bomen laten we groeien. De vraag is of dat
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qua CO2 opslag de beste aanpak is. We willen planmatig met het beheer omgaan. Recent hebben
studenten van de Hogeschool Larenstein uit Velp een “beheerplan/werkplan” opgesteld. In dit plan
geven ze aan hoe een CO2 bos te beheren en hoe de opslag van CO2 te monitoren. Dit plan is op de
website in te zien.

Winterbeeld van het bos vanaf de oostelijk gelegen akkers.

Paden
In mei 2018 is er in het bos drugsafval gestort. De gemeente heeft de sanering ervan verzorgd. Om
de kans op herhaling van een dergelijke stort te verkleinen is besloten de twee zandpaden die door
het bos lopen af te sluiten. Een al op korte termijn en de ander wat later. Dit is gebeurd in
samenspraak met de gemeente en agrariërs die naast ons bosperceel hun land hebben en het pad
gebruiken om op hun land te komen.
Overig beheer
In het najaar van 2019 ontdekten we dat ook jagers ons bos gebruikten om wilde zwijnen te lokken.
We zijn in contact met hen getreden en hebben gezegd dat hun activiteiten moesten stoppen. Ons
standpunt is dat plezierjacht niet is toegestaan in ons bos.
De voorvallen m.b.t. de jacht en de drugsafvalstort illustreren dat we meer toezicht in ons bos
moeten regelen.
Daarnaast is het nodig om adequate kennis over het bosbeheer te hebben. Uiteraard zullen we zelf
deze kennis opbouwen en zo nodig ook in ons netwerk en bij “buurman” Staatsbosbeheer er naar
zoeken.
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III Meer hectares
Ons huidige en eerste bos hebben we verworven met behulp van donaties en leningen. Die leningen
zijn inmiddels afgelost. We kunnen nu gaan werken aan een uitbreiding. Immers er is meer bos nodig

Potentiele uitbreidingsplek ten oosten van ons bos. Ons bos is oranje gekleurd.

voor de CO2 donaties die blijven komen. Het streven is om in een periode van minimaal 4 jaar 15-20
ha te hebben. Die omvang lijkt gelet op de financiële mogelijkheden realistisch. Dit kan door
landbouwgrond te verwerven en daarop jonge bomen te planten dan wel een bos te kopen dat op de
nominatie staat om te worden gekapt. Onze voorkeur heeft de eerste optie. Immers dan kan deze
grond met behulp van donateurs worden beplant met jonge bomen en struiken. En een jong
groeiend bos legt relatief veel CO2 vast. Bij de andere optie nl. het kopen van een bestaand bos
willen we in feite voorkomen dat de opgeslagen CO2 in het hout door een kap snel weer in de
atmosfeer komt.

CO2 opname in een groeiend bos in de loop van de tijd
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Voor beide opties geldt dat we in eerste instantie in de buurt van het huidige bos gaan zoeken naar
geschikte percelen. Immers het beheer en toezicht kan dan eenvoudiger worden geregeld. We gaan
zoeken via ons bestaande netwerk, SBB en relevante websites.
IV Meer donateurs
De afgelopen jaren hebben laten zien dat er behoefte is aan compensatie dicht bij huis zodat
donateurs hun bijdrage ook verzilverd zien in een daadwerkelijk bos waar ze naar toe kunnen.
Tot op heden ligt de focus op het compenseren van CO2 uitstoot veroorzaakt door reizen. Dit maken
we nu breder. Ook kunnen donateurs bij ons terecht als ze meer behoefte hebben om de natuur op
andere wijze een helpende hand te bieden of om hun privé CO2/ecologische voetafdruk te
compenseren. Kortom natuurdonaties zijn welkom en zullen daar ook voor worden besteed.
De doelgroep aan donateurs wordt ook verbreed. In het begin lag de nadruk op het familie-en
vriendennetwerk van de “founding fathers” van de stichting nl. de familie Van Beek in brede zin. De
afgelopen jaren hebben laten zien dat meer mensen en hun netwerk substantieel bijdragen aan de
stichting.
V Meer fondsen
De benodigde gelden voor de bosuitbreiding willen we op een aantal manieren bij elkaar brengen nl.
door donaties van particulieren, bijdragen van het bedrijfsleven, subsidies en fondsen zoals een Trees
for All, Landlife en een regionaal Rabobank coöperatiefonds. Ook bedrijven willen we gaan binden
aan ons werk.
Tevens is het mogelijk om te gaan werken met digitale “bomenknoppen” waarmee geld voor
boomplanten wordt gegenereerd via aankopen bij webshops.
VI Communicatie , organisatie en financiën
Communicatie is voor de stichting van wezenlijk belang. Immers door veel en duidelijk te
communiceren over de stichting en het doel kan het aantal donateurs worden vergroot. Ook kan
hiermee inzicht worden gegeven waar de donaties aan worden besteed
De jaarlijkse donateursdag wordt door de bezoekers erg gewaardeerd. Deze dagen zullen worden
gecontinueerd.

