
Persbericht: Natuurbeheercollectief Krimpenerwaard opgericht 
 
Op 9 oktober 2020 is de stichting Natuurbeheercollectief Krimpenerwaard (NBC) opgericht. Een 
unieke organisatie in Nederland waarbij natuur en landbouw zijn verenigd in één organisatie gericht 
op het beheer van het Natuurnetwerk Nederland (NNN). De oprichting is een direct vervolg op de 
Intentieverklaring uit 2019. Daarin namen de natuur- en landbouworganisaties - het Zuid-Hollands 
Landschap (ZHL), de Vereniging Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer Weidehof, de Natuur- en 
Vogelwerkgroep Krimpenerwaard (NVWK) en de agrarische Natuurcoöperatie Krimpenerwaard (NCK) 
- het initiatief  voor het vormen van een beheercollectief voor het beheer van natuur en natuur met 
extensief agrarisch medegebruik in de Krimpenerwaard. Gestart wordt met enkele honderden 
hectares, wat kan uitgroeien tot 2.250 ha te beheren gebied. Een initiatief op uitnodiging van de 
provincie Zuid-Holland en de stuurgroep Veenweiden Krimpenerwaard.  
 
Het beheercollectief heeft een tweeledige opdracht:  

1) Het beheer van de provinciale gronden binnen het Natuurnetwerk Nederland (NNN) in de 
Krimpenerwaard. 

2) Het vormgeven van de samenwerking tussen de verschillende beheerders van de NNN (één 
loket).  

Het NBC streeft er naar medio 2021 als stichting volledig operationeel te zijn en is daarover in 
gesprek met de provincie Zuid-Holland en de stuurgroep Veenweide Krimpenerwaard.  
 
Het bestuur bestaat uit Teunis Jacob Slob (namens ZHL, voorzitter a.i.), Tineke Vermeulen-Rehorst 
(Agrarische Structuurcommissie Krimpenerwaard Weidehof, secretaris), Mart-Jan Verkaik (NCK, 
penningmeester) en Jaap Graveland (NVWK, algemeen bestuurslid). Het bestuur is compleet met een 
onafhankelijk voorzitter. Hier wordt actief naar gezocht.  
 
Inzet is dat de provincie Zuid-Holland haar gronden in erfpacht overdraagt aan het NBC, nadat de 
gronden zijn ingericht. Het beheer van de gronden door de NBC tijdens de inrichtingsfase wordt 
geregeld in een samenwerkingsovereenkomst tussen provincie en NBC. 
Het beheerplan vraagt veel aandacht, omdat hier o.a. mestgift en de inzet van bestrijdingsmiddelen 
voor storingssoorten worden beschreven, uitdagende kwesties voor het realiseren van het 
dubbeldoel in een deel van het gebied: natuur en agrarisch medegebruik. Andere zaken die 
uitwerking behoeven zijn de benodigde monitoring en het ontwikkelen van water- en oevernatuur. 
Het doel is immers integraal beheer van land én water. 
Parallel hier aan werken de provincie en de stuurgroep aan inrichtingsmaatregelen die nodig zijn om 
te komen tot de beoogde uitgangssituatie voor het beheer en spreekt de provincie met individuele 
eigenaren om te komen tot een uitvoeringsovereenkomst zelfrealisatie. 
Voor de langere termijn heeft het NBC de ambitie om verwante activiteiten te ontplooien op 
onderwerpen waarop we vanuit onze kerntaak kunnen bijdragen aan een duurzame leefomgeving in 
de Krimpenerwaard. Voorbeelden daarvan zijn: afstemming met het agrarisch natuurbeheer buiten 
het NNN, NNN-gronden in een duurzaam bedrijfsmodel voor de landbouw, vermarkting van 
producten, beheer van overige natuurgebieden en landschapselementen, betrekken van vrijwilligers, 
burgers en bedrijven bij het natuurbeheer, en andere maatschappelijke doelen, zoals 
klimaatadaptatie, waterbeheer en recreatie.  
Het collectief zal op korte termijn ook praktische zaken regelen zoals huisvesting, ICT, communicatie 
(o.a. website) en een startbijeenkomst in het gebied (uiteraard Coronaproof).  
De inzet van het NBC is er op gericht de natuurdoelen 12 jaar na aanvang en inrichting, dus vanaf 
2034 te bereiken, met agrarisch medegebruik. Met de realisatie wordt een mooi voorbeeld 
gepresenteerd van natuurinclusieve landbouw. Vanuit de samenwerking in het NBC wordt het 
gesprek aangegaan met de provincie over de ruimte die nodig is in beleid en regelgeving om hier  
invulling aan te kunnen geven. 
 
Voor vragen kunt u contact opnemen met Tineke Vermeulen-Rehorst (secretaris ), telefoon 
0624914180, email tineke.rehorst@gmail.com 
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