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https://restorenaturefoundation.org/  

 
 1. Inleiding 

De Restore Nature Foundation (RNF) is op 15 september 2020 opgericht. De stichting wil mensen 
inspireren en in hun kracht zetten zodat ze zelf zorg gaan dragen voor de natuur. Dit doen we door 
voorbeelden, tools en resources te geven van holistisch ecosysteemherstel en mensen actief te betrekken bij 
ons verhaal en onze werkzaamheden, met sociale verbinding en breed gedragen natuurherstel als 
voortvloeisel. 
 
Momenteel beheren wij als stichting 10 projectgebieden actief waarvan 7 op Vinha Velha en 3 daarbuiten 
(regio Lagos, Portugal). We ontwikkelen deze aan de hand van onze 3 pilaren: watermanagement, 
bodemverbetering en biodiversiteit. Afhankelijk van het jaargetijde voeren we verschillende soorten 
interventies uit in deze gebieden. We werken momenteel actief samen met 6 projecten in de regio. We 
ondersteunen hen met resources, kennis en helpende handen. 
Onze idealen komen voort uit een diepe motivatie om een constructieve, positieve en regenererende 
beweging in de wereld kracht bij te zetten; een beweging die onevenwichtige patronen bevraagt door 
hoopvolle alternatieven te bieden. Wij geloven in een holistische benadering, daarom werken wij op 
verschillende niveaus: 
 
Ecologisch vlak; het herstellen van natuurlijke ecosystemen in het droge en brandgevaarlijke zuiden van 
Portugal, Europa's frontlinies als het gaat om het verminderen van de effecten van klimaatverandering en 
het tegengaan van woestijnvorming. 
 
Sociaal vlak; door het organiseren van toegankelijke evenementen rond herstel van ecosystemen en het 
opzetten van een kennisuitwisselingsnetwerk, betrekken en verenigen we de lokale gemeenschap actief voor 
een hoopvolle zaak. 
 
Economisch vlak; het creëren van een duurzaam inkomen voor de betrokkenen, zodat ze zich blijvend 
kunnen inzetten voor het herstel van ecosystemen en tegelijkertijd hun levensonderhoud kunnen 
ondersteunen. Daarnaast introduceren en promoten we circulaire modellen zoals het krachtige community- 
uitwisselingsnetwerk. 
 
Cultureel niveau; we streven naar het verspreiden van een alternatieve mentaliteit dan de meer 
conventionele, uitputtende en destructieve manier van omgaan met de natuur. We werken aan alternatieven 
gebaseerd op biodiversiteit en overvloed voor iedereen. Op deze manier willen we de mentaliteit in de 
(lokale) samenleving transformeren. 
 

2. Onze missie 
De missie van de Restore Nature Foundation is om bij te dragen aan het versterken van de natuur op een 
holistische wijze en het herstellen van functionerende biodiverse ecosystemen. 
 
De stichting heeft tot doel het verrichten van diverse handelingen die met het hiervoor genoemde doel in de 
ruimste zin bevorderlijk kunnen zijn. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: 
• initiatieven die het herstel van de natuur integreren in de kern van hun werkwijze te adviseren en 

financieel te ondersteunen; 
• educatieve leermiddelen om bewustwording met betrekking tot de waarde van de natuur te bevorderen; 
• lokale inbedding van activiteiten; 



 

 

• bruggen bouwen tussen mensen van verschillende achtergronden en tussen verschillende sectoren; 
• integreren van natuurherstel als vertrekpunt voor ecologische, economische en/of sociale verandering; 
• zo volledig mogelijke transparantie in de voortgang van de projecten en  
• kennisverspreiding omtrent natuurherstel. 

 
 3. Ambities en doelstellingen 

Op ecologisch gebied is de stichting ambitieus: ze wil de oorspronkelijke bosecosystemen van de regio van 
zuidelijk Portugal herstellen. In het verlengde daarvan wil de stichting bijdragen aan het wereldwijd 
herstellen van oorspronkelijke ecosystemen. Concreet willen we als stichting het netwerk in de Algarve 
uitbreiden zodat er meer mensen ondersteund worden in hun natuurherstelwerkzaamheden en we zo 
gezamenlijk meer impact op de natuur kunnen maken en we tegelijkertijd ook een sociaal ecosysteem 
opbouwen. Onze ambitie is om inclusief te zijn. We integreren projecten van verschillende groottes en 
aanpak in ons netwerk waardoor er diversiteit ontstaat. 

 
 4. Projecten Restore Nature Foundation 2020-2022 

Restore Nature Foundation kent verschillende projectgebieden. Onderstaand een omschrijving van de 
activiteiten die in 2020 en 2021 hebben plaats gevonden alsmede onze plannen voor 2022. Het delen van 
onze acties, kennis en ontwikkeling is een belangrijk onderdeel van onze visie om zo kennis te verspreiden 
en transparant te werk te gaan. We maken hiervoor gebruik van het online platform Explorer Land:  
https://explorer.land/p/project/vinhavelha_restornature/ 

 
4.1. Terugblik op 2020 

De structuur van dit onderdeel is als volgt: per jaar begint met een korte beschrijving van de activiteiten die 
hebben plaatsgevonden of nog zullen plaatsvinden in de verschillende projectgebieden. Daarna volgt een 
beknopte toelichting op de andere activiteiten zoals beschreven in het Excel bestand ‘RNF Activiteiten’. 
Technische terminologie wordt in verloop van het document nader toegelicht.  

 
4.1.1. Ontwikkelde projectgebieden 

 
Projectgebied 1: Planten van diversiteit  
https://explorer.land/x/project/vinhavelha_restornature/site/P0R0rc/about  
Doel: diversificatie van de huidige monocultuur. 
Wat: interventies om de bodem en het watermanagement te verbeteren en meer biodiversiteit in te brengen.  
Hoe:  
1) plantacties van diverse boomsoorten, stekken en zaden die we tot onze beschikking hebben;  
2) geultjes graven om een plant gat heen zodat zich meer water kan verzamelen om de boom die daardoor 
gevoed wordt;  
3) toevoegen van compost en materiaal om de bodem minder compact te maken;  
4) mulchen (bodem bedekken met organisch materiaal) ter bescherming en voeding.  
We hebben met verschillende groepen mensen tijdens de “Fridays for Future” deze acties uitgevoerd. Later 
heeft uitvoerend directeur Matthijs de irrigatie werkzaamheden zelfstandig uitgevoerd. 
 
