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Inleiding 

Stichting Natura Iberica levert een bijdrage aan het beschermen en herstellen van kritische 

biodiversiteit op het Iberisch Schiereiland. Sinds de oprichting in 2015 heeft Natura Iberica 

zich gericht op het leveren van ondersteuning aan de Portugese Regionale Natuurorganisatie 

Asociacao Transumancia e Natureza (ATN). Deze organisatie, opgericht in 2000, ontwikkelt 

en beheert nieuwe natuurreservaten in het noordoosten van Portugal. In een zeer 

dunbevolkt gebied waar de kansen voor biodiversiteit groot zijn. 

Het belangrijkste reservaat is Faia Brava. Dit gebied is in 2018 ongeveer 1000 ha groot en 

strekt zich uit over een lengte van 6 km langs de rivier de Coa. Dit riviergedeelte kenmerkt 

zich door diepe ruige kliffen (Faia Brava!) waar roofvogels en gieren hun broedplekken 

vinden. Al eerder heeft Faia Brava een belangrijke uitbreiding gekregen aan de westoever, 

door de strategische grondaankoop die Natura Iberica mogelijk maakte. Met de 

ondersteuning in 2016 en 2017 is de helft van de lening - waarmee de grondaankoop was 

voorgefinancierd - afgelost. 

In 2018 resteerde nog een groot aantal kleine ‘gaten’ in het reservaat, geïsoleerde 

eigendommen van particuliere eigenaren. De eerdere campagne ‘Closing the Gaps’ - om tot 

een compleet en aaneengesloten gebied te komen - is nog niet volledig afgerond. De 

aandacht van ATN verlegde zich naar andere zaken verlegde. Zoals de brandpreventie, een 

belangrijk issue in 2017. Dat jaar is zeer droog geweest. Het heeft tot grote inzet van ATN 

geleid om natuurbranden te voorkomen en de gevolgen van droogte op te vangen. Diverse 

Nederlandse private donoren hebben in 2017 via Natura Iberica de helpende hand 

toegestoken, in totaal voor ruim €7500,-. Dat heeft veel ellende voorkomen.  

In 2018 is het werk voortgezet 

en was er gelukkig minder 

brandgevaar door de natte 

zomer. Er is verder gewerkt aan 

fondsenwerving ten behoeve 

van grondaankoop. In 2018 

schonken donoren €6500,-. 

Deze bijdrage is (samen met 

circa €4000,- uit andere 

opbrengsten) gereserveerd voor 

grondaankoop in 2019.  

Om Closing the Gaps helemaal 

af te ronden, is een laatste 

inspanning nodig.  



Strategisch advies ATN 

In de periode mei-juli 2018 verbleef Natura 

Iberica bestuurslid Henk Smit in Figueira de 

Castelo Rodrigo. Hij werkte op het bureau van 

ATN samen met stafleden en lokale 

bestuursleden aan een aantal organisatorische 

uitdagingen.  

Door de komst van twee grote projecten die  

de schaal van ATN overstegen, is besloten 

Rewilding Portugal in het leven te roepen,  

een dochterorganisatie van Rewilding Europe. 

Deze nieuwe organisatie opereert naast ATN in 

het gebied.  

In overleg werden in het najaar van 2018 de visie, missie en strategie van Rewilding 

Portugal en van ATN opnieuw gedefinieerd, zodanig dat de twee organisaties aanvullende 

taken hebben. Rewilding Portugal richt zich op de ontwikkeling van nieuwe Rewilding 

concepten en nieuwe natuurgebieden. ATN focust op het professioneel natuurbeheer van 

deze gebieden. Beide organisaties kunnen nu vanuit hun eigen missie goed samenwerken, 

zonder in elkaars vaarwater te komen. 

Daarnaast is gewerkt aan het ontwikkelen van ISO9001:2015 protocollen voor financieel 

management en HRM, als stap in de professionalisering van de interne organisatie. Dit was 

van aanzienlijke waarde bij de audit die ATN in die periode succesvol onderging. Zo is het 

gelukt om een financiële injectie van een grote sponsor te ontvangen.  

Verder bezochten Nederlandse 

geïnteresseerden en (grote en kleine) 

sponsoren van Natura Iberica het gebied in 

deze periode. Er zijn ook nieuwe contacten 

gelegd met potentiele investeerders in het 

natuurgebied. 

