Een bos van 4.5 ha in Noord Brabant vlak bij de grens met België
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Beste Beekenbosvrienden en –belangstellenden
December 2019

Uitbreiding bos naar 10-15
ha.
Nu de perikelen m.b.t. de
drugsafvalstort voorbij zijn,
gaan we proberen ons bos
van 4.5 ha naar 10 tot 15 ha
uit te breiden. We zoeken
daarbij naar grond, liefst
aangrenzend, om die te
beplanten. Dat doen we op 2
manieren.
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gezegd eventueel zijn teelt
naar andere grond te willen
verplaatsen. Hij pacht zijn
huidige perceel nu van de
gemeente. Vandaar dat er
tussen hen een gesprek op
gang is gekomen over
beëindiging van deze pacht.
De gemeente weet dat wij
deze grond graag willen
kopen.

Genoemde uitbreidingen
kunnen we niet alleen
bekostigen. Deels zijn
subsidies van de provincie
beschikbaar. Maar dat dekt
niet alles. We zijn dan ook op
zoek naar meer donateurs en
bedrijven/fondsen die ons
willen sponsoren. Wij willen
de mogelijkheid creëren voor
2. De tweede aanpak betreft
een uitbreiding ter plekke. De donateurs om een eigen
stukje bos te “kopen” en zelf
aspergeteler, wiens perceel
de bomen te (laten) planten.
grenst aan ons bos, heeft
tijdens een gesprek met ons
1. We hebben onze buurman
aldaar, Staatsbosbeheer,
benaderd met de vraag of we
van hen geen landbouwgrond
kunnen pachten om in te
planten met bomen. Het
antwoord was voorzichtig
positief.
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Tot op heden hebben we weinig
aandacht besteed aan het beheer
van ons bos, immers de natuur
zorgt wel voor groei. Het bos legt
de CO2 permanent vast in
groeiende stammen, takken en
wortels. Maar wij willen zelf ook
wel weten of dat “niets doenbeheer” ook goed uitwerkt voor de
CO2 opslag. Vier studenten van
de Hogeschool Larenstein te Velp
werken nu aan een beheersplan
voor het bos. Ze inventariseren
de bomen en struiken, doen een
beheervoorstel en geven aan hoe
wij zelf de opslag van CO2
kunnen meten.

Nieuwe penningmeester
Penningmeester Jos Teeuwisse
heeft aangegeven in de loop van
2020 te willen stoppen met zijn
werk voor het Beekenbos. Het is

gelukt om een goede opvolger
voor hem te vinden. Het is
Barbara van Eeckhoutte
geworden. Zij stelt zichzelf hierna
voor.
Ongeveer 35 jaar geleden zijn we
(mijn echtgenoot en 2 kids) vanuit
Brugge (B) naar het Zeeuwse
Middelburg verhuisd. Inmiddels
woon ik dus al langer in
Nederland dan in Vlaanderen.
Nederland/Zeeland bevalt me
prima en dat houd ik graag zo. Als
rijksambtenaar ben ik altijd bezig
geweest met natuur in de
samenleving, in de hoop enige
bijdrage te leveren aan het
verminderen van
natuurverlies. Jullie voorzitter en
ik waren de afgelopen jaren
collega’s. Momenteel zijn we thuis
druk met het renoveren cq.
verduurzamen van een woning uit
de jaren 60. Als deze klaar is, heb
ik meer tijd om weer eens een
museum te bezoeken, en het
penningmeesterschap van de
stichting op mij te nemen. Ooit
was ik penningmeester van een
personeelsvereniging, dus dat
moet goed komen. Ik kijk ernaar
uit om jullie te ontmoeten!

Beekenbosdag
Op 12 oktober vond de 3e
Beekenbosdag plaats. Het was
prachtig, zacht nazomerweer en
overal groeiden fraaie
paddenstoelen.

boswachter van Staatsbosbeheer
met behulp van gedetailleerde
kaarten uitleg over beheer,
bodemdiversiteit en begroeiing
van de omgeving. Er volgde een
levendige discussie.

Nieuwe folder

Omdat er om bovengemelde
reden -uitbreidingsplannen- meer
publiciteit voor funding nodig is,
hebben we een folder op de site
geplaatst, onder de kop ‘Doel en
Er was kort tijd om de zelf
ontstaanswijze stichting’. Deze
meegebrachte lunches te nuttigen kan bekeken en gedownload
– we gingen gelijk aan de wandel worden en daarna geprint. Een
over ons gebied en het
paar folders ergens
aangrenzende land. In ons bos
neerleggen? Doen!
troffen we tot onze verbazing een
voerplek voor wilde zwijnen en
een hoogzit om vandaar af de
Oproep voor donaties over
zwijnen te bejagen. We hebben
2019
de jagers, nadat we hen hadden
opgespoord, verzocht hier direct
Nu iedereen zicht heeft op de
mee te stoppen omdat we geen
gemaakte vlieg-, auto- en
plezierjacht in ons bos willen.
bootkilometers van het aflopende
jaar, verstouten wij ons wederom
Direct daarna op naar de Achelse tot een oproep de
Kluis, waar we om 13.30 uur
eindejaardonatie aan ons over te
ontvangen werden voor een
maken. Jullie weten waarvoor. En
interessante rondleiding door het richtlijnen staan op de site. Bij
opvallend vervallen complex –
voorbaat onze hartelijke dank!
slecht enkele gedeelten zijn nog
intact en in gebruik. Het was
indertijd in gebruik als klooster
Met vriendelijke groet namens het
voor minderbroeders. Maar de
bestuur,
winkel en het restaurant ernaast
zijn inmiddels geheel vernieuwd,
Gerard Sipkema, secretaris.
en daar hadden we tijd voor een
degustatie van bieren (en voor
enkelen van wijnen), en
gesprekken. We gaan ervan uit
dat iedereen tevreden huiswaarts
is gekeerd.

Tegen 11 uur waren een mens of
14 ter plekke en werd koffie
geschonken met prima vlaai erbij.
Vervolgens kregen we van de
2

De Stichting Beekenbos is een familie-en vriendenfonds dat zich richt op de aanschaf
van bos ter compensatie van CO2 belasting van het milieu als gevolg van
reisgedrag. Iedereen kan aan het fonds doneren. Het fonds heeft de ANBI-status.
Eind 2017 is een bos van 4.5 ha gekocht in de gemeente Cranendonck, provincie
Noord Brabant , dicht bij de grens met België.
Reacties op de Nieuwsbrief van het Beekenbos kun je sturen aan sipkema@solcon.nl
Stuur de Nieuwsbrief gerust door naar vrienden, familie of bekenden.
De Nieuwsbrief is ook verzonden aan mensen of instanties die zich niet zelf bij het Beekenbos hebben
aangemeld. Deze e-mailadressen hebben wij verkregen via ons netwerk. Indien je geen belangstelling
hebt voor de Nieuwsbrief kun je je met een mail aan sipkema@solcon.nl afmelden.
Website: www.beekenbos.eu
email: sipkema@solcon.nl
Stichting Beekenbos
p.a. Gerard Sipkema, secretaris
Ereprijs 4, 6721ZA Bennekom
tel: 0318 417 735; mobiel: 06 11 170 670
Inschrijving Stichting bij Kamer van Koophandel nr. 66065259
Rekeningnummer Triodos Bank IBAN nr. NL45TRIO 0391 161 040
ANBI: RSIN/fiscaal(identificatie)nummer: 8563 81 135
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