Projectgebied 2: Watermanagement en bodem bedekken 
https://explorer.land/x/project/vinhavelha_restornature/site/b0RlXU/about  
In dit gebied hebben we voornamelijk watermanagement acties uitgevoerd. We hebben op plekken waar 
erosie optreedt in het landschap een damconstructies gemaakt met stenen en klei; drie achter elkaar. Deze 
constructies breken de snelheid van het water en leidt het met een flauwe bocht weer terug het landschap en 
het bos in. Zo wordt erosie voorkomen en bovendien houdt dit de komende jaren heel veel water vast in het 
droge landschap. Aan de binnenkant van de dam is een geul gegraven waardoor meer water kan worden 
vastgehouden. Bovendien is deze geul gevuld met biomassa dat fungeert als spons die water vasthoudt en 
geleidelijk wordt afgebroken en zo de bodem voedt.  



 

 

Projectgebied 3: Planten van eikels en kleine eikenbomen  
https://explorer.land/x/project/vinhavelha_restornature/site/xXP61I/about  
In dit gebied zijn vooral naaldbomen aanwezig in vrijwel volledige monocultuurvorm. Om meer diversiteit en 
gelaagdheid in te brengen hebben we gepland wat beschikbaar was: eikels, kleine bomen en stekken. Ook hier 
hebben we watermanagement toegepast in de vorm van stenen- en kleiconstructies, zoals hierboven 
beschreven, en door geultjes te graven rondom de nieuwe geplante plekken zodat water beter wordt 
vastgehouden.  
 
Projectgebied 4: Klein voedselbos 
https://explorer.land/x/project/vinhavelha_restornature/site/SpBHPd/about  
Dit is het gebied rondom het huis van uitvoerend directeur Matthijs. Hierin heeft hij verschillende acties 
uitgevoerd zowel voor bodemverbetering, watermanagement als biodivers planten. Om te beginnen hebben er 
acties plaatsgevonden om het heuvelachtige landschap achter het huis te voorzien van “swales” om meer 
water vast te houden in het gebied. Een “swale” bestaat uit een geul en een heuveltje: men graaft een geul op 
contourlijn van het landschap (=gelijke hoogte) zodat het water blijft staan en niet naar het laagste punt 
afdaalt. Met de aarde die men uit de geul haalt wordt aan de laagste zijde van de geul een heuveltje gemaakt. 
Deze verstevigt de constructie en biedt plantmogelijkheden. Het water dat uit het huis komt is verbonden aan 
één van de “swales” zodat dit een hernieuwde functie krijgt en dus niet verspild wordt. Verder is er een lange 
tuinslang aangesloten om het gebied te kunnen bewateren in droge maanden. 
De eerste plantacties hebben plaatsgevonden met voornamelijk zaden, stekken en een klein aantal jonge 
bomen. Voor bodemverbetering is er compost, wol en materiaal toegevoegd om de zeer compacte bodem 
luchtiger te maken.  
 
Projectgebied 5: Hubert’s tuin: diverse boomgaard 
https://explorer.land/x/project/vinhavelha_restornature/site/ygXlzR/about  
Dit gebied is de eerste tuin van Vinha Velha waar Hubert (de eerste - inmiddels overleden - oprichter en 
eigenaar) zijn groente en fruit verbouwde. Wij hebben de eer om dit gebied nieuw leven in te blazen en 
hebben een ontwerp gemaakt om nieuwe fruitbomen te planten. Daarbij kijken we ook naar het integreren van 
ondersteunende soorten en verschillende lagen zoals struiken en groenten onder de bomen.  
 
Projectgebied 6: Boomkwekerij  
https://explorer.land/x/project/vinhavelha_restornature/site/URvqhR/about  
Dit gebied is door zijn relatief lage windintensiteit, relatieve vlakheid, nabijheid van de huizen en 
beschikbaarheid van water een geschikte plek om een kleine boomkwekerij te beginnen voor de opkweek van 
zaden en de ontwikkeling van jonge kwetsbare bomen voordat ze worden gepland in de projectgebieden. We 
zijn dit jaar begonnen met het opkweken van zaden in bakken en het verplanten van jonge boompjes en 
stekjes in bakken en potten.  
 
Projectgebied 7: Multifunctionele windbreker 
https://explorer.land/x/project/vinhavelha_restornature/site/35IR3r/about  
Dit gebied bestaat uit een rij van bomen langs een weg. Door strenge noorderwind en felle zon, vooral in de 
zomerperiode, is het stuk land dat hierachter ligt blootgesteld aan zon en wind. Deze rij bomen, indien 
aangevuld met meer bomen en verschillende struiken, kan dienen als een natuurlijke windbreker. Bovendien 
brengt het meer schaduw in het gebied, meer biodiverse gelaagdheid en wordt er meer water vastgehouden in 
de bodem door de wortels en ontwikkelt de bodem zich verder. 
We hebben in dit jaar een ontwerp gemaakt voor het gebied, waarbij we ook twee bomenrijen over de volle 
lengte van de tuin hebben geïntegreerd. Deze dienen voor dezelfde doeleinden: als windbreker, 
schaduwbrenger, bodemontwikkelaar en watercollector.  
 
