JAARPLAN 2019-2020 STICHTING NATUURRIJK
1. Inleiding
De Stichting Natuurrijk is opgericht op 15 april 2019. Het (statutaire) doel van de stichting is “het
verwerven, in stand houden, verrijken, beheren en onderhouden van onroerende goederen met
een natuur- of aanverwante bestemming in de Krimpenerwaard”.
De stichting tracht dit doel onder meer te verwezenlijken door:
• het geven van voorlichting over natuurverrijking in algemene zin;
• het gelegenheid bieden tot het opdoen van praktische ervaring bij het beheer en het
onderhoud van natuurgebieden, met het oogmerk van natuurverrijking;
• verder alles wat daarmee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
Het bestuur stelt daartoe een jaarplan vast. In dit jaarplan worden de doelstellingen, programma’s
en activiteiten en de beoogde resultaten voor het desbetreﬀende jaar omschreven.
2. Beheer en onderhoud Natuurrijk
Het bestuur zal alles in het werk stellen om de jaarlijkse onderhouds- en beheer- werkzaamheden,
zoals vastgelegd in het Beheerplan 2020-2024, ook in de planperiode 2019-2020 volledig uit te
voeren. In dat verband zal ook worden bezien of hierbij extra vrijwilligers kunnen worden
ingeschakeld.
Er zullen in deze periode tevens nieuwe overzichten van de op Natuurrijk aanwezige flora en fauna
worden opgesteld.
Ten slotte zullen de werkzaamheden worden voortgezet en afgerond ten behoeve van het
vernieuwen en/of aanvullen van in eerdere jaren op Natuurrijk al geplaatste nestkasten of
nestpalen voor diverse vogelsoorten, zoals pimpelmees, vliegenvanger, boomkruiper, grote bonte
specht, torenvalk en bosuil. Ook zal worden bezien of op het ‘tussenterrein’ of het
‘voorterrein’ (zie over deze twee terreinen elders in dit jaarplan) een paal met een ooievaarsnest
kan worden geplaatst.
3. Inventarisaties
In de afgelopen jaren zijn zo nu en dan inventarisaties uitgevoerd van de op Natuurrijk aanwezige
flora en fauna: zoogdieren, amfibieën, vogels en bomen, struiken en planten.
Het bestuur is voornemens in de planperiode waar nodig nieuwe inventarisaties van flora en fauna
uit te voeren. Daarbij moet ook worden gedacht aan eerste inventarisaties van soorten die nog
niet zijn geïnventariseerd, zoals bijvoorbeeld paddenstoelen. Ook is het bestuur van plan een
inventarisatie van de op Natuurrijk aanwezige insecten uit te voeren, met name van vlinders en
libellen.
4. Bestuur
Het bestuur van de stichting bestaat uit vijf leden. Zij hebben allen zitting in het bestuur voor een
periode van vier jaren, dat wil zeggen tot en met 31 december 2024 (het eerste boekjaar van de
stichting eindigt op 31 december 2020). Alsdan zijn zij volgens de statuten eenmaal aansluitend
herbenoembaar voor een tweede termijn van vier jaren. Om te voorkomen dat alle of bijna alle
bestuursleden na acht jaren tegelijk zullen terugtreden, waardoor de continuïteit in het besturen
van de stichting in gevaar zou kunnen komen, zal het bestuur een rooster van aftreden opstellen.
Dit zal erin voorzien dat sommige leden al eerder dan na acht jaar zullen aftreden, waardoor
ruimte ontstaat voor het benoemen van nieuwe bestuursleden. In de planperiode zal het bestuur
al gaan omzien naar kandidaten die zich mogelijk kwalificeren om te zijner tijd in het bestuur
zitting te nemen.
5. Adviseurs
De statuten van de stichting voorzien in de mogelijkheid een deskundige als ‘bijzonder adviseur
natuurverrijking’ te benoemen. Deze adviseur heeft dan tot taak om het bestuur gevraagd en
ongevraagd van advies te voorzien ten aanzien van het doel van de stichting, de beheerplannen,
jaarplannen en/of andere gebieden en ontwikkelingen die de stichting aangaan. De door deze

‘bijzonder adviseur natuurverrijking’ verstrekte adviezen ten aanzien van een- of meerjarige
beheerplannen zijn bindend.
Een van de huidige leden van het bestuur is Kees Beaart, die Natuurrijk samen met zijn
echtgenote in 1977 heeft aangekocht. Hij zal dit natuurgebied in de loop van de planperiode (dus
vóór 1 januari 2021) aan de stichting overdragen. Kees heeft zich gedurende meer dan veertig
jaren theoretisch en praktisch gespecialiseerd in natuurverrijking, in het bijzonder door middel van
de ontwikkeling en het beheer van natuurgebieden zonder gebruik van chemische
bestrijdingsmiddelen en meststoﬀen.
