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Vooraf  

Gedreven door zorgen over de instandhouding van historisch groen in  Grave tekende een aantal burgers van 

Grave  in december 2017 bezwaar aan tegen de kap van bomen langs de N324. De bezwaarmakers werden  

niet ontvankelijk verklaard. In de woorden van de voorzitter van de bezwaarcommissie, de heer R.J.H.M. 

Huisman: “Daarvoor moeten zij een eigen en voldoende onderscheidend belang hebben. Dat is niet het geval”. 

De voorzitter raadde de bezwaarmakers aan” een stichting op te richten ter behoud van bomen in Grave. Een 

bezwaar van zo’n stichting is wel ontvankelijk”.  

Deze opmerking was niet aan dovemans oren gericht. Er werd besloten tot oprichting van de Stichting Behoud 

en Herstel Historisch Groen Grave om steviger in de schoenen te staan in voorgenomen gesprekken over de 

lijst van beschermde bomen in Grave en het behoud van bijzondere boomformaties en boomzones zoals op het 

voormalige Visio terrein en Bekaf. Het betreft hier boomformaties en boomzones waarvoor de lijst van 

beschermde bomen met de huidige criteria geen ruimte biedt, terwijl zij wel als historisch groen 

beschermwaardig zijn, denk aan de oude boomgaarden ter plaatse. 

Bijgestaan door adviseurs en een hovenier heeft de stichting - in overleg en samenwerking met het 

gemeentebestuur en met inzet van veel enthousiaste vrijwilligers - in 2018/2019 veel bereikt. Ik noem hier 

slechts het snoeien van de overgebleven, oude bomen in de boomgaarden van het voormalige Visio terrein en 

Bekaf, en het planten van 20 nieuwe hoogstambomen in eerstgenoemde boomgaard.  

Lof en vooral dank aan allen die in 2018/2019 de Stichting hebben gesteund in haar streven het historisch 

groen van Grave in stand te houden.  

Gesterkt door de successen en de positieve reacties, zoals onder andere blijkt uit de aanwas van het aantal 

vrijwilligers zal het bestuur zich in komende jaren blijven inzetten voor het behoud en herstel van historisch 

groen in Grave. 

Veronica Peil, 

Voorzitter   
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1. Kerngegevens stichting  

RSIN 858830851 

KvK-nummer 71741259 

Statutaire naam  Stichting Behoud en herstel historisch groen Grave 

Statutair gevestigd Gemeente Grave 

Hommerzaadweg 1 

5364 PC Escharen 

Emailadres info@historischgroengrave.nl 

Website www.historischgroengrave.nl 

Bank NL44 RABO 0341 5743 84 

Eerste inschrijving handelsregister 28-05-2018 

Datum acte van oprichting 25-05-2018 

SBI-code 91042 - Natuurbehoud 

Activiteiten Behoud en herstel van het historisch groen in de 

gemeente Grave; en het verrichten van al wat 

hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan 

zijn. 

Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen 

aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van 

organen van de stichting. 

ANBI De stichting is door de belastingdienst erkend als 

“algemeen nut beogende instelling”, niet als 

culturele ANBI 

 

2. Bestuur en bestuurssamenstelling 

V.G.M. Peil-Crutzen, voorzitter 

L. Janssen-Koot, secretaris 

J.J.J.M. Van der Eerden, penningmeester 

Vaste adviseur groen: M. Vermeulen  

In een kleine organisatie als deze stichting is de taak van het bestuur veelzijdig: beleid maken en de lijnen 

uitzetten, interne en externe communicatie, vrijwilligers werven, werken in het veld en het organiseren van de 

bureaucratie die een zelfstandige stichting, en zeker een stichting waarin geld omgaat en die een ANBI-status 

heeft, nu eenmaal met zich meebrengt.  

Door de verantwoordelijkheid voor de bureaucratie en de eisen van transparantie die hiermee samenhangen, 

lijkt het besturen vooral weggelegd voor mensen die het werkzame leven achter de rug hebben en dus niet 

voor jongeren die nog met beide benen in het arbeidsproces staan. Dit beeld is niet helemaal juist. Het bestuur 

maakt er zich dan ook sterk voor dat één of twee jongere mensen tot het bestuur toetreden, eventueel met 

een beperkte, afgebakende taak. 