Projectgebied 8: Klein bos 
https://explorer.land/x/project/vinhavelha_restornature/site/ZbSeK4/about  
Dit gebied bestaat uit twee druppelirrigatielijnen langs verschillende rijen van bomen. Het gebied grenst aan 
het weiland waar de koeien veel grazen en is bovendien lager en vlak gelegen. De bodem is hierdoor beter 



 

 

ontwikkeld. We hebben in dit jaar een ontwerp gemaakt voor de ontwikkeling van het gebied om meer 
biodiversiteit in te mengen en de bodem verder te verbeteren.  
Overzicht activiteiten 2020 

 
 
Winter: van november tot maart lag de focus voornamelijk op planten van bomen, zaden en stekken. Ook 
pasten we waar dit hoognodig was watermanagement acties toe om meer water te laten infiltreren in het 
landschap. Dit deden we door het bouwen van kleine dammen, graven van “swales” en het breken van snelle 
waterstromen. Verder verbeterden we de bodem door toevoegen van compost. 
 
Lente: in het voorjaar en begin zomer richten we ons meer op het beschermen van de bodem door middel van 
mulching en bodemverbetering. Het is belangrijk dat de bomen genoeg water krijgen om te overleven en 
verder te ontwikkelen. Ook voegen we overal waar we planten een mulchlaag toe.  
 
Zomer: in de zomer richten we ons op het laten overleven van de nieuwe aanplant, door actieve zorg d.m.v. 
regelmatige irrigatie en toevoegen van nieuwe mulch. Dit is een cruciale periode na de aanplant: de bomen 
hebben het zwaar en wanneer ze een aantal weken geen water hebben kan het goed zijn dat ze het niet 
overleven.  
 
Herfst: in de herfst zijn veel zaden van bomen rijp om te oogsten. Het verzamelen van zaden heeft in deze 
periode prioriteit: dit is de basis voor het creëren van bosecosystemen. 
In het najaar richten we ons ook op de voorbereiding op het plantseizoen: projectgebieden voorbereiden en 
watermanagement verbeteren voordat de eerste regen valt, gaten graven waar de bomen worden gepland, 
stekken en zaden voorbereiden. 

 
4.1.2. Activiteiten door het jaar heen 

Voorbereidende fase 
 

Organisatorische opzet 
In de aanloop naar de oprichting van de stichting op 15 september 2020 werd in deze fase het fundament 
gelegd voor de visie en statuten. Later kwamen daar ook het huishoudelijk regelement, de begroting en andere 
administratieve zaken bij.  
 
“Fridays for Future”  
De kernactiviteit die de rode draad vormt voor onze werkzaamheden zijn de wekelijks terugkerende open 
evenementen voor publiek waarin we samen verbinden met, leren over en impact hebben op de natuur. Samen 
met toeristen van Vinha Velha, enthousiastelingen uit de buurt en gemotiveerde natuurherstellers gaan we 
elke week in verschillende samenstellingen aan de slag in de natuur. De werkzaamheden zijn afhankelijk van 
het jaargetijde en van wat er beschikbaar is.  
 
A. Planten 
In november en december zijn de eerste plantacties begonnen. We hebben gekozen voor een projectgebied dat 
wordt gedomineerd door naaldbomen met de intentie om dit stuk te diversifiëren. Dit gebied bevindt zich 



 

 

dichtbij een bron van water waardoor het veel potentie heeft. Bovendien is hier een urgentie omdat een aantal 
bomen is aangetast door een kever. We hebben verdeeld over twee weken 200 bomen en een veelvoud aan 
stekken en zaden gepland. Ook hebben we watermanagement toegepast in en om de gaten die we hebben 
gegraven waar we gepland hebben. Daarnaast hebben we de bodem verbeterd door mineralen toe te voegen in 
de vorm van compost. Later hebben we hier ook een mulchlaag aan toegevoegd en hebben we ze regelmatig 
water gegeven.  
 
B. Watermanagement 
Tijdens het regenseizoen in november en december hebben we op verschillende plekken in het landschap 
watermanagement interventies toegepast. Tijdens deze periode is het goed zichtbaar waar het water stroomt 
en ook waar het land erodeert. Op verschillende geërodeerde plekken hebben we d.m.v. stenen, klei en 
biomassa de stroom van het water gebroken waardoor erosie wordt tegengegaan en bovenaan meer water 
infiltratie kan plaatsvinden in de zogenaamde “watertafel”. De richting van deze structuren is met een flauwe 
bocht terug het landschap in, zodat de “swales” waar de bomen op gepland zijn opnieuw worden gevoed. 
Beginnend bovenaan de heuvel met een constructie op de plek waar de eerste tekenen van erosie plaatsvinden 
en daaronder nog 1 of 2 keer eenzelfde structuur om de vaart helemaal uit het water te halen. Op de langere 
termijn zijn dit enorm effectieve interventies aangezien deze structuren jarenlang in stand blijven en met elke 
bui water ‘oogsten’. 

 
C. Compost 
Om de bodem te voeden voordat we planten, mixen we compost in het gat waar de boom gepland wordt. 
Compost voedt de bodem met de nodige mineralen die de bomen en planten voedingsstoffen geven voor de 
eerste fase van hun leven. Ook voedt het micro-bacteriën en schimmels in de bodem waardoor de wortels van 
bomen voedingsstoffen beter kunnen opnemen. We maken zelf compost maar krijgen ook mest van koeien, 
ezels en schapen op Vinha Velha of we halen van andere bronnen buiten Vinha Velha compost indien nodig.  
 
D. Mulch 
De bodem beschermen en alles wat daarin leeft is cruciaal in dit hete en droge gebied. Felle zon en 
windomstandigheden maken de omgeving rijp voor uitdroging en erosie wanneer er niet actief op wordt 
ingespeeld. Mulch is een multifunctionele techniek die zowel de bodem beschermt als voedt. Mulch is 
kortweg het bedekken van (beplante) grond met kleine stukjes organisch materiaal. Dit kunnen houtsnippers, 
stro, blad of andere vormen zijn, het liefst een mix. Door een goede mulch laag op de beplante bodem toe te 
voegen wordt de bodem beschermd tegen zon en wind waardoor zij niet oververhit wordt en micro-
organismen kunnen overleven die cruciaal zijn voor de omzetting van mineralen in een vorm die opgenomen 
kan worden door de wortels van de boom.  
 
