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I

Inleiding

De Biodiversiteit gaat wereldwijd , ondanks alle inspanningen, nog steeds in hoog tempo
achteruit. Om planten en dieren ook in de toekomst een plaats op onze aardbol te blijven
geven, is actieve inzet van alle partijen nodig: overheden, bedrijfsleven, natuur- en
milieuorganisaties en burgers. De toenemende druk op onze hulpbronnen door bevolkingsen welvaartgroei zorgen overal op aarde voor steeds meer aanslag op natuurlijke habitats en
de daar levende planten en dieren.
Een van de strategieën om hier mee om te gaan is het duurzaam veiligstellen van gebieden,
en deze optimaal te beheren voor het behoud van biodiversiteit. Het is een klassieke aanpak
die in Nederland als meer dan 100 jaar werkt. Zie het werk van Natuurmonumenten en de
provinciale landschappen. Deze aanpak is ook buiten Nederland kansrijk, mits aan een
aantal randvoorwaarden is voldaan: goed overheidsbestuur, een actieve civil society die de
bescherming draagt, een economische basis voor beheer, en een inbedding in de locale
samenleving
Het Iberisch schiereiland kent van nature een zeer hoge biodiversiteit. Door de ligging op de
overgang van Atlantisch naar Mediterraan, van Sahara naar het noordelijke europa, en van
laaggelegen naar bergachtig, komt een heel grote rijkdom aan milieuomstandgieheden voor.
Voeg daarbij de relatief geïsoleerde ligging op een schiereiland en het is meer dan duidelijk
waarom juist dit gebied zo rijk is aan planten en dieren. Helaas is de biodiversiteit in de
afgelopen decennia ook hier snel achteruit gegaan. Actie is nodig.
Anderzijds kennen zowel Portugal als Spanje een overheidsstructuur, die condities voor
natuurbescherming mogelijk maakt. Het zijn Europese landen, met een behoorlijke
wetgeving en een redelijk tot goed ontwikkeld bestuur.
De “civil society” rond natuurbescherming is veel minder ontwikkeld dan in Nederland maar
is wel langzaam groeiend. Zo is de Asociacao Transumancia e Natureza (ATN) uit Noord-Oost
Portugal in het jaar 2000 opgericht. Deze organisatie drijft allereerst op Portugese krachten,
maar loopt aan tegen aanzienlijke beperkingen en blokkades.

Door Nederlandse ogen gezien is met relatief beperkte middelen een groot natuurresultaat
te behalen. Daarom heeft een aantal betrokken burgers zich verenigd in de Stichting Natura
Iberica.

II.

Doel van de Stichting

Prioriteiten 2015-2016
In de komende twee jaar zal de Stichting zich richten op de volgende activiteiten
1. Het ondersteunen van ATN bij het opbouwen van natuurreservaten in Noord-Oost
Portugal. Natura Iberica richt zich daarbij op het mogelijk maken van grondaankopen
in de kerngebieden van de reservaten. In de periode 2015-2016 zal het gaan om
afrondingsaankopen in Faia Brava. Hier is ruim 800 van de beoogde 872 ha al
verworven, maar lukt het ATN niet om zonder hulp de resterende hectaren te
verwerven. Met een aaneengesloten compleet reservaat kan het beheer optimaal
aangepast worden op de behoefte van kwetsbare plant- en diersoorten.
2. Bijdragen aan de economische robuustheid van ATN in Portugal. Het vermogen om
financieel op eigen benen te staan is een essentiële randvoorwaarde voor
veiligstellen van de reservaten op lange termijn. Natib bevordert en zet zich in voor
activiteiten die de economische draagkracht van ATN versterkt. Daarbij neemt Natib
de econonische activiteit nadrukkelijk niet over maar stimuleert dat andere partijen
dat samen met ATN oppakken. In 2015 en 2016 zullen onze activiteiten gericht zijn
op.
a. Bevorderen van hoogwaardig ecotoerisme
b. Bevorderen van verkoop van producten uit de reservaten of hun omgeving,
zoals olijfolie, amandelen, kurk, Iberico ham, jam, tapenade, etc.
3. Bevorderen van kennisuitwisseling, en educatie.
a. We bevorderen dat Nederlandse studenten bij ATN een stage, onderzoek of
anderszins praktijkervaring kunnen opdoen. Daarmee bevorderen we
kennisopbouw en –uitwisseling
b. We gaan kennis uitwisselen over het beheer van moersgebieden op het
Iberisch Schiereiland en in Nederland, met name in habitats waar Lepelaars
voorkomen.