3. Activiteiten  

3.1 Korte termijn  

Voor de korte termijn had De Stichting zich vier doelen gesteld: 

1. Een voorstel voor uitbreiding en correctie van de bestaande Lijst van Beschermde Bomen  indienen. 

2. Bijdragen aan het behoud van de boomgaarden op het voormalige Visio terrein en op Bekaf 

3. Aanschaf en plaatsen van een insectenhotel op het voormalige Visio terrein  
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4. Onderzoeken hoe De Stichting een bijdrage kan leveren aan de instandhouding van het parkachtig 

karakter van het voormalige Visio terrein en Bekaf, bijvoorbeeld in de vorm van onderhoud in nauwe 

afstemming met de afdeling Groen van de gemeente  

5. Deelname aan diverse gremia en overleggen gericht op het beschermen van historisch groen in Grave. 

Ad 1 . Het amendement op de bestaande Lijst van Beschermde Bomen is met hulp van verschillende adviseurs 

opgesteld en bij de gemeente in gediend.  

Ad 2. Het behoud van de boomgaarden is met veel inzet en met soms moeizaam overleg met de gemeente 

geslaagd. Lang was ongewis of de stichting in deze verslagperiode toe zou komen aan het behoud en herstel 

van de historische boomgaarden in Grave. Alle randvoorwaarden waren ingevuld: een plan, gemotiveerde 

vrijwilligers, expertise op het terrein van het groen, in het bijzonder het snoeien, en de ondersteuning door de 

werkorganisatie van de gemeente. Op één punt dreigde het uiteindelijk te blijven steken. De boomgaarden en 

het andere groen zijn eigendom van de gemeente en het gemeentebestuur wilde aanvankelijk geen groen licht 

geven om nieuwe bomen aan te planten op plekken waar met name in januari 2018 fruitbomen bij een storm 

omgevallen waren. Onzeker was of de boomgaarden nog zouden passen in de structuur die de gemeente, 

gebaseerd op de adviezen van West8 in het kader van de Vestingvisie Grave, had opgesteld. Uiteindelijk was 

het wethouder Peters die mee wilde gaan in de deal: de stichting gaat aan de slag, maar mocht te zijner tijd 

blijken dat nieuw aangeplante fruitbomen in de  historische boomgaard op het voormalige Visio terrein niet 

gehandhaafd kunnen blijven, omdat dit niet past in de Vestingvisie, dan gaat de Stichting niet dwarsliggen. 

Tegen het snoeien was geen bezwaar, en in de winter van 2018-2019 zijn de nog aanwezige fruitbomen op het 

Visio terrein gesnoeid door vrijwilligers van De Stichting. 

Uiteindelijk zijn in december 2019 20 fruitbomen van oude rassen in de oude boomgaard geplant. En dankzij de 

extra inzet van gemeentewerken, die zorgde voor het betalen van de bomen die bijgeplant moesten worden, 

en voor het grondwerk en de palen voor de nieuwe bomen op het voormalige Visio-terrein, kon het jaar toch 

nog goed afgesloten worden. 

Ad 3. Het insectenhotel op het voormalig Visio terrein is nog niet gerealiseerd. De Stichting is nog met de 

leverancier in overleg. Daarnaast heeft de gemeente toegezegd een hotel op Bekaf te plaatsen en heeft een 

vrijwilligers meegedeeld dat een Graafs constructie bedrijf bereid is om niet een hotel voor De Stichting te 

maken.  

Ad 4. De Stichting is met de gemeente in overleg over een onderhoudscontract waardoor de Stichting een deel 

van het onderdeel van het Visio terrein voor haar rekening zou kunnen nemen en het park van het voormalige  

Sint Elizabeth gesticht – de voorganger van het blindeninstituut Theofaan, later Visio, een nieuw leven krijgt ten 

behoeve van de inwoners van Grave. Vooruitlopend op dit contract heeft een aantal vrijwilligers van De 

Stichting op eigen initiatief contact met de afdeling Groen van de gemeente opgenomen en heeft in goed 

overleg met deze afdeling al veel achterstallig onderhoud verricht. 

Terzijde zij hier opgemerkt dat De stichting zich voorlopig tot Bastion Bekaf en het Visio-terrein beperkt. Het 

bestuur is door derden gevraagd om ook elders in de gemeente het onderhoud van bomen en boomgaarden 

op zich te nemen. Deze verantwoordelijkheid kan De Stichting voorlopig niet aan. De Stichting stelt zich op het 

standpunt: als ze deze taak op zich neemt moet ze die ook zonder problemen voor een langere tijd waar 

kunnen maken. En dat is vooralsnog niet het geval. 