Ook zorgt mulch voor een sponseffect: wanneer er water op een gemulcht gebied valt, wordt dit langer 
vastgehouden in deze laag. Hierdoor vloeit het water niet direct weg naar het laagste punt, maar krijgt het 
meer tijd om in te zinken in de grond. Bovendien voedt mulch de schimmels en bacteriën in de bodem 
wanneer het na verloop van tijd wordt afgebroken. In principe wordt zo een bovengrond laag opgebouwd 
terwijl de bodem en dus de ontwikkeling van de boom wordt beschermd. Overal waar we planten gebruiken 
we een vorm van mulch.  
 
E. Irrigatie 
In de periodes buiten het regenseizoen is het essentieel om de nieuwe aanplant regelmatig te bewateren om 
deze meer kans te geven om te overleven en het liefst zelfs een groeispurt te geven in de periode waarin de 
zon veel schijnt. We hebben verschillende methodes ontwikkeld om onze projectgebieden te bewateren, 
afhankelijk van de omstandigheden van het projectgebied. Dichtbij de huizen bewateren we ofwel met de 
tuinslang (3 gebieden) of met een druppelirrigatie systeem (3 gebieden). In het bos iets verder van de huizen 
bewateren we regelmatig met emmers uit het nabijgelegen meertje.  

 
F. Zaden verzamelen 
Zaden zijn de toekomst van een bos. Daarom is het zeer belangrijk om zoveel mogelijk zaden te verzamelen 
van bomen die het hier goed doen, het liefst die van oorsprong in het lokale ecosysteem leven. We verzamelen 
de zaden en slaan ze op tot het plantseizoen van start gaat. Sommige kweken we op in onze boomkwekerij. 



 

 

Verschillende bomen hebben verschillende bloeiperiodes en dus verschillende tijden qua zaadproductie. Veel 
bomen produceren tussen de zomer en de winter.  
 
G. Boomkwekerij 
Bosecosystemen gaat niet alleen over het planten van bomen. Zaden en stekken van aanwezige bomen zijn 
heel behulpzaam om het ecosysteem weer op gang te brengen. We verzamelen zaden wanneer ze rijp zijn en 
planten ze ofwel direct in de grond in projectgebieden of in bakken om eerst de wortelproductie op gang te 
brengen. Op deze manier zijn we onafhankelijker en werken we met wat er al is. Een goede aanvulling op de 
nieuwe bomen die we planten. Zaden opkweken of direct planten geeft de wortels bovendien de kans om zich 
natuurlijk te ontwikkelen. Wanneer ze al jarenlang in potten groeien is er een goede kans op verkramping van 
de wortels die nergens heen kunnen.  
 
Voorbeeld: tijdens de “fridays for future” hebben we zaden verzameld en opgekweekt in onze kwekerij. Dit 
hebben we gedaan in de schaduw van een grote boom zodat de jonge bomen niet lang worden blootgesteld 
aan de felle zon. Een paar honderd zaden en stekjes zijn hierin verzorgd door ze dagelijks te bewateren.  
 
Herbebossingsnetwerk 
 
Verbinding met lokale herbebossingsprojecten 
In deze periode zijn de eerste connecties gelegd met lokale natuurherstellers, mensen in de regio die serieus 
bezig zijn met landregeneratie. Veel van deze contacten zijn de basis voor het herbebossingsnetwerk. 
Uitvoerend directeur Matthijs heeft zowel met de mensen persoonlijk als met hun land een band opgebouwd. 
Dit heeft meer inzichten gegeven in hoe het lokale ecosysteem hersteld kan worden en op welke verschillende 
manieren mensen hiermee aan de slag gaan.  
 
Opzet van een samenwerking met Vinha Velha 
Uitvoerend directeur Matthijs heeft met Vinha Velha de eerste actieplannen besproken en hoe die 
geïmplementeerd kunnen worden op Vinha Velha. De eigenaren staan open voor deze samenwerking en 
sindsdien houden we elkaar wekelijks op de hoogte van ontwikkelingen, plannen en acties. Vinha Velha biedt 
haar gereedschap, infrastructuur, woofers (biologische boerderijvrijwilligers), lunch in het café en andere 
ondersteuning aan voor de activiteiten van Restore Nature Foundation. Ook kunnen we evenementen 
workshops faciliteren in een van de gebouwen van Vinha Velha.  
 
We ontwikkelen projectgebieden op basis van een analyse van het landschap om te bepalen waar geschikte 
projecten kunnen starten. We houden hierbij rekening met de volgende aspecten:  
1) Effectiviteit: waar kunnen we effectieve en zinvolle impact maken op het ecosysteem?   
2) Zichtbaarheid: waar komen regelmatig mensen langs zodat het zichtbaar wordt wat we doen en het mensen 
kan inspireren of aan het denken zetten?  
3) Urgentie voor interventie: bijvoorbeeld doordat er erosie optreedt of er een gebied zwaar is aangetast.  
4) Nabijheid tot huizen, zodat het makkelijker is de gebieden te bereiken en te ontwikkelen.  
 
Op basis hiervan besluiten we in overleg met Vinha Velha welke plekken we in samenwerking gaan 
aanpakken, waarbij we ook inspelen op de wensen vanuit Vinha Velha. Zo kunnen we hen nieuwe, 
duurzamere oplossingen aanbieden zodat ze op een meer holistische manier omgaan met het landschap. 

 
Communicatie 
 
Communicatie online kanalen 
Om onze activiteiten en visie in de praktijk te communiceren met de “buitenwereld” maken we gebruik van 
verschillende online kanalen. We plaatsen regelmatig updates met foto’s en video’s op Facebook, Instagram 
en LinkedIn zodat mensen betrokken worden bij de ontwikkelingen. Ook rapporteren we ontwikkelingen via 
de interactieve kaartentool ‘Explorer.Land’. Op dit platform kunnen we specifieke acties in projectgebieden 
delen met de wereld en kan men precies traceren waar dit in het landschap gebeurt en tegelijkertijd ook het 



 

 

grotere verhaal leren kennen, namelijk wat voor effecten de interventies hebben op het grotere ecosysteem. 
Deze tool is ook geïntegreerd in onze website waardoor mensen ook via die weg verbonden kunnen blijven 
met onze acties.  

