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Informatie over plan ‘Boskapellebusken’ – met verslag infoavond 8 november 2021 

Recent is op Sinderen het weideperceel op de hoek van de Boskapelle en de Kapelweg 

verkocht. Sinderens Belang (SB) heeft met dit perceel van 1,2 ha een plan, waarbij we u 

graag willen betrekken. Onze bedoeling is dat dit een mooie, groene plek wordt die voor 

iedereen toegankelijk is en waar bewoners en bezoekers elkaar kunnen ontmoeten, 

ontspannen en genieten tijdens gezamenlijke activiteiten. 

Achter de schermen is al bijna een jaar een werkgroep actief om dit idee voor elkaar te 

krijgen. Deze werkgroep bestaat uit Anna Kemp, Aart Stans, Harm Boesveld, Jurgen Hulst 

en Marjon Groot Nibbelink. Inmiddels is ook de Stichting Kerk- en Fietspaden Sinderen e.o. 

betrokken. Het plan heeft voorlopig de werknaam ‘Boskapellebusken’.  

Het idee 

Als uitgangspunten voor het plan zijn gekozen: Ontspanning – Ontmoeting – Samen – 

Educatie – Biodiversiteit en Groen. Van hieruit is een eerste inrichtingsschets gemaakt. Een 

gedeelte met natuur ligt min of meer vast (in verband met de benodigde subsidie, zie verder). 

Het overige deel is ‘vrije ruimte’ waar allerlei functies een plek kunnen krijgen, naarmate er 

draagvlak voor is en financiële middelen voor beschikbaar zijn. Denk aan: 

- Leefbaarheid: groene ontmoetingsruimte voor alle bewoners van Sinderen  

- Educatie: schooltuintjes, lessen rondom natuur en landschap voor onze basisschool 

- Cultuurhistorie: aandacht voor de spoorlijn Varsseveld-Dinxperlo die hier ooit liep 

- Recreatie: een wandelroute over het perceel als onderdeel van een Sinderens Ommetje 

- Natuur en landschap: natuurlijke inrichting met bijvoorbeeld fruitbomen, bloemenweides, 

houtsingels en -wallen, stukjes bos, bijen- en vogelkasten etc. 

- Cultuur: een groene tribune met mogelijkheid voor optredens door onze plaatselijke 

verenigingen, maar ook voor andere sociaal-maatschappelijke activiteiten 

Voorlopige inrichtingsschets november 2021, gezien vanaf de Kapelweg  

Toelichting en 

sfeerbeelden zie 

pagina 3 en 

verder  
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Organisatie & Financiën 

SB heeft aan de werkgroep Boskapelle gevraagd om de mogelijkheden te verkennen. Via via 

is contact ontstaan met de Diaconie van de PKN afdeling Varsseveld. Na vele gesprekken 

en ruggespraak heeft de Diaconie besloten het perceel te kopen en aan ons te willen 

verhuren om dit project te kunnen realiseren. Via huurkoop kan het perceel op termijn 

eigendom worden van de Sinderense gemeenschap. Voor de aanleg en het beheer is 

contact gezocht met de Stichting Kerk- en Fietspaden Sinderen e.o. (SKF). Deze heeft 

immers veel ervaring met het beheer van andermans grond, met vrijwilligers, met aanleg en 

groenonderhoud. SKF wil – in ieder geval de eerste jaren – helpen en ook als rechtspersoon 

voor te maken afspraken optreden. Met beide samenwerkingen zijn we heel blij. 

Een plan als dit kost het nodige geld: voor aanleg, onderhoud en beheer, pacht van de grond 

en t.z.t. ook aflossing. Voor de dekking willen we een beroep doen op de vele fondsen en 

subsidieregelingen die er bestaan voor groene initiatieven als het onze. Onder meer bij een 

provinciale regeling die de waardedaling van grond vergoedt bij omzetting van landbouw 

naar natuur. Maar we hebben ook donateurs nodig voor dekking van de jaarlijkse kosten, 

alsmede sponsoren: mensen of organisaties die één of meer m2 grond willen sponsoren. 

