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Aanleiding  
Al enkele jaren bestaat een samenwerking tussen ‘BanBouw BV’ en diverse be-
drijven, organisaties en instellingen in en rondom een natuurgebied aan de 
Broekdijk in Nuenen, het zogenoemde ‘Banbos’. Gaandeweg is besloten om de-
ze samenwerking een duurzaam karakter te geven en de krachten te bundelen in 
‘Stichting Banfonds Natura’, kortweg Banfonds. Dit biedt mogelijkheid om in de 
regio ook andere projecten dan het Banbos te ondersteunen, waarmee de oor-
spronkelijke, enge doelstelling wordt verbreed. Het 90-jarig jubileum van Ban 
Bouw BV in 2016 is voor de oprichting van het Banfonds de bepalende factor ge-
weest. 
 

Stichting Banfonds Natura 
De naam Stichting Banfonds Natura verwijst naar de initiatiefnemer van de sa-
menwerking in het Banbos, BAN Bouw BV uit Nuenen. Het gebruik van het woord 
‘Natura’ verwijst enerzijds naar de natuur, en anderzijds naar ‘in natura iets te-
rug willen geven’ aan de lokale samenleving door partijen (sponsoren) en vrijwil-
ligers die de stichting dragen.  
 
Een belangrijke motivatie voor de initiatiefnemers is mensen het belang te tonen 
van de natuur voor de samenleving, en hoe zij daarvan onderdeel zijn. Als een 
radertje in een klok of als de gehele fabriek van het leven. Alle mensen zijn feite-
lijk de beschermengelen van de planeet en Banfonds wil stimuleren dat zij zich 
van tijd tot tijd actief in die rol begeven. Niet alleen als ‘consument’ van de na-
tuur, maar ook om actief medeverantwoordelijkheid te dragen voor het beheer 
en de verdere ontwikkeling van de natuur. Daarbij richt het fonds zich met name 
ook op het inspireren van kinderen. Zij zijn immers de natuuronderhouders van 
de toekomst. Door kinderen te betrekken bij de ontwikkeling en het beheer zul-
len zij naar verwachting de natuur (nog) meer gaan waarderen en ervan genie-
ten.  
 
Enerzijds is er dus een rol voor het Banfonds om bewustwording voor de natuur 
bij individuen te vergroten. Anderzijds is er een rol en de wens om ook concreet 
stukjes natuur in doelgebieden te creëren als tegenwicht voor de vele plekken 
waar de natuur juist in de verdrukking is geraakt of onnatuurlijk is veranderd. 
 

Banbee 
Bijen zijn onmisbaar voor de natuur en de mens, omdat ze zorgen voor bestui-
ving van wilde planten en gewassen. Zonder deze bestuiving geen groente, fruit, 
noten en zaden. Bijen zijn dus elementair in de natuur en in het leven van men-
sen. De bezige bij ‘Banbee' leert, als symbool van het fonds, veel over de na-
tuur en laat tevens zien hoe de mens de natuur kan (en moet) doorgeven aan de 
volgende generaties. Niet alleen door van bloem naar bloem te vliegen, maar 
ook door daarmee aan de volgende generatie te denken.  
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Missie, Visie  
De activiteit van Banbouw BV betekent soms direct of indirect een ingrijpen in de 
bestaande natuur en voor zover mogelijk wil zij dit op de een of andere wijze 
compenseren. Daarnaast voelt Banbouw BV mede medeverantwoordelijkheid 
voor een duurzame ontwikkeling van de wereld waarin zij actief is. Om daar 
vorm en inhoud aan te geven is door haar het Banfonds opgericht met als missie 
‘het zoveel mogelijk mensen passief of actief laten genieten van natuur. In de 
eerste fase in en rond de gemeente Nuenen. In de tweede fase in andere gebie-
den in Nederland. Het Banfonds zoekt naar partijen met dezelfde opvattingen als 
BanBouw om binnen het fonds krachten te bundelen. 
De eerste aanzet is het project ‘Banbos’ in Nuenen. De intentie is om daar een 
gevarieerd natuurgebied te scheppen, gaandeweg uit te (laten) breiden en duur-
zaam te laten onderhouden. Dit Banbos staat open voor mensen die willen leren 
van de natuur, die actief willen participeren in het onderhoud, maar ook voor 
mensen die er gewoon van willen genieten. Doorgeven aan de lokale bewoners, 
zekerstellen van onderhoud en voortbestaan is het perspectief daarbij zodat het 
fonds zich in Nuenen en de regio kan richten op nieuwe initiatieven op het gebied 
van natuurbeheer en –ontwikkeling, passend bij het doel van het fonds.  
 
Doel  
Het Banfonds is op 12 oktober 2016 opgericht naar aanleiding van het 90 jarig 
bestaan van Ban Bouw BV, die daarmee een cadeau wilde geven aan de maat-
schappij en uitdrukking aan haar verantwoordelijkheden. Het doel van het 
fonds: het (financieel) zonder winstoogmerk ondersteunen van kleinschalige ini-
tiatieven op het gebied van natuurontwikkeling en –beheer, met nadruk op be-
trokkenheid van kinderen daarbij.  
Banfonds tracht dit doel te verwezenlijken onder meer door kleinschalige pro-
jecten van uiteenlopende aard (financieel) te ondersteunen, door het bewaken 
van deze projecten en door het initiëren en ondersteunen van alle verdere acties, 
die met het vorenstaande doel in de ruimste zin verband houden of daartoe be-
vorderlijk kunnen zijn.  
 