 
Evaluatie 
 
Evaluatieprojecten 
Al de projecten die we uitvoeren analyseren we door het jaar heen, wat samenkomt in een eindevaluatie aan 
het eind van het jaar. Onderwerpen die aan bod komen zijn:  
1) ontwikkeling van de projectgebieden: welke technieken werken goed? Hoeveel van de nieuwe aanplant 
heeft het overleefd? Wat is er niet goed gegaan?  
2) groepssamenwerking: Hoe verliepen de groepsactiviteiten? Wat kan daarin verbeterd worden?  
3) samenwerking met stakeholders: Wat ging er goed in de processen van samenwerking met stakeholders? 
En wat kan daarin verbeterd worden? 
 
Naar aanleiding van deze evaluatie thema’s, plannen we vooruit hoe we de projectgebieden het beste verder 
kunnen ontwikkelen, of er eventueel nieuwe projectgebieden bij kunnen komen en hoe we de activiteiten en 
samenwerkingen kunnen verbeteren.  
 

4.2. Terugblik op 2021 
In 2021 gaan we door waar we in 2020 mee waren begonnen, maar met meer organisatie en op een wat 
grotere schaal: de natuur herstellen en mensen daarmee verbinden.  

 
4.2.1. Activiteiten door het jaar heen 

Voorbereidende fase 
 
Ontwerpen van projectgebieden 
Na het actieve regenseizoen waarin we planten, is er tijd om te analyseren wat voor acties er kunnen gebeuren 
om de projectgebieden een nieuwe boost te geven. Hierbij nemen we de analyse en evaluatie mee en smeden 
we nieuwe concrete interventies. 
 
Plannen interventies per seizoen  
Aan de hand van de seizoensgebonden activiteiten zoals hieronder in het schema te zien, plannen we 
interventies in onze projectgebieden. Door dingen goed te plannen kunnen we effectiever te werk gaan en 
meer impact hebben. Uitvoerend directeur Matthijs is de kartrekker bij het onderhouden en verder 
ontwikkelen van de projectgebieden. Hij houdt contact met verschillende stakeholders, organiseert benodigd 
materiaal en plantgoed en leidt de wekelijkse interventies met mensen.  
 
In het veld 
 
“Fridays for Future” 
Ook dit jaar vormt deze hierboven beschreven wekelijkse kernactiviteit de rode draad voor onze 
werkzaamheden.  
 
A. Planten 
We hebben dit plantseizoen in 6 projectgebieden binnen Vinha Velha en in 3 buiten Vinha Velha actief 
gepland. In totaal zo’n 700 jonge bomen en een veelvoud aan zaden en stekken, wederom zo biodivers 
mogelijk. Op deze manier hebben we de betreffende projectgebieden een nieuwe boost gegeven veel nieuw 
leven gecreëerd.  
In elk projectgebied is een nieuwe stap gezet: 
Tuin achter het huis van Matthijs: 90 bomen (waaronder fruitbomen) en struiken, veelvoud aan zaden en 
stekken 



 

 

Laan naar het huis van Matthijs: 9 fruitbomen, 9 struiken, veelvoud aan zaden, stekken, groenten en bloemen.  
Tuin van Hubert: 15 nieuwe fruitbomen en verschillende struiken en bloemen 
Boomkwekerij: opkweek van een paar honderd bomen 
Laan langs de tuinderij: 50 nieuwe bomen en struiken 
Klein bos bij “roundhouse”: 60 nieuwe bomen en struiken, veelvoud aan zaden en stekken 
Groter bos dichtbij klein meertje: 200 bomen, veelvoud aan zaden en stekken 
Buiten Vinha Velha zijn er bij aangesloten projecten ongeveer 300 bomen gepland.  
 
In december vorig jaar en januari van 2021 hebben we veel zaden die we eerder hebben verzameld gepland in 
gebieden waar één boomsoort overheerst. We doen dit om toe te bewegen naar een divers bos ecosysteem wat 
uiteindelijk weer op zichzelf kan leven. Lokale zaden van Eiken, Loquat, Carobe, Medronho en stekken van 
Boldo en cactus soorten zijn gebruikt om meer diversiteit in te mixen.  
 
B. Watermanagement 
Tijdens het regenseizoen in november en december worden op verschillende plekken in het landschap 
watermanagement interventies toegepast zoals vorig jaar (zie Terugblik 2020 B. Watermanagement).  
Daar waar water vloeit, bijvoorbeeld in de rivier die in de winter stroomt en in de overflow van het grote 
meer, zullen we dit regenseizoen kleine dammen bouwen van stenen en klei. Ook gaan we verder met het 
tegengaan van erosie door eerder beschreven methoden om water dat in het landschap snel naar het laagste 
punt stroomt, af te remmen.  
 
C. Compost 
Voortzetting van reeds beschreven activiteit. Zie terugblik 2020 voor toelichting.  
 
D. Mulch  
Voortzetting van reeds beschreven activiteit vorig jaar. Zie terugblik 2020 voor toelichting.  

 
E. Irrigatie 
Voortzetting van reeds beschreven activiteit vorig jaar. Zie terugblik 2020 voor toelichting.  
 
F. Zaden verzamelen 
Voortzetting van reeds beschreven activiteit vorig jaar. Zie terugblik 2020 voor toelichting.  

 
G. Boomkwekerij 
Voortzetting van reeds beschreven activiteit vorig jaar. Zie terugblik 2020 voor toelichting.  
De inmiddels uitgebouwde en solide boomkwekerij blijft zich ook dit jaar uitbreiden en biedt nu capaciteit 
voor opschalen tot vele honderden gedoneerde bomen van Gone West, gekochte bomen, honderden 
verzamelde zaden, stekjes en jonge bomen.  
 