Ad 5. De Stichting is in de verslagperiode in verschillende gremia en overleggen actief geweest ten behoeve van 

het behoud en herstel van historisch groen. Omdat de activiteiten een langere horizon hebben, zullen deze in 

de volgende paragraaf over de lange termijn nader belicht worden.  

3.2 Lange termijn 

Het bestuur schreef een meerjarenbeleidsplan. Dit plan is op de site van de stichting gepubliceerd. Wij 

verwijzen daarnaar. Hieronder gaan wij in op enige highlights. 

Visie voor Visio; inbreng Brabants Landschap 
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In deze verslagperiode is veel en vaak aandacht besteed aan een lange termijnvisie. Met name Brabants 

Landschap heeft hiervoor zijn nek uitgestoken. Dit heeft reeds aan het begin van het jaar geleid tot een 

vlekkenplan voor het “Visio-terrein”. De visie van de Stichting en van Brabants Landschap zijn gehoord en is 

meegenomen in aangepaste versies van de Vestingvisie en de implicaties daarvan voor het Visioterrein. Maar 

het plan biedt zoveel aanknopingspunten dat het jammer is dat er tot nu toe niet meer mee gedaan is. Dit 

temeer omdat de insteek van het plan vooral is: een visie, een raamplan, een nota van uitgangspunten en een 

staalkaart van groene mogelijkheden. En het plan sluit in alles naadloos aan op de visie die de gemeentelijke 

overheid eerder had geformuleerd.  

De stichting en het project “De verborgen Raamvallei” 

De Raam die langs het Visioterrein stroomt is een relevante ecologische verbindingszone tussen het Raamdal 

en Keent. Dit brengt een aantal beperkingen met zich mee voor de terreininrichting, maar het biedt ook unieke 

kansen; kansen die de stichting onverwacht in de schoot geworpen heeft gekregen. Het gesprek over de 

mogelijkheden loopt. 

Samenwerking 

Het succes van de stichting staat of valt bij de samenwerking met derden. In dit verslag gingen wij reeds in op 

het belang van een hecht samenwerkingsverband met de gemeente, op bestuurlijk niveau en ook operationeel. 

Een punt dat aan het einde van deze verslagperiode nog de aandacht vroeg, was een deugdelijke 

beheerovereenkomst. De overeenkomst die de gemeente hanteert voor het snippergroen en voor openbaar 

groen zoals speeltuintjes en dergelijke, is niet één-op-één over te zetten naar de boomgaarden en het andere 

historisch groen in Grave. 

Door bestuurlijke veranderingen bij de zusterorganisatie IVN, heeft de samenwerking met deze vereniging in 

eerste instantie weinig opgeleverd. Maar sinds IVN  een nieuw bestuur heeft, is ook de samenwerking goed van 

de grond gekomen.,  

Een andere samenwerkingspartner is de Dassenwerkgroep. Op het Visioterrein bevindt zich een dassenburcht 

waarmee bij de ontwikkeling en het onderhoud rekening gehouden moet worden. 

4. Vrijwilligers en donateurs 

Vrijwilligers 

De stichting heeft in de loop van deze verslagperiode het aantal vrijwilligers gestaag zien groeien. Aanvankelijk 

leidde dit tot een luxeprobleem: veel vrijwilligers en weinig/geen werk. Maar toen de stichting in de 

boomgaarden de handen uit de mouwen kon steken was ook dat probleem voorbij. 

Donateurs 

Zowel de hoogstam als de halfstambomen konden alleen gesnoeid worden als er voldoende materiaal was. 

Snoeischaren hadden de vrijwilligers wel, maar voor het vervoer van ladders en het grotere materiaal, zoals 

een kettingzaag, moest een beroep worden gedaan op een hovenier die als vrijwilliger niet alleen alle 

snoeisessies heeft begeleid maar ook zelf met snoeischaar en kettingzaag actief is geweest. Hierdoor heeft de 

stichting in deze fase nog niet hoeven investeren.  

