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Stichting In Natura
Stichting In Natura is een samenwerkingsverband van de verenigingen en
stichtingen voor agrarisch natuur- en
landschapsbeheer in West-Nederland
(Noord-Holland, Zuid-Holland en
Utrecht-West). Stichting In Natura, die
nauw verbonden is met de WLTO,
speelt de rol van aanjager en ‘developper’ in de ecologische modernisering
van de land- en tuinbouw.
In Natura ondersteunt agrariërs die uit
goed beheer van de natuurlijke omgeving een aanvullend inkomen willen
halen. Agrarisch natuur- en landschapsbeheer draagt niet alleen bij aan het
verbeteren van de omgevingskwaliteit
maar draagt ook nadrukkelijk bij aan de
arbeidsvreugde van de agrarische
ondernemer. Bovendien is het positief
voor het imago van de agrarische sector.
In Natura doet aan belangenbehartiging, marktbewerking/acquisitie, kennistransfer, onderzoek en PR. Voor deze
taken geldt dat In Natura per jaar in
overleg met de lokale initiatieven
bepaalt op welke thema’s en activiteiten
zij haar energie inzet. Daarnaast rekent
In Natura de ondersteuning aan natuurverenigingen tot haar taak. In Natura is
bij alle verenigingen/stichtingen betrokken. De wijze waarop en de mate waarin is echter per initiatief verschillend,
afhankelijk van de wensen en professionaliteit van de initiatieven. Kort samengevat wordt de werkwijze van de organisatie bepaald door de volgende uitgangspunten:
䢇 Decentraal bepaalt de taken van centraal.
䢇 Samenwerken met anderen en dan
met name richting vrijwillig landschapsbeheer.
䢇 Voortschrijdend inzicht (m.n. structuur van de organisatie).
䢇 Nieuwe werkwijze met overheden.
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om door een verdere verbreding van de
land- en tuinbouw een bijdrage te leveren aan een mooi, schoon en goed
onderhouden landschap in een economisch vitaal (dus leefbaar) landelijk
gebied. In een dergelijk landelijk gebied
produceren agrariërs hoogwaardige en
gezonde producten. Met andere woorden: het idee van In Natura en WLTO is
dat de omgevingskwaliteit uiteindelijk
integraal onderdeel gaat vormen van
elk agrarisch bedrijf in West-Nederland.
Uit Binnentuin & Buitenhof: “Vast staat
dat de plaats van de landbouw in de
toekomstige groene ruimte anders zal
zijn. De sector zal in de toekomst nog
steeds de belangrijkste gebruiker zijn
van het landelijk gebied, maar zal
vooral ook een belangrijk drager zijn
van landschap, natuur en milieu. Er
zal gezocht moeten worden naar een
duurzaam evenwicht tussen milieu en
economie in brede zin. Inspelend op
regionale kansen en mogelijkheden zal
de diversiteit binnen de sector vergroot
moeten worden. De land- en tuinbouw
zal in toenemende mate in moeten
spelen op de drie functies van het landelijk gebied: de productiefunctie, de
gebruiksfunctie en de voorraadfunctie.”

Binnentuin en Buitenhof
Bestuur
In 1998 brachten de WLTO en In Natura
het werkdocument “Binnentuin en
Buitenhof” uit. Daarmee zijn beide
organisaties de uitdaging aangegaan

In Natura is een stichting met twee
bestuursorganen. Er is een bestuur dat,
met uitzondering van de vice-voorzitter,

wordt benoemd door het hoofdbestuur
van de WLTO. De vice-voorzitter wordt
benoemd door het bestuur, op voordracht van de voorzittersraad. De voorzittersraad bestaat uit de voorzitters van
de lokale samenwerkingsverbanden op
het gebied van agrarisch natuur- en
landschapsbeheer. De belangrijkste taak
van de voorzittersraad is het doen van
voorstellen aangaande het te voeren
beleid van de stichting aan het bestuur.
Daarnaast fungeert de voorzittersraad
als platform voor kennisuitwisseling.
Kennisuitwisseling vindt tevens plaats
via de nieuwsbrief van In Natura (In
Natura- In Formatie) die 4 tot 6 maal per
jaar verschijnt.
In Natura is bereikbaar via 023-5162361.

63

