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Inleiding 

Beste vriend/vriendin van Faia Brava en Natura Iberica, 

Allereerst de allerbeste wensen voor 2021 toegewenst, namens het bestuur van Natura 

Iberica. Dat het komend jaar maar meer samenzijn, gezondheid, blijdschap en 

bewegingsvrijheid mag brengen. 

Natura Iberica zet zich in voor kwetsbare natuur op het Iberisch Schiereiland, met name in 

en rond het reservaat Faia Brava in Noordoost Portugal. Dit doen we samen met de 

Portugese organisatie ATNatureza. Het reservaat ligt op de flanken van rivier de Coa, een 

zijrivier van de Douro. De afgelopen jaren heeft u ons voor dit doel gesteund en daar zijn 

wij, maar vooral de mensen in Portugal, zeer dankbaar voor. Met dit jaarbericht willen graag 

met u delen wat er is gebeurd rond Faia Brava, welke plannen we als Natura Iberica hebben 

en hoe u daaraan kunt bijdragen als u wilt. 

 

Terugblik 

Grote stappen grondaankoop 

De afgelopen jaren is Faia Brava door het project ’Closing the Gaps’ zo goed als compleet  

gemaakt. Natura Iberica heeft bewerkstelligd of ertoe bijgedragen dat aan de westkant van 

de rivier de Coa in de loop van de jaren een gebied van circa 300 ha aan het reservaat is 

toegevoegd. In september 2020 werd het sluitstuk van 36 ha aan de Westzijde aangekocht, 

waarmee nu ook op de westoever sprake is van een compleet reservaat.  

Aan de oostzijde sponsorde Natura Iberica aankopen om diverse kleine gaten in het 

reservaat te dichten. Een aantal particuliere donoren was zo genereus om complete 

aankopen van één tot enkele hectaren te sponsoren. Zo vroeg prof. dr. Louise Vet bij haar 

afscheid als directeur van het NIOO aan haar gasten een donatie te doen voor 

grondaankoop in Faia Brava. Geweldig! Dit heeft een verschil gemaakt. Het kernreservaat is 

daarmee vrijwel gereed. We zijn alle sponsoren zeer dankbaar voor hun bijdrage! 

Zijn we er nu? Er is nog een aantal kleine stukken land niet in handen van ATNatureza, maar 

deze zijn veel lastiger aan te kopen. Dit is maatwerk, waar  bij kansen zich opeens voordoen. 

Soms zijn de eigenaren zelfs onbekend; dit laten we dan voorlopig zoals het is. 

   

(Ondertekening bij) nieuwe grondaankoop  



 
 

Start met herbebossing 

In 2020 is ATN een experimentele herbebossing gestart. De gedachte is: klimaatverandering 

vraagt om actie op korte termijn, herbebossing wordt in de toekomst steeds moeilijker door 

toenemende hitte en droogte.  

Eerdere pogingen tot bosaanplant in Faia Brava hadden weinig succes. Met gebruik van 

innovatieve technologie van de Land Life Company en professionele ondersteuning van 

Buiting Advies verwachten we nu wel succes te hebben. Er is gekozen voor een aanpak met 

een omheining (voorkomen vraat), bewerking van de grond met kalk en toevoeging 

bodemschimmels (mycorrhiza), en een deel van de bomen is geplant in een water 

vasthoudende cocon. Door stukjes bos met grote variëteit aan lokale bomen aan te planten 

krijgt de successie een impuls, zo is de gedachte. De jonge bomen worden vijf jaar verzorgd, 

waarna ze op eigen kracht verder groeien. Natura Iberica heeft de fondswerving voor dit 

project gedaan. Het Prins Bernhard Cultuurfonds kende een subsidie van €30.000 toe. De 

uitvoering ligt geheel bij ATNatureza en Natura Iberica doet de financiële verantwoording.    