Voor het werven van donateurs is een boekje gemaakt, dat ook gebruikt is als PR-materiaal in het kader van 

Kern met Pit. Het aantal donateurs valt tot nu toe niet mee. En, positief geformuleerd: de stichting kan nieuwe 

donateurs goed gebruiken. Nog te weinig donateurs, maar daar staat tegenover dat veel kosten die voorzien 

waren, door de gemeente zijn overgenomen. Zeker is dat in 2020 een nieuwe donateur-wervingsactie 

noodzakelijk is. 



 

7 
 

5. PR en communicatie 

Stapje voor stapje is het PR- en communicatiebeleid van de stichting op de rit gezet. In eerste instantie bleef 

het bij mond-tot-mond reclame, maar al snel was er een website. De vindbaarheid van de site vraagt nog de 

aandacht. Vervolgens is er gewerkt aan Facebook en andere social-media.  

Beeldmateriaal op de social media en een enkele keer een stukje in de pers, lokaal en regionaal, zijn redelijk 

effectief gebleken in het perspectief van het over het voetlicht brengen van de missie. Vooral de stukjes in de 

krant leverden nieuwe vrijwilligers op. 

De communicatie met stakeholders, zoals de gemeente, is tot nu toe teveel afhankelijk van toevalligheden. 

6. Financiën 

Balans 

Activa 2018-19 Passiva 2018-19 

Vaste activa     Eigen vermogen     

Materiele vaste activa  € 0,00   - Eigen vermogen € 300,00   

Waarborgsommen (nvt) € 0,00   - Risicoreserve € 682,78   

    € 0,00     € 982,78 

Vlottende activa     Schulden lang (nvt)      

Vorderingen     Schulden kort     

- overige debiteuren € 0,00   - Crediteuren  € 106,75   

- dubieuze debiteuren € 0,00       € 106,75 

    € 0,00 Voorzieningen     

Liquide middelen     Insectenhotel € 250,00   

Banktegoeden € 1.439,53   Catering € 100,00   

Kasgelden € 0,00   Overig € 0,00   

    € 1.439,53     € 350,00 

      

Totaal Activa   € 1.439,53 Totaal Passiva   € 1.439,53 

Toelichting op de balans 

• De stichting werkt uitsluitend met giraal geld en heeft geen kas. 

• Weliswaar was in de loop van 2018 een bedrag in het vooruitzicht gesteld in het kader van Kern met pit, 

maar bij het afsluiten van het boekjaar was dit nog geen zekerheid. Het bedrag, € 1.000,=, is daarom niet 

opgenomen in de balans. 

• Het aan te houden eigen vermogen is een bestuursbesluit. 

• De crediteuren betreffen een nog te betalen bedrag aan bankkosten en besteld en afgeleverd PR-materiaal 

waarvan de rekening op 31-12-2019 nog niet was ontvangen. 

• In het bestuur is discussie gevoerd over de kosten van de catering tijdens de snoeiochtenden. In dat 

perspectief is een kleine voorziening opgenomen. Na afsluiten van het boekjaar is overigens besloten deze 

kosten waar ze betrekking hebben op 2018/2019 niet te vergoeden, dit op verzoek van degenen die de 

kosten gemaakt hebben. 
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Exploitatierekening 

Exploitatierekening Begroot 2018-19 

Inkomsten   

Bijdragen donateurs  € 1.150,00   

Bijdragen derden  € 583,81   

Totaal    € 1.733,81 

Uitgaven      

Visio  € 0,00   

Bekaf  € 0,00   

Project-C  € 0,00   

Project-D  € 0,00   

Project-E  € 0,00   

diversen  € 158,51   

administratie/bank   € 135,77   

representatie  € 0,00   

Totaal    € 294,28 

Exploitatieresultaat    € 1.439,53 

Toelichting op de exploitatierekening 

• Voor dit verlengde boekjaar 2018-2019 is geen begroting gemaakt en uiteraard is er ook geen vergelijking 

met een vorig boekjaar. 

• Bijdragen van donateurs hebben betrekking op giften van personen/instanties die zich nadrukkelijk als 

donateur hebben geafficheerd. De overige bijdragen zijn eenmalige giften bedoeld om de stichting de 

mogelijkheid te bieden van wal te steken en een eenmalige gift van de RABO-bank. 

• Diverse uitgaven hebben hoofdzakelijk betrekking op PR- en communicatie.  

• In de loop van dit boekjaar is de stichting overgestapt van de lokale Regiobank naar de RABO-bank. Dit 

laatste was voorwaarde om voor een bijdrage van de bank in aanmerking te komen. 