H. Natuureducatie 
Dit jaar september (2021) zijn we gestart met het ontwikkelen van een concept voor natuureducatie. In de 
toekomst willen we dit gaan aanbieden aan scholen en organisaties. We ontwikkelen dit in samenwerking met 
een kleinschalig “project-based learning” schoolproject dat gehost wordt op het land van Vinha Velha. In 
contact met verschillende educatieve organisaties en inspelend op de interesses van de kinderen, proberen we 
manieren te vinden om kinderen al doende en lerende te stimuleren in hun connectie met de natuur.  
We doen dit o.a. door het leren begrijpen van en werken met de volgende vier elementen: 1) ontwikkelen van 
een schooltuin met bomen; 2) composteren; 3) de natuurlijke cycli; 4) onderlinge verbindingen tussen dieren, 
planten en de bodem. Hierbij komen natuur gerelateerde spellen en acties aan bod.  
 
Overzicht activiteiten 2021 



 

 

 
 
Herbebossingsnetwerk 
 
Bijeenkomsten voor ontwikkeling van het netwerk 
Met de projecten waarmee we samenwerken organiseren we regelmatig bijeenkomsten om ontwikkelingen te 
evalueren en vervolgstappen te plannen. We plannen hoe we elkaar en het netwerk het best kunnen 
ondersteunen, waar we planten en zaden vandaan kunnen halen, hoe we interventies plannen, welke methoden 
en technieken we gebruiken, hoe we meer mensen kunnen betrekken, wat ons uiteindelijke doel is en hoe we 
daar kunnen komen. 
Bijeenkomsten open voor publiek 
Tijdens deze bijeenkomsten nodigen we mensen van buitenaf uit om ze kennis te laten maken met het 
netwerk. We presenteren onze werkwijze en hoe mensen kunnen aansluiten of bijdragen aan het netwerk.  
 
Communicatie 
 
Communicatie met stakeholders 
Heldere communicatie met stakeholders is naarmate onze activiteiten uitbreiden steeds crucialer voor het 
laten slagen van onze projecten, voornamelijk als het gaat over belangrijke stakeholders zoals Vinha Velha, 
boomkwekerijen en andere projectleiders waarmee we samenwerken. Hiervoor plannen we regelmatige 
bijeenkomsten.  
 
Communication door middel van online kanalen 
Voortzetting van reeds beschreven activiteit vorig jaar. Zie terugblik 2020 voor toelichting.  

 
Evaluatie 
 
Evaluatie projecten en gebieden 
Voortzetting van reeds beschreven activiteit vorig jaar. Zie terugblik 2020 voor toelichting.  
 
Nieuwe acties plannen 
Voortzetting van reeds beschreven activiteit vorig jaar. Zie terugblik 2020 voor toelichting.  
 

4.2.2. Ontwikkelde projectgebieden 
In 2021 hebben we in onderstaande projectgebieden ontwikkelingen gerealiseerd die voortbouwen op de 
interventies van het jaar ervoor.  
 
Projectgebied 1: Planten van diversiteit  
https://explorer.land/x/project/vinhavelha_restornature/site/P0R0rc/about  
Doel: diversificatie van de huidige monocultuur. 



 

 

Wat: voortbouwende interventies in navolging op het jaar ervoor om de bodem en het watermanagement te 
verbeteren en meer biodiversiteit in te brengen.  
Hoe:  
1) plantacties van diverse boomsoorten, stekken en zaden die we tot onze beschikking hebben;  
2) geultjes graven om een plant gat heen zodat zich meer water kan verzamelen om de boom die daardoor 
gevoed wordt;  
3) toevoegen van compost en materiaal om de bodem minder compact te maken;  
4) mulchen (bodem bedekken met organisch materiaal) ter bescherming en voeding.  
We hebben met verschillende groepen mensen tijdens de “Fridays for Future” deze acties uitgevoerd. Later 
heeft uitvoerend directeur Matthijs de irrigatie werkzaamheden zelfstandig uitgevoerd. 
 
Projectgebied 2: Watermanagement en bodem bedekken 
https://explorer.land/x/project/vinhavelha_restornature/site/b0RlXU/about  
In dit gebied hebben we voornamelijk watermanagementacties uitgevoerd. We hebben de damstructuren die 
we het jaar ervoor hebben aangelegd verbeterd en uitgebreid. Ook hebben tijdens het regenseizoen grote 
plassen water opengetrokken zodat ze naar het meer konden vloeien en niet de wegen en het landschap verder 
zouden aantasten.  
 
Projectgebied 4: Klein voedselbos  
https://explorer.land/x/project/vinhavelha_restornature/site/SpBHPd/about  
Na de acties in dit gebied van vorig jaar om de bodem en het watermanagement te verbeteren, en biodivers te 
planten hebben we elk van deze aspecten verder ontwikkeld in het gebied. Ten eerste hebben we het “swale 
systeem” verbeterd en verder uitgebreid. Daarna hebben we ongeveer 100 jonge bomen gepland samen met 
een veelvoud aan stekken en zaden, zo biodivers mogelijk en met zoveel mogelijk oorspronkelijke soorten. 
Voor de bodemverbetering hebben we goede compost, wol en materiaal om de compacte bodem luchtiger te 
maken toegevoegd. Daarna is er een dikke mulchlaag toegevoegd bestaande uit houtsnippers, stro, gemaaid 
gras en andere biomassa. We bewateren dit gebied wekelijks. 
 
Projectgebied 5: Hubert’s tuin, diverse boomgaard 
https://explorer.land/x/project/vinhavelha_restornature/site/ygXlzR/about  
Wij hebben dit ter navolging van het ontwerp dat we hebben ontwikkeld voor dit gebied, nieuwe fruitbomen 
gepland. Ook hebben we de bodem verbeterd door compost toe te voegen. Rondom de bomen hebben we de 
eerste bloemen en groenten gepland. We hebben het plan om ook struiken en ondersteunende boomsoorten 
toe te voegen. We bewateren dit gebied nu wekelijks via de druppelirrigatie die we hebben geïnstalleerd.  

