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Waarom de naam
dotterbloem?
”Het is een veldbloem die vroeger
veel voorkwam in
het Zuidelijk
Westerkwartier.
Een bloem die aangeeft dat gronden
een hoge natuurwaarde hebben en
dat er schoon water
in de sloot zit.
De bloem die de
ambitie van de
stichting aangeeft:
mooie en hoge
natuurwaarde,
maar…ook passend
bij landschap en het
boerenbedrijf in
de streek.”
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Jaarlijks organiseert Stichting De Dotterbloem een excursie
naar een of meer van de onder haar beheer vallende landerijen.
De VRIENDEN van Stichting De Dotterbloem worden uitgenodigd om aan de excursie deel te nemen. Wordt dus VRIEND van
Stichting De Dotterbloem door een bedrag te storten op rekeningnummer NL 25 RABO 0129.151.904 t.n.v. Stichting De
Dotterbloem. Mocht u op een andere manier een bijdrage willen
leveren stuur ons bericht: info@stichtingdedotterbloem.nl
Provinciale beheersvergoedingen zorgen voor een belangrijk
deel voor de financiering van onze activiteiten. Daarnaast
wordt pacht ontvangen van nog goed bruikbare percelen.
Soms ontvangen we een nalatenschap van mensen die ons
werk een warm hart toedragen. Zonder deze geldstromen is
ons werk niet uitvoerbaar. Wij zijn steeds op zoek naar fondsen en mogelijkheden voor nieuwe geldstromen om gronden
in het Zuidelijk Westerkwartier te kunnen werven en beheren.
Nalatenschap
U kunt Stichting De Dotterbloem door de notaris laten opnemen in uw testament. Door erfstelling kan een nalatenschap
geheel of gedeeltelijk aan de Stichting toevallen. Het staat dan
niet vast hoeveel dat zal zijn; een nalatenschap is een saldo
van bezittingen en schulden. Als gekozen wordt voor een
legaat staat in het testament precies omschreven wat wordt
gelegateerd.

Donatie, gift of
nalatenschap
voor een natuurlijk
mooi Zuidelijk
Westerkwartier

Waar water
en grond bij
elkaar komen
daar gedijt de
dotterbloem

Stichting De Dotterbloem is in het bezit van het CBF-keurmerk
voor goede doelen en is aangewezen als ANBI (algemeen
nut beogende instelling). Als ANBI zijn wij vrijgesteld van het
betalen van schenk- en erfbelasting.

Voor meer informatie of hulp
kunt u altijd terecht bij:
Stichting De Dotterbloem
info@stichtingdedotterbloem
Website www.stichtingdedotterbloem.nl
IBAN: NL 25 RABO 0129.151.904
KvK: 41009261

Stichting voor natuur- en
landschapsbeheer in het
Zuidelijk Westerkwartier
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Op 3 augustus 2006 is Stichting De Dotterbloem opgericht. Een stichting
die zich inzet voor de verwerving en het beheer van gronden binnen en
buiten het Natuur Netwerk Nederland in het Zuidelijk Westerkwartier.
De stichting treedt op als particuliere landschapsbeheerder en werkt
zonder winstoogmerk.
De Dotterbloem
De bekende schoolmeester Jac.P.Thijsse schreef ooit: “De dotterbloem is voor de wei, wat het sneeuwklokje en de anemoontjes voor
het bosch zijn: de eerste bloem, die zich in overweldigend groot aantal vertoont, zodat iedereen er wel op letten moet".
Dotterbloemhooilanden zijn natte en moerassige plekken, drassige en
voedselarme hooilanden, het zijn de plekken die in het voorjaar getooid
worden door de grootbloemige, prachtige goudgeel gekleurde dotterbloemen. De bloeitijd is van maart tot mei, maar vooral in de maand april
bloeien ze op sommige plekken massaal. In deze natte hooilanden
komen ook de veldzuring, de echte koekoeksbloem en de grote ratelaar
voor. Planten die dezelfde eisen aan hun milieu stellen, hoge waterstanden en mineraalrijke kwel. De Dotterbloem wordt niet door het vee
gegeten, er zit een bijtende scherpe stof in. Vroeger werd sap uit de
bloemen geperst, dat werd gebruikt om boter geel te kleuren.
Missie
Stichting De Dotterbloem wil rentmeester zijn van haar gronden in het
Zuidelijk Westerkwartier. Voor het beheer worden lokale beheerders
ingeschakeld, agrariërs en burgers uit de streek met affiniteit voor
natuurbeheer. We willen ons in de eigen streek onderscheiden door
laagdrempelig te zijn.

Met uw donatie,
gift of nalatenschap
houden we
het Zuidelijk
Westerkwartier
natuurlijk mooi

Hiermee is een trend ingezet die er voor zorgt dat
bewoners/agrariërs mee gaan doen met het rentmeesterschap, meedoen met het behoud en de ontwikkeling van de
biodiversiteit in het Zuidelijk Westerkwartier.
Doelstelling
Stichting De Dotterbloem wil de natuur- en landschapswaarden in het Zuidelijk Westerkwartier behouden, ontwikkelen en
versterken. Wij doen dit door terreinen, zowel binnen als buiten
Natuur Netwerk Nederland, te verwerven, te pachten, in te
richten en/of te beheren. Voor een groter draagvlak, om flexibeler en effectiever te kunnen werken en om de continuïteit in
het beheer te waarborgen werken we samen met boer en burger. Wij willen hierin ook een voorbeeldfunctie vervullen en
laten zien hoe het kan, met als uiteindelijke doel om na verloop
van jaren de gronden in een betere conditie en met een hogere biodiversiteit door te geven aan de volgende generatie.
Word sponsor of vriend van De Dotterbloem
De missie van Stichting De Dotterbloem is om de biodiversiteit in het Zuidelijk Westerkwartier te helpen vergroten. Dat
gebeurt alleen als de natuurdoelstelling leidend is en de agrarische activiteit daaraan ondergeschikt wordt gemaakt.
Gevolg is dat bepaalde activiteiten niet kostendekkend zijn;
denk aan het opnieuw aanplanten van singels, achterstallig
onderhoud en het verbeteren van de waterhuishouding voor
de natuurdoelstelling. U begrijpt het: De Dotterbloem heeft
uw steun nodig! Word daarom Vriend van De Dotterbloem!
U doneert een bedrag van minimaal € 25.- en u bent dan
Vriend van De Dotterbloem.
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