In de wetenschap dat Kees, zo lang zijn gezondheid dat toelaat, actief bij het beheer en het
onderhoud van Natuurrijk betrokken wil blijven en omdat het bestuur graag zo lang mogelijk van
zijn kennis en ervaring gebruik wil blijven maken, heeft het bestuur besloten hem tot ‘bijzonder
adviseur natuurverrijking’ te benoemen, met ingang van de datum waarop hij te zijner tijd zal
terugtreden als bestuurslid.
Het bestuur zal verder nagaan of het zinvol en wenselijk is enkele personen uit de wereld van de
politiek, vanuit andere natuurbeschermingsorganisaties of vanuit de wereld van het professionele
beheer en onderhoud van natuurgebieden als extern adviseur aan de stichting te verbinden.
6. ‘Belendende percelen’
Tussen de Oudelandseweg en Natuurrijk ligt een perceel grasland met een oppervlakte van
ongeveer 2 hectare. Dit perceel is eigendom van de Provincie Zuid-Holland. Met de
provincie bestaan al geruime tijd goede contacten over een toekomstige bestemming van dit
perceel als natuurgebied (het heeft nu nog een reguliere agrarische bestemming en daarbij
behorende gebruiksmogelijkheden).
Dit overleg heeft er eind 2018/begin 2019 mede toe geleid dat de provincie het perceel anders
heeft ingericht. Daarbij zijn onder meer de sloten aan weerszijden van het (langgerekte) perceel op
twee verschillende manieren afgegraven, waardoor plas-dras- stroken zijn ontstaan. Verder is aan
de Oudelandseweg een nieuw houten hek geplaatst en is daarachter met puin een verharding
aangebracht, als begin van een voor auto’s berijdbaar pad naar Natuurrijk (er bestaat een recht
van weg over het provinciale perceel naar het terrein van Natuurrijk).
Bovendien is ongeveer zeventig meter vóór de achterzijde van dit provinciale perceel (waar dit
grenst aan het terrein van Natuurrijk) overdwars een nieuwe dwarssloot gegraven. Daarbij is
boven de pvc-buis, die de dwarssloot verbindt met de sloten aan weerszijden van het terrein, een
tweede houten hek aangebracht.
Bij wijze van een ‘natuurlijke overgang’ naar Natuurrijk heeft de provincie op het stuk weiland
achter dit tweede hek (hierna te noemen het ‘tussenterrein’) een nieuwe poel laten uitgraven en
met de daarbij vrijgekomen grond aan de noordzijde van deze poel een op het zuiden gerichte
nieuwe wal laten aanbrengen. Ook zijn er op dit tussenterrein hier en daar struiken en enkele
boompjes aangeplant.
Ten slotte is aan de oostzijde van dit tussenterrein een tweede verbinding met Natuurrijk
aangelegd, in de vorm van een dam. Tussen Natuurrijk en het tussenterrein loopt namelijk
overdwars een sloot (die door deze dam in feite een langgerekte poel is geworden).
De stichting juicht de plannen van de provincie om dit perceel (zowel het ‘voorterrein’ als het
tussenterrein) in te richten en in stand te houden als natuurgebied van harte toe. De stichting is
bereid een rol te vervullen bij het toekomstige beheer van dit perceel. Het overleg met de
provincie over de verdere inrichting van dit perceel, en ook over een eventuele pacht of verkoop
ervan, wordt voortgezet.
7. Financieel
Het beheer en het onderhoud van Natuurrijk vinden tot nu toe plaats met mankracht vanuit de
stichting en zijn geheel voor eigen rekening.
In de komende periode zal het bestuur nagaan wat de mogelijkheden zijn om de financiële positie
van de stichting te versterken. Daarbij kan onder meer worden gedacht aan het onder de
aandacht van het publiek gaan brengen van het bestaan van Natuurrijk en van de mogelijkheden
voor het doen van schenkingen aan de stichting (waaronder de fiscale faciliteit van de ‘periodieke
gift’) en voor erfstellingen en legaten ten gunste van de stichting. Datzelfde geldt voor het
verkrijgen van subsidies en donaties.
Om het doen van ‘periodieke giften’ aan de stichting mogelijk te maken, is een vereiste dat de
stichting de status van Algemeen Nut Beogende Instelling heeft. Natuurrijk heeft inmiddels deze

ANBI-status. Eén van de voorwaarden is het publiceren van bepaalde gegevens op een
internetsite. Mede voor dat doel, maar natuurlijk ook met het oog op een verbetering van de
externe communicatie over Natuurrijk, is begin 2020 een website gelanceerd. Daarmee voldoet de
stichting aan alle eisen.
Aldus vastgesteld in de vergaderingen van het bestuur van de Stichting Natuurrijk op 14 juli 2019,
27 oktober 2019 en 27 juni 2020, gehouden op Natuurrijk.