 
Projectgebied 6: Boomkwekerij 
https://explorer.land/x/project/vinhavelha_restornature/site/URvqhR/about  
Naast het opkweken van zaden en stekken en het ontwikkelen van jonge bomen in de schaduw van de 
bestaande bomen, zijn we dit jaar ook begonnen met een solide constructie neer te zetten die als 
boomkwekerij kan dienen. Een aantal weken achter elkaar zijn we tijdens de wekelijkse interventies op dit 
project gedoken en hebben we met gevonden hout, geoogste bamboe en andere herbruikbare materialen een 7 
x 7 m2 structuur opgebouwd die veel ruimte biedt voor de verzorging en opkweek van jonge bomen. Deze 
kunnen we zolang verzorgen tot het regenseizoen begint en dan direct in de grond planten. De structuur staat 
en is klaar om operatief te worden. De eerste grote boomdonaties van Gone West van dit jaar zijn hier 
opgevangen. We bewateren dit gebied dagelijks in droge periodes. 
 
Project gebied 7: Multifunctionele windbreker 
https://explorer.land/x/project/vinhavelha_restornature/site/35IR3r/about  
In dit gebied hebben we tenminste 50 nieuwe jonge bomen en struiken gepland om meer lagen in de bomenrij 
te brengen. Zo kan het gebied gaan dienen als windbreker om het achtergelegen stuk landbouwgrond te 
beschermen. Bovendien hebben we voornamelijk productieve soorten gepland waardoor er ook 
voedselopbrengst uit voort kan komen. Wat deze plantinterventies verder als effect hebben is dat de 
biodiversiteit toeneemt waardoor het aantrekkelijker wordt voor ander leven om zich te ontwikkelen. Ook 
wordt meer water vastgehouden in de bodem door de wortels en door de mulch die we hebben aangebracht. 



 

 

Verder is ook hier door toevoeging van compost en materiaal het proces van de bodem luchtiger maken in 
gang gezet. We bewateren dit gebied wekelijks via de druppelirrigatie die we hebben geïnstalleerd. 
 
Projectgebied 8: Klein bos 
https://explorer.land/x/project/vinhavelha_restornature/site/ZbSeK4/about  
Dit jaar hebben we het ontwerp dat we vorig jaar hebben gemaakt uitgevoerd. We hebben hier ongeveer 50 
jonge bomen gepland samen met een veelvoud aan stekken en zaden, zo biodivers mogelijk en met zoveel 
mogelijk oorspronkelijke zaden. Voor de bodemverbetering hebben we ook hier compost, wol en materiaal 
om de compacte bodem luchtiger te maken toegevoegd. Daarna is er een dikke mulch laag toegevoegd 
bestaand uit houtsnippers, stro, gemaaid gras en andere biomassa. We bewateren dit gebied wekelijks. 

 

4.3. Projectplannen 2022 
In grote lijnen zal de insteek van Restore Nature Foundation voor aankomend jaar (2022) hetzelfde zijn als 
het jaar ervoor. De projectgebieden op Vinha Velha worden verder ontwikkeld en er komen er wellicht een 
aantal bij. Ook de projectgebieden buiten Vinha Velha krijgen nieuwe impulsen via het 
herbebossingsnetwerk.  

 
In het veld 
 
“Fridays for Future” 
Ook aankomend jaar vormt deze hierboven beschreven wekelijkse kernactiviteit de rode draad door onze 
werkzaamheden. De groep van deelnemers begint zich inmiddels steviger te vormen, wat ook de 
productiviteit en verdieping van acties zal bevorderen.   
 
A. Planten 
We willen in het plantseizoen van 2022 onze projectgebieden verder ontwikkelen en waar mogelijk nieuwe 
projectgebieden starten in en buiten onze thuisbasis Vinha Velha. Zo zal er een projectgebied bijkomen in de 
riviermond van Vinha Velha en zijn er verschillende potentiële projecten die zouden willen aansluiten in ons 
netwerk. Met ondersteuning van Gone West mikken we op een boomdonatie van ongeveer 2000-3000 bomen 
die we verspreid over projectgebieden in en buiten Vinha Velha willen planten. Daarbij komen veel zaden die 
we hebben verzameld en stekken van sommige boomsoorten. Ook kijken we hoe we dit kunnen aanvullen 
door bomen aan te kopen zodat we meer keuze en diversiteit in brengen.  
 
B. Watermanagement 
Voortzetting van reeds beschreven activiteit vorige jaren. Zie terugblik 2020 voor toelichting. 

 
C. Compost 
Voortzetting van reeds beschreven activiteit vorige jaren. Zie terugblik 2020 voor toelichting.  
 
D. Mulch 
Voortzetting van reeds beschreven activiteit vorige jaren. Zie terugblik 2020 voor toelichting.  

 
E. Irrigatie 
Voortzetting van reeds beschreven activiteit vorige jaren. Zie terugblik 2020 voor toelichting.  
 
F. Zaden verzamelen 
Voortzetting van reeds beschreven activiteit vorige jaren. Zie terugblik 2020 voor toelichting.  
 
G. Boomkwekerij 
Voortzetting van reeds beschreven activiteit vorig jaar. Zie terugblik 2021 voor toelichting.  
In 2022 zal boomkwekerij meer in gebruik worden genomen. Ons doel is om meer zaden te kunnen opkweken 
en meer jonge bomen te kunnen verzorgen. Zo zijn we onafhankelijker van commerciële boomkwekerijen en 



 

 

kunnen we direct wanneer het begint te regenen beginnen met planten. Onze samenwerking met Gone West 
kan resulteren in boomdonaties waarbij we in het komende jaar gokken op tenminste 2000-3000 bomen.  

 
H. Natuureducatie 
We gaan verder waar we in 2021 mee zijn begonnen (zie toelichting Terugblik 2021. G. Natuureducatie). We 
streven naar het aanbieden van natuureducatie aan lokale schoolproject(en).  

 
Herbebossingsnetwerk   
 
Bijeenkomsten voor ontwikkeling van het netwerk 
Voortzetting van reeds beschreven activiteit vorig jaar. Zie terugblik 2021 voor toelichting.  