Het werk van Henk in de zomerperiode heeft 

het inzicht in het management en de 

werkcultuur vergroot. Dit is zeker van nut voor 

het invullen van de toekomstige 

samenwerkingsrelatie met deze nieuwe 

contacten. 



Fondsenwerving Faia Brava 

In 2018 bestond de fondsenwerving uit de volgende onderdelen:  

- donaties van begunstigers Natura Iberica;  

- giften uit de verkoop van producten; 

- opbrengst van de natuurveiling ‘Dag van de Natuur’.  

 

Donaties begunstigers 

In 2018 brachten 20 donateurs van Natura Iberica via een eenmalige of periodieke 

schenking hun steun aan onze doelen tot uitdrukking. De schenkingen zijn verbonden aan 

grondaankoop en beheer van Faia Brava. In totaal werd € 6500,- aan schenkingen 

ontvangen. Een van de schenkingen betrof een schenking van €1000,- voor landaankoop van 

een geoormerkt stuk land. Een andere schenking betrof eenzelfde bedrag voor 

brandpreventie. We stuurden in de zomer van 2018 onze begunstigers een bedankje uit de 

handen van de Faia Brava rangers Abel en Jose (zie foto). 

 

 



Giften uit verkoop producten 

We ontvingen in 2018 een gift van ruim €2.300,- uit de verkoop van producten (acties 

2017). In 2018 werd de verkoop van wijn en olijfolie doorgezet. Zowel de CARM wijn als de 

Faia Brava olijfolie werden goed verkocht, vooral aan bestaande klanten.  

 

Er is in het najaar een 

kerstpakkettenactie 

gehouden. Hierbij werden 

ruim 150 pakketten en 

enkele honderden flessen 

wijn en olijfolie verkocht; 

een afname ten opzichte 

van 2017.  

De kerstpakkettenactie was 

voor de laatste keer.  

De verkoop van producten 

verloopt nu via andere 

kanalen, waarbij de marge 

van de verkoop als een 

donatie wordt geschonken 

aan Natura Iberica.  

Het team van Natura Iberica dat op 8 december 2018 de kerstpakketten inpakte. 

De verkoop van olijfolie wordt in 2019 voortgezet via www.wildrundvlees.nl en daarnaast via 

directe verkoop via Henk Smit.  

 

Opbrengst Veiling ‘Dag van de Natuur’ 

In 2018 deed Natura Iberica voor de derde maal mee aan de veiling Dag van de Natuur.  

De veiling wordt ieder jaar georganiseerd door de Globe Guards, een koepel van 

internationaal werkende Nederlandse natuur-NGO’s, waar Natura Iberica ook lid van is.  

Meer informatie over de Globe Guards is te lezen op www.globeguards.nl. 

Bij de veiling worden belevenissen geveild, waarbij de opbrengst gekoppeld is aan een 

concreet doel.  

https://www.wildrundvlees.nl/
http://www.globeguards.nl/


In 2017 is een bezoek aan het gieren-observatorium in Faia Brava geveild. In mei 2018 

leidde dit tot een bezoek van de winnende bieder, tevens trouwe sponsor van Natura 

Iberica. Zie ook de blog van Laura van den Boogaard hierover. 

https://naturaiberica.nl/beleef-de-gieren-in-nieuwe-observatiehut/ 

In oktober 2018 veilden we twee belevenissen: een excursie naar de natuurontwikkeling op 

Texel en een Faia Brava safari. Ook ging een kistje olijfolie onder de hamer. De totale 

opbrengst bedroeg €3963,-. Een opbrengst waar we erg bij mee zijn! De belevenissen 

worden in 2019 georganiseerd. 

 

Overige activiteiten Natura Iberica 

Naast de activiteiten van Natura Iberica voor ATN zijn ook gesprekken gevoerd met de 

Fundacion Naturaleza y Hombre (FNYH). Deze stichting is in Spanje leidend op het gebied 

van private natuurbescherming, heeft een zeer goede track record, en timmert flink aan de 

weg. FNYH is geïnteresseerd in samenwerken met Natura Iberica, vooral op het gebied van 

netwerken en kansen voor partnerschappen in Europese projecten. 

Lees meer over ons werk op www.naturaiberica.nl. 

https://naturaiberica.nl/
https://naturaiberica.nl/beleef-de-gieren-in-nieuwe-observatiehut/
http://www.naturaiberica.nl/