 

Rewilding en de Coa Vallei 

Het succes van Faia Brava is ook internationaal opgemerkt. Rewilding Europe is in onze 

omgeving een project gestart, ‘Rewilding the wider Coa’: het creëren van een groot wildernis 

systeem in de Coa-vallei, met Faia Brava als inspiratie en startpunt. Voor de uitwerking van 

dit project is Rewilding Portugal in het leven geroepen. Deze organisatie werkt nauw samen 

met ATNatureza. Het doel voor Faia Brava in dit project is: 15 km riviervallei volledig 

verwilderen, en een reservaat van ruim 2000 ha toegankelijk maken voor grote grazers.  



 
 

Op termijn: de terugkeer van de wolf en de Iberische Lynx! National Geographic Televisie 

besteedde afgelopen jaar ruim aandacht aan Rewilding the wider Coa en zette Faia Brava in 

de schijnwerpers.  

 

Het grotere Faia Brava reservaat met 

particuliere natuureigenaren 

 

Voor de verdere groei van Faia Brava zoekt 

ATNatureza samenwerking met 

particulieren, die via eigen aankoop natuur 

willen beschermen en deel willen uitmaken 

van de rewilding-beweging. Sinds 2015 zijn 

nu vijf particuliere eigenaren ingestapt, of 

ze zijn ermee bezig. Bij elkaar is in de 

afgelopen jaren ruim 250 ha verworven. 

Natura Iberica helpt hierbij met bemiddeling 

en advies. 

 



 
 

Consolideren management en bestuur  

De afgelopen twee jaar zijn voor ATNatureza als eigenaar en beheerder van Faia Brava best 

turbulent geweest. Komend uit de pioniersfase, waren er nog geen solide bedrijfsvoering en 

businessmodel voor de toekomst. Enkele pioniers begonnen zich terug te trekken en de 

organisatie miste een voor de nieuwe fase passende directeur. Natura Iberica werkte in deze 

overgangsperiode intensief samen met ATNatureza. We hebben geholpen bij de werving van 

de nieuwe directeur Vanda Bras. In de zomer van 2020 werd door de leden tevens een 

nieuw bestuur van ATNatureza gekozen. Natura Iberica heeft meerdere Nederlandse 

bestuursleden als kandidaat aangereikt, toen daarom gevraagd werd. Zo is Kas Burger thans 

penningmeester, Jan Herman Meijer is lid van de Kascommissie, en Henk Smit vervult de 

functie van voorzitter. Daarnaast sloten zich nieuwe Portugese en Spaanse bestuursleden 

aan, zodat de Nederlands-Portugese samenwerking weer in balans is: Ana Cristina Perpetuo, 

Cassiano Monteiro en Carlos Sanchez uit Spanje. Ana Berliner, een van de oprichters van 

ATNatureza is thans vicevoorzitter. 

Jan Herman creëert een nieuwe 

rondwandeling in Faia Brava 



 
 

Pieken en dalen 2020 

 

Covid-19 was een grote klap voor ATNatureza, doordat projectinkomsten wegvielen terwijl 

de kosten doorliepen. Ook waren er minder bezoekers in Faia Brava, waardoor inkomsten uit 

toerisme gemist zijn. Natura Iberica ontving voor ATN zo’n €1.000 van de Globe Guards als 

Covid-hulp. Hartelijk dank!  

In de zoektocht naar nieuwe financiering heeft ATNatureza enkele interessante nieuwe 

contacten gelegd, onder meer met Paulo Azevedo, bestuursvoorzitter van Sonae, een grote 

industriële groep in Portugal.  

Een andere interessante ontwikkeling was dat het Portugese bedrijf Real Saborearia 

(persoonlijke verzorging) ATNatureza benoemde als begunstiger voor hun ‘one percent for 

the planet’ duurzaamheidsstrategie. 

ATNatureza heeft haar relaties met onderzoeksinstituten als Universiteit van Porto en Aveiro 

versterkt.  

Ook de werkwijze en kanalen voor subsidieaanvraag zijn sterk verbeterd. 

