
Het verschil maken voor de natuur in Portugal? 
Met uw hulp kan het!

 
De Nederlandse Stichting Natura Iberica is in 2015 opgericht 
om de bedreigde biodiversiteit in Portugal en Spanje 
te beschermen en herstellen. Zo ook in het Portugese 
natuurreservaat Faia Brava. Steeds vaker maakt Natura 
Iberica de puzzel compleet door de ontbrekende middelen 
te doneren voor grond-aankoop en natuurherstel. Natura 
Iberica heeft de ANBI-status, dus bij meerjarige donatie is uw 
bijdrage volledig aftrekbaar van de belasting.

NATURA IBERICA 
in Faia Brava

Kansen
Door het vergroten van Faia Brava kunnen de Iberische wolf en de 
Iberische lynx terugekeren! We streven naar een natuurgebied van 
minstens 2000 ha met  canyons over 15 km lengte in de komende 5 
jaar. De redelijke grondprijzen en de vergrijzende bevolking maken het 
kopen van land goed mogelijk. Daarnaast zetten we in op inrichting 
en beheer: brandpreventie, herbebossing, water voor de kuddes en het 
gastvrij kunnen ontvangen van bezoekers, en natuurlijk goede samen-
werking met de lokale boeren. We ondersteunen initiatieven met 
langdurig effect zoals: waterputten voor het vee, cocoons voor succes-
volle herbebossing, veeroosters voor veilige toegankelijkheid en opslag 
van bluswater in poelen.

Doe mee
Word onze begunstiger voor een vast bedrag per jaar. 
Uw donatie komt voor de volle 100% ten goede aan de natuur, 
en is bovendien geheel aftrekbaar! 
Meer informatie op www.naturaiberica.nl/steun-ons 
Heeft u vragen, mail info@naturaiberica.nl

Echt waar - voor je geld
Iedere euro staat voor 7 à 10 m2 natuur. Vergeleken met wat je in 
Nederland kunt, creëer je met hetzelfde geld 50x zoveel natuur.

mailto:info@naturaiberica.nl


Faia Brava: waardevol gebied  
In de periode 2016-2022 ondersteunden we de uitbreiding van Faia 
Brava, een nieuw natuurreservaat in Noordoost Portugal. Bedreigde 
vogelsoorten zoals de aasgier, havikarend, zwarte ooievaar en stee-
narend vinden hier hun broedplaats op de steile kliffen langs de rivier 
de Coa (een zijrivier van de Douro). Bosherstel, aanleg van poelen, en 
begrazing met garrano paarden en maronesa runderen zorgen voor 
geleidelijke verbetering van het ecosysteem. 
Faia Brava is een maatschappelijk initiatief van de regionale vereniging 
Faia Brava ATN. Door de inspanning van velen is een reservaat van 
ruim 1000 ha ontstaan plus 500 ha aangrenzende particuliere natuur. 
Na 22 jaar geniet het gebied steeds meer nationale bekendheid, is re-
gelmatig op de Portugese televisie te zien en neemt de betrokkenheid 
van Portugese overheden toe. 
Het gebied wordt geschikt gemaakt voor terugkeer van de wolf en de 
Iberische lynx.

Urgentie
De laatste jaren zorgt klimaatverandering voor steeds langere 
perioden van droogte. Sterfte van bomen is het gevolg. Ook 
nemen de risico’s van natuurbranden verder toe. Met grote 
gevolgen voor dieren en planten, maar ook voor de kosten van 
het natuurbeheer. Bosherstel is urgent, nu klimaatverandering 
voortschrijdt. Eenmaal bebost, houdt het gebied meer water 
vast en worden temperatuurschommelingen gedempt.

Al bereikt
In 2016-2020 financierde Natura Iberica de aankoop van in totaal 85 
ha. De bijdrage van Natura Iberica was hier hefboom voor grotere 
investeringen. Meerdere vrienden sponsorden Natura Iberica ter gele-
genheid van een verjaardag, huwelijk of afscheid van werk. Met hun 
cadeau realiseerden we aankopen van 1-3 ha waarmee we gaten in het 
gebied konden dichten. We ontwikkelden in 2020 een project voor in-
novatieve herbebossing met hulp van het Prins Bernhard Cultuurfonds. 
Recent hielpen we met een nieuw beheerplan, we boden strategisch 
advies en financierden meerdere praktische maatregelen: aanleg van 
poelen, herbebossing, aanschaf van surveillance camera’s,  bosmaaiers 
en veeroosters.


