Pagina 1 van 9
STICHTING BOSNODIG

Beleidsplan
Stichting Bosnodig 2020 - 2025
‘going to the woods
is going home’ (John Muir)
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Korte introductie
Doelstelling stichting Bosnodig:
Het verwerven en bewerken van gronden. Op deze gronden vinden teelten
en activiteiten plaats die in aanzienlijke mate bijdragen aan de biodiversiteit,
aan duurzame voedselproductie, die klimaatverandering tegengaan en die
zorgen voor verbinding tussen mensen en bijdragen aan een duurzame samenleving.
Oprichting Stichting Bosnodig:
27 januari 2020
KvK nummer:
77131940
RSIN:
860910490
Rekeningnummer:
NL 72 TRIO 0788 9221 49
Onbezoldigde bestuursleden:
Eshuis, Heleen
Steenbergen, Marinus Petrus Godefridus
Kiers, Henk Cornelis

(voorzitter)
(secretaris)
(penningmeester)

Werkzaamheden:
1) De stichting verwerft gronden en zal deze bewerken zodat er een aanzienlijke positieve bijdragen ontstaat aan biodiversiteit en een duurzame
voedselproductie.
2) Activiteiten organiseren op het gebied van natuurbeleving en educatie.
Fondsen
De stichting gaat geld werven via diverse fondsen, bedrijven en particulieren.
Beheer vermogen stichting
Zie de oprichtingsstatuten.
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Besteding vermogen stichting
Zodra er voldoende financiële middelen zijn zal er grond worden geworven,
evenals plantmateriaal.
Het beheer van de financiën is vastgesteld conform normen ANBI, zie de
statuten.
Bestuursleden zijn onbezoldigd
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1. Aanleiding
1.

Probleemomschrijving

-

De afname van biodiversiteit is een wereldwijd
probleem dat ook in Nederland plaats vindt.
Er is een dramatische afname van insecten. Ons
kleine land wordt overbemest en de bodem wordt
uitgeput.
Veel bestaande bossen zijn eentonig en
kwetsbaar en hebben weinig natuurwaarde.
Mensen hebben weinig contact met de natuur
Kinderen weten vaak niet waar voedsel vandaan
komt
Er is een voedselbehoefte.
Er is een noodzakelijke behoefte aan
klimaatbestendige oplossingen.

Het bos van Bosnodig is divers, voedselrijk en houdt
zichzelf in stand. Bovendien levert het bos een
belangrijke bijdrage aan een beter klimaat.

Doelstelling
Bosnodig

Het verwerven en bewerken van gronden. Op deze
gronden vinden teelten en activiteiten plaats die in
aanzienlijke mate bijdragen aan de biodiversiteit,
aan duurzame voedselproductie, die klimaatverandering tegengaan en die zorgen voor verbinding
tussen mensen en bijdragen aan een duurzame
samenleving.

Pagina 6 van 9

-

Doelstelling

Specifiek:
- Aanleg nieuw eetbaar bos.
- Toename biodiversiteit en leefbaarheid; fysieke
maatregelen (bosaanleg).
- Mensen en kinderen betrekken bij de natuur en
het voedselbos.
- Publieke acties; website, workshops, flyers en
excursies.
Meetbaar:
d.m.v. een goede planning:
- Grond verwerven
- Projectgroep en lanceermoment
- Veldinventarisatie en herinrichtingsplan
- Evaluatie
- Vervolgtraject bespreken (uitvoering aanplant,
workshops etc)
Acceptabel:
Het stichtingsbestuur draagt het project voor 100 %.
Realistisch: door monitoring krijgen we een betrouwbare 0-meting van de biodiversiteit en kunnen
we de oa populatie insecten/vogels/zoogdieren ontwikkeling vastleggen en groei meten. Vervolgens
wordt een relatie gelegd met de ontwikkeling bodemkwaliteit gerelateerd aan biodiversiteit.
Tijdgebonden: start per 1 jan. 2020 en de eerste
fase wordt afgerond in december 2021.
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1.3. Verwachte re- Betrokken inwoners van gemeente Voorst die voor
Bosnodig kunnen worden ingezet voor ontwikkeling
sultaten
van het nieuwe bos.
Producten zijn ontwikkeld:
- Communicatieplan voor bosnodig
- Advies/ontwerp voor herinrichting.
- Publiciteit bij bewoners Voorst (flyer, excursie)
- Nieuw eetbaar natuurgebied.

1.4. Relatie met
andere initiatieven / samenwerkingen

- Gemeente Voorst - natuureducatie voor po onderwijs en doelstellingen ‘’Voorst onder de loep’’
- Cleantech - publieksfunctie duurzaam- en natuurinclusief bouwen
- ZoDus - campagne Voorst om bewoners te informeren & betrekken bij lokale initiatieven
- Huisartsen: ‘natuur op recept’ - doorverwijzing
naar Bosnodig
- Waterschap (eigenaar watergangen &
doelstellingen waterkwaliteit)
- biodiversiteit Zone.college (onderwijsdoelstelling)
- Ontwikkeling bos en educatiecentrum (publieksen onderwijsfunctie)
- Samenwerking bedrijfsleven / rotary
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Begroting

Kosten

Aanvangskosten per hectare
Kruinlaag 1
Aantal bomen per ha
Kruinlaag 2
Aantal bomen per ha
struiklaag 3
aantl struiken per ha
overige klimmers en bodembedekkers
aantal per hectare
Hectare

€

25,00
65
10,00
40
10,00
40
10,00
10
65.000,00
1
800,00
1.000,00
500
15,00

€

1.625,00

€

400,00

€

400,00

€

100,00

€
€
€

65.000,00
800,00
1.000,00

€

7.500,00

€

76.825,00

€

5.000,00

Totaal

€

81.825,00

Opbrengsten
Fondsen
Particulieren en bedrijven

€
€

50.000,00
31.825,00

Totaal

€

81.825,00

grondverzet
ontwerp
Uren arbeid aanleg
Arbeidskosten per uur
overige kosten aanleg
Totaal per hectare
Oprichtingskosten, website & pr activiteiten

€
€
€
€
€
€
€

1
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SWOT- analyse stichting Bosnodig
Strength

Weakness

Betrokken bestuur
Veel inhoudelijke kennis
Groot netwerk
Directe lijnen naar politiek
Stabiel bestuur

Gelden voor natuur en milieu educatie
zijn afhankelijk van de politiek
Kost veel energie om andere fondsen
aan te spreken.
Kost veel tijd en energie om contacten
te leggen met provincie Gelderland.

Opportunities

Threats

Basisprogramma scholen opzetten.
(geeft meer inhoudelijke kracht en is
overzichtelijk)

Binding vrijwilligers
Belasting op tijdsinvestering vrijwilligers
Vrijwilligers die ermee willen ophouden

Door o.a. media veel aandacht aan
achteruitgang natuur/biodiversiteit,
meer kans op €.
Nieuwe groep vrijwilligers werven die
met eigentijdse energie ondersteuning
gaan bieden aan natuur en milieueducatie
Aandacht voor groen in gezondheid
(‘natuur op recept’)

’het gaat er niet om hoeveel mensen je
daarmee kunt voeden, maar hoeveel mensen
we weer met de natuur kunnen verbinden’