III. de manier waarop de instelling geld werft
In 2015 en 2016 zetten we de volgende strategieën in om middelen te verwerven
1. Werven van algemene donaties tbv doelstelling van de Stichting.
DOEL: € 1000,- in 2015 en 2016 zal de voorzitter dit bedrag doneren.
2. Werven van projectgebonden middelen door middel van fondswervingsactiviteiten
a. 2015-2016 Campagne Closing the Gaps of Faia Brava. Gericht benaderen van
bedrijven, private donoren en stichtingen. Doel€ 50.000,- Het gedoneerde
bedrag zal voor de volle 100% worden overgemaakt aan het
Landaankoopfonds van ATN, van waaruit de kosten voor landaankoop
rechtstreeks (zonder inhoudingen) worden betaald. Deze werkwijze
garandeert de schenker dat zijn donatie voor de volle 100% bij het doel
terechtkomt.
b. Bevorderen verkoop olijfolie, kerstpakketten. Per verkochte fles olijfolie FAia
Brava komt € 2,00 à € 2,50 terecht in het Landaankoopfonds. Natura Iberica
bevordert de verkoop door het bemiddelen bij verkoop door winkels,
internetverkoop (www.wildrundvlees.nl) of kerstpakketten
(www.faiabrava.nl). De donaties die aan de verkoop van deze producten
verbonden zijn vormen een inkomstenbron voor de Stichting.
c. Het zoeken naar rechtstreekse projectfinanciering van
natuurbeschermingsprojecten. Dit zal in de loop van 2015 verder uitgewerkt
gaan worden.
3. Het bevorderen van nalatenschappen aan Natura Iberica
Voor mensen die (een deel van) hun vermogen willen nalaten aan een goed
doel willen we een hoogwaardig en zeer duurzaam doel aanbieden:
reservaten op het Iberisch schiereiland. Bij een testament kan Natura Iberica
in samenspraak met de toekomstige nalater een goede bestemming zoeken.

IV

het beheer van het vermogen van de instelling

Er wordt in principe niet aan vermogensopbouw gedaan, anders dan het aanhouden van een
minimum aan liquiditeit om de lopende kosten van de stichting te kunnen dekken.
Inkomsten worden in principe steeds projectmatig aangewend, waarbij we streven om zo
dicht mogelijk bij de 100% effectiviteit te komen.
Mochten inkomsten en uitgaven in de tijd uit elkaar liggen, dan zal het tijdelijke vermogen
op een spaarrekening gezet worden.

V. Besteding van het vermogen van de instelling

Inkomsten
2015

2016

Uitgaven
2015

Donatie algemeen
Donatie Closing the gaps
Donaties irt verkoop
Donatie algemeen
Donatie closing the gaps
Donaties irt verkoop

€ 1000
€25.000
€ 5.000
€ 1000
€25.000
€ 5.000

Oprichting en opstartkosten
Website en PR kosten
Reis- en onkosten bestuur
Bankkosten
Donatie aan landaankoopfonds ATN

500
250
200
50
30.000

Website, PR materiaal
Bankkosten
Reis- en onkosten bestuur
Donatie closing the Gaps
Projectkosten kennisuitwisseling
moerassen Iberisch Schiereiland en NoordHolland

400
100
250
30.000
250

2016