Gewenste effecten  
De ‘outcome’ van het fonds, het effect op de (lokale) samenleving, komt met 
name tot uitdrukking in de pay-off ‘Geef de natuur door’. Of en in hoeverre de 
individu(en) in de samenleving daar beter van worden, is afhankelijk van de out-
put, ofwel de projecten die het fonds ondersteunt. Deze kunnen zeer divers zijn. 
Bijvoorbeeld samen met volwassenen en (vooral ook) kinderen kleinschalige na-
tuurgebieden ontwikkelen, samen met hen openbaar groengebied ontwerpen en 
realiseren in een woonbuurt en daarbinnen een speelplek voor kinderen realise-
ren, een boomhut bouwen in de natuur voor het spotten van vogels en wild, een 
educatief natuurpad/wandelroute aanleggen die ook toegankelijk is voor mensen 
met een fysieke beperking, creëren van bijenlint waar mogelijk als onderdeel van 
het voorgaande, etc. Door de focus ook op kinderen geeft het fonds direct of in-
direct de natuur door aan de volgende generatie. De rode draad is in ieder geval 
dat projecten een (in)directe link met natuur moeten hebben, dat uiteenlopende-
partijen met de projecten verantwoordelijkheid gaan dragen voor de natuuront-
wikkeling, en de bij (Banbee) als een wezenlijke factor voor de natuur gaan in-
zien.  
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In lijn met de bedoelingen van de oprichters zijn de projecten als regel klein-
schalig. Deze kleinschaligheid komt ook tot uiting in de tijdsduur van betrokken-
heid bij projecten.  
 

Projecten   
Bijen vormen de rode draad in de natuur. Zij waarborgen door bestuiving van 
wilde planten en gewassen de continuïteit. Het Banfonds draagt actief bij aan het 
landelijk initiatief van de bijenlinten. Door het beschikbaar stellen van zakjes met 
zaad van bloemenplanten waar bijen van houden. Het streven is dat mensen dit 
in de tuin, in de berm of in potten op het balkon zaaien. De samenstelling is zo-
danig dat buiten de winter het hele jaar planten in bloei staan waar bijen op af-
komen. In het Banbos worden hier en daar bloemenweiden geïntegreerd.   
 
Het Banbos kan ook gebruikt worden voor aanplant van diversiteit aan nieuwe 
bomen die op het juiste moment verplaatst zullen kunnen worden naar plekken 
in of rondom Nuenen waar de natuur eerder in de verdrukking is gekomen.  
 
Het Banfonds kan het aspect educatie nader uitwerken, bijvoorbeeld in informa-
tiepanelen in het Banbos ter duiding van de natuurobjecten, met linkmogelijk-
heid naar internet voor uitgebreidere achtergrondinformatie. Het fonds kan initia-
tieven en activiteiten ondersteunen die kinderen in direct contact met de natuur 
brengen.  
 

Middelen en vermogensbeheer 
De middelen van het fonds worden besteed conform het doel van het Banfonds. 
Vanuit de regels voor ANBI-stichtingen is het Banfonds verplicht om 90% van 
alle inkomsten direct aan de doelstelling te besteden. Het fonds beschikt niet 
over vermogen. Wel kunnen gelden doorgeschoven worden naar een volgend 
jaar als reservering voor de doelen.  
 
De stichting zal haar activiteiten (waaronder onderhoud van het Banbos) met 
name financieren uit de donaties die zij zal ontvangen of specifiek zal genereren 
voor een bepaald project. Via haar webpagina zal het fonds actuele informatie 
over de verschillende activiteiten verstrekken en de besteding van de middelen.  
 

Het bestuur  
Het bestuur van de stichting Banfonds Natura bestaat uit tenminste drie leden 
die in onderling overleg bepalen wie de rol van voorzitter, secretaris en pen-
ningmeester vervult.  
 
Voorzitter: Jan-Willem Geurts  
Secretaris: Antonie de Rooij 
Penningsmeester: vacant  
Bestuurslid: Henk Buursink 
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Overzicht gegevens Banfonds 
Het Banfonds is een (zogenoemde) ANBI-stichting en is ingeschreven te Eindho-
ven onder het volgende KvK nummer: 67046894 Zetel: Aangelag 14, 5674 CP 
NUENEN, Postadres: Postbus 2011, 5600 CA Eindhoven.  
 
Het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer) 
nummer van de stichting is: 8568.07.990 
 
Het rekeningnummer van de stichting Banfonds Natura is: NL98 ABNA 0489 
4130 72 
 
Alle overige informatie is te vinden op de website van de stichting en kan nage-
lezen worden door belangstellende. Zie de website www.banfonds.nl 
 
Contacten verlopen via het emailadres info@banfonds.nl. 
  
 
 
Bijlagen  
 
--- 