  



 
 

Vooruitblik 

De komende jaren blijft Natura Iberica nauw samenwerken met ATNatureza voor het 

reservaat Faia Brava. Er is de afgelopen jaren veel geïnvesteerd, en het is nu zaak dat deze 

investeringen tot volle wasdom gebracht worden en we in een stabiele beheersituatie terecht 

komen. Dit zijn onze prioriteiten voor de komende jaren: 

 

1. Afronding landaankopen mogelijk blijven maken. We verwachten voor €5.000 à 

€10.000 aan mogelijkheden voor afronding van landaankopen: de gaten en randen 

op de kaart van Faia Brava. We zoeken steeds naar externe investeerders, en leggen 

als Natura Iberica waar nodig het verschil bij. Daarmee krijgen uw giften voor 

landaankoop een mooie hefboom. 

 

 

2. Herbebossing. Naast de huidige vier plots van 0,25 ha streven we er naar nog een 

aantal plots op andere locaties in het reservaat. Tijdens de natuurveiling van de 

Globe Guards heeft onze kavel dit als speerpunt. Voor €500 sponsort u 50 nieuwe 

bomen inclusief verzorging gedurende vijf jaar. 

 

 

3. Inrichting compleet. Na de meest recente aankopen moet nog 2,5 km hek 

aangepast worden aan de nieuwe ruimere omgrenzing van het reservaat. Ook is het 

noodzakelijk dat de toegangspunten toegerust gaan worden met veeroosters. Nu 

blijven hekken vaak open staan waardoor paarden en runderen buiten het reservaat 

terechtkomen. Totale kosten €7.500 voor verplaatsen van de omheining en €10.000 

voor zeven veeroosters. Ook staat nog op de verlanglijst het aanleggen van enkele 

wandelpaden bij Algodres. We denken aan een speciale actie vanwege het t.g.v. 

Covid uitgestelde jubileum van ATN, dat nu begin juni 2021 zal worden gevierd. 

 

 

4. Naar een gezond businessmodel voor beheer.  

Tot nu toe wordt het beheer grotendeels bekostigd uit projectinkomsten, met alle 

risico’s van dien. ATNatureza moet toe naar een situatie waarbij minimaal 50% van 

de beheerkosten uit vaste inkomsten komt. Te denken valt aan een mix van 

inkomsten van overheid (subsidies), burgers (donaties) en bedrijven (sponsoring). 

Vanuit Natura Iberica helpen we graag een structuur te realiseren voor 

beheerinkomsten vanuit burgers, en de werving daarvan op te zetten. Een 

mogelijkheid is om vijf jaar lang een hectare natuur te adopteren voor beheer, voor 

€50,- per jaar. Wat zou het mooi zijn als we als community rond Natura Iberica 

samen 100 ha natuur adopteren! 

Bij elkaar brengen deze prioriteiten de natuur van Faia Brava een stuk verder.   

 



 
 

Helpt u mee?  

Elke euro die we in Faia Brava investeren heeft een groot rendement voor natuur, 

zeker als je het vergelijkt met de mogelijkheden in Nederland. U heeft Faia Brava via 

ons geweldig geholpen, en hopen natuurlijk dat u dat wilt blijven doen. 

U investeert in een mondiale hotspot voor biodiversiteit in een land met een relatief 

laag kostenniveau. Wat zijn de mogelijkheden? 

1. Een eenmalige donatie. Met uw eenmalige donatie kunt u bijdragen aan 

aankoop, herbebossing of het afmaken van de inrichting. 

2. Een periodieke donatie (minimaal 5 jaar). Hiermee sponsort u bijvoorbeeld het 

beheer van een of meerdere hectaren land. Natura Iberica zorgt voor een 

contract waardoor uw gift volledig aftrekbaar is. 

 

Wilt u iets doen? Heeft u ideeën? Of heeft u vragen? Stuur ons een mail! 

Bij voorbaat hartelijk dank! 

 

Het bestuur van Natura Iberica: Marion van der Bliek, Niek Meister, Louisa Mendes, 

Ralf Piepers, Huub Savelkoul en Henk Smit 

 

Stichting Natura Iberica 

Huszárlaan 56 

6708 MS Wageningen  

M: 06-51526332 

E: info@naturaiberica.nl 

I: www.naturaiberica.nl  
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