Plan 2017 van Stichting Landschapspark Kloostereind
5 april 2017, geactualiseerd begin juli 2017

Activiteiten:
1. Beheerswerk in fase-1 gebied ter hand nemen
• Voorwaarden, door de Gemeente te stellen, wel zo compleet en
inzichtelijk mogelijk hebben
• Via Stadslab gereedschappen voor vrijwilligers uit Brouwhuis financieren
2. Toepassen vruchtwisseling op 4 ha akker met spelt, tarwe en rogge; afname
door bakker Vedder; begrote kosten ongeveer € 5.000; opbrengst ongeveer
€ 3.000.
3. Overleg met Gemeente voeren om opbrengstdervingsvergoeding à € 6.500
vanaf 2018 door Gemeente volledig te laten compenseren via begroting
2018 of anderszins.
4. Sponsoring en crowd-funding van de grond tillen:
• fruitbomen (in weiland) en vogelnestkasten laten adopteren;
• bedrijven in de buurt: laten profiteren van Kloostereind-brood en -bier
(bijvoorbeeld in Kerstpakketten) en van een mooi wandelgebied;
• certificaten uitreiken aan “Vrienden van Landschapspark Kloostereind”;
5. Activiteiten in Fase-1 gebied als voorbeeld gebruiken om bewoners in fase-2
gebied te enthousiasmeren.
6. Wandelpaden in noordelijk deel van fase-2 gebied vrij maken indien
Gemeente en aanliggende bewoners (boeren) daaraan mee willen werken.
7. Uitbrengen boek over Landschapspark Kloostereind, te integreren met een
nieuw “Brauwes Boek” i.s.m. harmonievereniging Amicitia.
8. Educatieve activiteiten ontplooien voor basisschoolleerlingen in Brouwhuis.
9. Nastreven van nauwe samenwerking met Stichting Bakhuis “De Willig”.

Op langere termijn:
•

•
•
•

Overige ideeën uit “Op weg naar Landschapspark Kloostereind” (2014) ter
hand nemen, zoals kleinschalige recreatieve zaken, zoals beweegtuin en/of
fitness-route;
Uitzetten fietsroutes gericht op landschapspark/horecavoorzieningen in
Brouwhuis;
Open houden van aantrekkelijke groene verbinding via BZOB-bos en
Varenschut-punt;
Zo mogelijk een herdenkingsbos in fase-2 gebied.

Financiële aanpak
De begroting qua inkomsten in 2017 bestaat uit toegezegde bedragen van
subsidiegevers en sponsoren (RABO) en uit inkomsten uit verkoop van
geproduceerde landbouwproducten (spelt, stro).
Grofweg komen de jaarlijkse kosten van de (spelt)akker neer op zo'n € 5.000 en de
inkomsten daaruit slechts € 3.000. Zo'n € 2.000 is voor de jaarlijkse exploitatie dus
nodig uit sponsor- en crowd-funding gelden. Wat meer binnenkomt kan besteed
worden aan extra ontwikkelingen in het totale gebied: extra wandelpaden en de
hierboven vermelde langere-termijn-zaken. Zie ook wat hierboven onder punt 4 is
vermeld.
Het overnemen van beheersactiviteiten van de Gemeente is afhankelijk van de
hoogte van de daaruit te verkrijgen inkomsten en de kosten die ervoor gemaakt
moeten worden. Bedoeling is wel om zoveel mogelijk vrijwilligers uit Brouwhuis
daarbij in te zetten.
Het creëren van biodiversiteit is financieel gesproken geen vetpot. Alle zeilen zullen
bijgezet moeten worden om dit belangrijke doel van de Stichting te blijven
realiseren. Het landschapspark Kloostereind is er met name voor de bewoners uit
Brouwhuis en ook voor de bedrijven in de buurt. Van hen mag dus ook in financieel
opzicht het nodige verwacht worden.

