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 Beleidsplan 2020-2021  
 
Beheer natuurgebieden. 
 
Het noodzakelijke beheer van de natuurgebieden van stichting De Bovenlanden in de zomer- en 
wintermaanden vindt plaats volgens het onderhoudsschema. 
Dit onderhoudsschema wordt opgesteld aan de hand van voorwaarden die gesteld worden om 
beheersubsidie te ontvangen voor de natuurgebieden. De nadruk van het beheer ligt op maaien 
en hooien in de zomer en snoeien in de winter. Veel vrijwilligers helpen de stichting bij deze 
werkzaamheden. Medewerkers van de Zorgboerderij en natuurboer Arie van Oosterom verrichten 
maaiwerk op natuurterrein Snoek. 
De bescherming van de legakkers in het Gagel-gebied blijft onze aandacht vragen. In 2020 zal de 
oeverbescherming van legakker 4 en 5 worden vernieuwd. 
De rietvelden op het Veenwater zullen ook de komende jaren iedere twee jaar worden gemaaid. 
In januari 2020 wordt het nieuwe, natuurlijke peil in de Wilnisse Bovenlanden ingesteld. Dit peil zal 
in de wintermaanden -2,20 m NAP zijn en in de zomermaanden -2,30m NAP. We zullen in de gaten 
moeten houden of dit hoge peil in de wintermaanden geen schade berokkend aan onze 
natuurgebieden, met name het natuurbouwproject en de kleiputten aan de Bovendijk. 
Gebiedsmanager 
Hoewel veel werkzaamheden worden uitgevoerd door vrijwilligers, zijn er ook beroepskrachten 
nodig voor werkzaamheden zoals maaien en het aanleggen van beschoeiingen en extern overleg. 
In 2018 heeft de stichting een gebiedsmanager aan gesteld om deze contacten op een 
professionele wijze uit te voeren. De aanstelling is voor een periode van 3 jaar. Eind 2020 zullen 
we deze functie evalueren en nagaan of en hoe deze gecontinueerd wordt. 
 
 
Overleg 
 
Daar waar mogelijk zal stichting De Bovenlanden bijdragen aan de ontwikkeling en uitvoering van 
de gebiedsplannen in gemeente De Ronde Venen die onze gebieden of doelstellingen raken. 
Stichting De Bovenlanden werkt samen in het koepelbeheeroverleg van de Wilnisse Bovenlanden. 
In dit overleg maken beheerders in het gebied, zoals de in het gebied werkzame natuurboeren, 
Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Waternet, Programmabureau Utrecht-West en onze 
stichting afspraken over beheer, communicatie en mogelijke samenwerking. 
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Financiën 
 
Stichting De Bovenlanden is voor haar inkomsten afhankelijk van 3 bronnen, namelijk donaties, 
subsidies en adopties. Incidenteel ontvangt de stichting giften en legaten. De stichting ontvangt 
voor bijna alle gebieden subsidie Natuur en Landschap. Deze subsidiestroom loopt via het 
natuurcollectief Rijn, Vecht en Venen, waar de stichting lid van is. Het werven van donateurs blijft 
van groot belang. We presenteren ons regelmatig op jaarmarkten en bijeenkomsten om de 
doelstellingen van de stichting onder de aandacht van de bewoners te brengen en op die manier 
donateurs te werven. 
Verder blijven we er naar streven om bedrijven te interesseren bij te dragen in de beheerkosten 
van de natuurterreinen, door hen een stukje natuurterrein te laten adopteren. Op dit moment zijn 
onze kosten hoger dan onze inkomsten. Om de inkomsten meer in balans te brengen met de 
jaarlijkse uitgaven wordt onderzocht hoe we de huidige inkomstenbronnen verder kunnen 
benutten, alsmede nieuwe inkomstenbronnen kunnen aanboren. 
 
 
Communicatie 
 
Op dit moment gebruikt de stichting voornamelijk de website, Facebook en een maandelijkse 
column in een plaatselijke krant voor communicatie met haar donateurs, adoptanten en 
belangstellenden. In de komende periode gaat het bestuur in samenwerking met een 
communicatiedeskundige onderzoeken hoe het de communicatie naar buiten toe kan 
moderniseren en/of verbeteren. Er zal worden nagegaan of de website kan worden 
gemoderniseerd. Ook zal het gebruik van modernere communicatie¬middelen als Twitter en 
Instagram worden onderzocht. 
 
 
Diversen 
 
In 2020 bestaat stichting De Bovenlanden 35 jaar. Er zal dan een fietstocht worden georganiseerd 
voor donateurs en andere belangstellenden langs de natuurterreintjes. 
Er zal actief worden gezocht naar nieuwe natuurterreinen en landschapselementen. 

 