De nazit van de donateursdag in najaar 2018
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De onderhavige aanpassing van het beleidsplan betekent ook dat de folder over ons werk opnieuw
moet worden geredigeerd en in een meer modern jasje wordt gestoken.
De website vraagt continue aandacht. Zowel de softwarekant als de content die actueel moet zijn.
Technische ontwikkelingen gaan hierbij snel. Vandaar dat binnenkort een junior webmaster aan de
slag gaat.
We gaan de lay-out van onze nieuwsbrief die we periodiek verspreiden, zodanig
opzetten/moderniseren dat deze meer wordt gelezen.
Organisatie
Het bestuur heeft besloten dat vervanging van de huidige leden door jongere/nieuwe bestuursleden
op zijn plaats is. Het zal gefaseerd plaats vinden om een drain aan kennis te voorkomen. Binnenkort
zal een nieuw bestuurslid van buiten het familienetwerk worden benoemd.
Daarnaast wil het bestuur de drie adviseurs meer gaan benutten. Hun rol zal in een reglement
worden vastgelegd.
Het bestuur streeft er naar dat er bij het toekomstige beheer meer gebruik zal worden gemaakt van
vrijwilligers. Vandaar dat een beleid is uitgestippeld. In specifieke gevallen kan een
vrijwilligersvergoeding worden verstrekt. Daarbij volgen we de fiscale regels die hiervoor zijn
opgesteld.
Financiën
Het bestuur zal bij haar financieel beleid steeds voor ogen houden dat het handelt namens de
donateurs die om ideële redenen een bijdrage hebben gegeven. Het is geen eigen geld of familiegeld
maar geld van donateurs aan de stichting met een specifiek ideëel doel.
Er komen veel vragen over de gehanteerde richtbedragen voor de giften. We gaan deze aanpassen
aan hoe vergelijkbare organisaties zoals Trees for All, in dezen opereren. Op de site komt een aparte
uitleg. Een richtbedrag van globaal 2 maal het bedrag van Trees for All is reëel gelet op het feit dat
wij ook dure grond kopen.
Jaarlijks wordt verantwoording van uitgaven en inkomsten afgelegd in ons financiële verslag dat op
de site te lezen is. Daarbij willen we onderscheid gaan maken tussen de echte beheerskosten (en –
opbrengsten als subsidies) enerzijds en organisatiekosten zoals hosting- en bankkosten anderzijds.
Bij het streven om uit te breiden geldt dat we hier eerst toe over gaan als de “businesscase” sluitend
is1. Hierbij kan de optie van het tijdelijk lenen van geld weer aan de orde komen. Bij de verwerving
van het huidige bos is dat ook gebeurd. De belangrijkste condities waaronder we dit doen zijn:
- Lenen (a) uit ons netwerk of (b) uit het Groenfonds,
- geen of minimale rente vergoeden en
- de aflossing in een gefixeerde periode kunnen realiseren .

1

Hierbij moet worden aangetekend dat verwerving van een bos goedkoper is dan van een agrarisch perceel. De prijs van
een m2 bos is ca `€ 1 terwijl die bij een goed agrarisch perceel kan oplopen tot wel € 8,-. Als een agrarisch perceel is
aangewezen als toekomstig onderdeel van het Nationaal Natuurnetwerk Brabant kan subsidie worden verkregen waarmee
dit prijsverschil deels wordt opgeheven. Onze prioriteit zit dan ook bij het laatstgenoemde type agrarische percelen.
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Bijlage

Meerjarenplan
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Klus
Uitbreiden bosbezit
Actualiseren folder en layout nieuwsbrief
verbeteren
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Uitvoeren beheerplan
Boskennis actueel houden
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Actieplan maken voor
meer donateurs, bedrijven
en fondsen
Onderbouwing donatie op
basis van CO2 emissie
en/of voetafdruk op
website zetten
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Toezicht bos regelen
Beter afsluiten paden
Bestuur verjongen
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