Dit betreft grond die geen natuur wordt en waarvoor we waardedaling niet vergoed krijgen.  

Uitkomst informatieavond 8 november 2021 

Op de informatieavond waren ca. 75 personen aanwezig, een mooie opkomst. We hebben 

gelukkig heel veel positieve reacties ontvangen op dit plan en de aanwezigen hebben 

waardevolle input geleverd. De aanwezigen konden stemmen op keuzemogelijkheden voor 

invulling van de ‘vrije ruimte’. De ideeën die de meeste stemmen kregen waren: 

• Fruitbomen (24x) 

• Groen amfitheater (26x) 

• Buurtmoestuin (18x) 

• Schuilhut (17x) 

• Zand/water speelplek (15x) 

Ook zijn er op de avond al mooie toezeggingen gedaan voor hulp. Er hebben zich al 

vrijwilligers gemeld en gelukkig heeft ook een aantal mensen aangegeven in principe donateur 

te willen worden of een of meer m2 grond te willen sponsoren. Dat is een mooi begin!  

Hoe nu verder? 

Prioriteit op dit moment heeft het indienen van de subsidieaanvraag voor waardedaling 

(december). Vervolgens zullen we het plan uitwerken. Het eerste halfjaar van 2022 zal 

gebruikt worden om fondsen te werven en donateurs en sponsoren te vinden. Zodra het 

mogelijk is zullen we een tweede bijeenkomst organiseren, waar we concreter kunnen 

ingaan op de kosten en hoeveel donaties en sponsorbijdragen we nodig hebben. Medio 

2022 is het Hú of Dran: hebben we samen voldoende vertrouwen om met het plan verder 

te gaan en de aanleg te starten? Zo ja, dan start de aanleg in het najaar van 2022. 

Wij zoeken nog: 2 mensen die willen helpen met fondswerving en het aanvragen van 

subsidies. Er hebben zich enkele vrijwilligers gemeld, maar dit is veel werk, dus hulp is heel 

welkom. U kunt zich melden bij sinderensbelang@gmail.com / 06 1585 3060.  

Bent u geen lid van Sinderens Belang, maar wilt u op de hoogte blijven, vrijwilliger worden of 

anderszins betrokken worden? Ook dan kunt u zich hier melden. 
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Sfeerbeelden ter illustratie van de ideeën 
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Het eerste schetsontwerp 

 

 

In oktober 2021 is dit eerste schetsontwerp gemaakt op basis van de vertrekpunten en 

sfeerbeelden. Zo zou het Boskapellebusken eruit kunnen komen te zien. Rechtsonder ziet u 

de Kapelweg en onder de Noord-Zuidpijl ligt de Boskapelle. Linksboven, het verst van de 

wegen af, op het meest rustige deel van het perceel, is het grootste deel van de 

natuurelementen gedacht. Dichter bij de Boskapelle is een meer open gedeelte dat gebruikt 

kan worden als speelterrein, picknickplek of voor kleine concerten of voorstellingen. Voor dit 

laatste is nu een klein ‘groen amfitheater’ ingetekend. Vanaf de Kapelweg is er een zichtlijn 

naar het middengedeelte van het perceel toe, zodat ook vanaf de Kapelweg te zien is dat 

daar iets gebeurt. De zichtlijn is hier ingetekend met fruitbomen met daaronder bloemrijke 

stroken. 

Het grootste deel van de natuurelementen (bosjes, poel, struweelranden en struweelhagen) 

ligt vast. Dat heeft te maken met het aanvragen van subsidie voor waardedaling van de 

grond. Zonder deze subsidie wordt het lastig om een plan als dit te realiseren.  

Van een groot deel van het perceel is de invulling echter nog open. Daarvoor geldt: dat wat 

we met elkaar willen en wat we kunnen organiseren (inclusief dekking van de kosten), kan 

daar een plek krijgen.  

Vandaar ook de oproep in het volgende plaatje: we nodigen iedereen uit om mee te denken 

over de invulling! 
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Veel belangstelling en goede ideeën op 8 november 
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Kansen voor biodiversiteit 

 

  

Vleermuiskasten voor een grote groep vleermuizen 
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