 
Bijeenkomsten open voor publiek 
Voortzetting van reeds beschreven activiteit vorig jaar. Zie terugblik 2021 voor toelichting.  
 
Communicatie 
 
Communicatie met stakeholders 
Voortzetting van reeds beschreven activiteit vorig jaar. Zie terugblik 2021 voor toelichting.  
 
Communicatie door middel van online kanalen 
Voortzetting van reeds beschreven activiteit vorig jaren. Zie terugblik 2020 voor toelichting.  

 
Evaluatie 
 
Projecten en gebieden 
Voortzetting van reeds beschreven activiteit vorig jaar. Zie terugblik 2021 voor toelichting. 
 
Nieuwe acties plannen 
Voortzetting van reeds beschreven activiteit vorig jaar. Zie terugblik 2021 voor toelichting. 
Vanaf 2022 heeft Restore Nature Foundation de ambitie om producten en diensten te ontwikkelen voor 
betaalde opdrachten. Enkele voorbeelden hiervoor zijn:  
 
 • Regeneratie rondleidingen: tours op Vinha Velha om mensen mee te nemen in hoe men samen kan werken 
met de natuur; 

 • Regeneratie advies & support: we kunnen vanuit de stichting landeigenaren gaan ondersteunen door middel 
van het maken van plannen en eventueel de uitvoering daarvan; 

 • Aanbieden van natuureducatiepakketten aan lokale scholen. Deze kunnen ofwel betaald worden door 
scholen ofwel via educatie beurzen worden vergoed. De intentie is daarmee te beginnen in het nieuwe 
schooljaar; 

 • Workshops en evenementen aanbieden m.b.t. natuurherstel 

 • Bedrijven een projectgebied op Explorer.Land aanbieden die zij helpen te herstellen via sponsoring  

 
4.3.2. Ontwikkeling projectgebieden 

 
Projectgebied 1: Planten van diversiteit  
https://explorer.land/x/project/vinhavelha_restornature/site/P0R0rc/about  
We willen dit gebied verder ontwikkelen door de aanplant van diverse nieuwe boomsoorten. Zo maken we het 
gebied biodiverser, terwijl we ook door toevoegingen van compost en andere voedingsmiddelen de bodem 



 

 

verder ontwikkelen en beschermen. Aangezien er meer mensen langs dit gebied zullen komen dit jaar, zal het 
gebied ook beter bijgehouden kunnen worden.  
 
Projectgebied 2: Watermanagement en bedekken bodem  
https://explorer.land/x/project/vinhavelha_restornature/site/b0RlXU/about  
In dit gebied zullen we verdergaan met acties opzetten om het watermanagement te verbeteren. Bovendien 
willen we op verschillende plekken actief gaan planten in de plekken waar we de geulen hebben gegraven en 
damstructuren hebben gemaakt in de voorgaande jaren. Hier wordt inmiddels meer water in het landschap 
vastgehouden en hebben nieuwe bomen zodoende meer overlevingskans.  
 
Projectgebied 4: Klein voedselbos  
https://explorer.land/x/project/vinhavelha_restornature/site/SpBHPd/about  
Dit gebied zal een nieuwe impuls krijgen door 1) het uitbreiden van het “swale systeem” waardoor er meer 
water kan worden vastgehouden, 2) het planten van meer diverse boomsoorten door middel van jonge bomen, 
zaden en stekken en 3) het toevoegen van compost en het aanbrengen van een dikke mulchlaag ter 
bescherming en voeding van de bodem.  
 
Projectgebied5: Hubert’s tuin: diverse boomgaard 
https://explorer.land/x/project/vinhavelha_restornature/site/ygXlzR/about  
Dit gebied zullen we verder ontwikkelen door het aanplanten van nieuwe boom-, struik-, groenten- en 
bloemsoorten. We willen meer zogenaamde “syntropie” in dit gebied ontwikkelen in het nieuwe jaar. 
Toevoeging van compost en andere voedingsmiddelen voor de bodem hoort hier uiteraard ook bij.  
 
Projectgebied 6: Boomkwekerij 
https://explorer.land/x/project/vinhavelha_restornature/site/URvqhR/about  
Dit jaar zal de boomkwekerij steeds meer operatief worden en toenemen in capaciteit. Vooral tijdens de 
plantseizoenen als we bomen geleverd krijgen van Gone West en andere partijen. Ook zullen we verder 
blijven gaan met het opkweken van zaden en stekken en het verplanten van jonge bomen in potten en bakken. 
We kunnen de capaciteit uitbreiden door verschillende planken waar bakken op kunnen staan boven elkaar uit 
te bouwen. 
 
Projectgebied 7: Multifunctionele windbreker 
https://explorer.land/x/project/vinhavelha_restornature/site/35IR3r/about  
Dit gebied ontwikkelen we verder door nieuwe bomen aan te planten en op het pad wat we al waren 
ingeslagen verder te gaan: meer dichtheid zodat het als effectieve windbreker kan dienen, meer biodiversiteit, 
bodemverbetering, vasthouden van meer water, meer productiviteit en schaduwvoorziening. 
 
Projectgebied 8: Klein bos 
https://explorer.land/x/project/vinhavelha_restornature/site/ZbSeK4/about  
We zullen in 2022 verder gaan op dezelfde tour met het ontwikkelen van dit gebied.  
 
Potentieel nieuw projectgebied 9: rivierontwikkeling 
In de rivier die in de winter door Vinha Velha stroomt willen we verschillende interventies doen om dit 
gebied te ontwikkelen: 1) elke 5 meter kleine maken dammen van stenen en klei waardoor water beter kan 
infiltreren en wordt verspreid over een groter oppervlakte; 2) bodembedekking door aanbrengen van laag 
mulch; 3) planten van zo divers mogelijke soorten aan beide zijden van de rivier. Dit kan dus een 
projectgebied worden waar alles heel zichtbaar samenkomt waar Restore Nature Foundation voor staat: 
watermanagement, bodemherstel en biodiversiteit.  
Door bovengenoemde acties te implementeren ontwikkelen we een klein ecosysteem. We beginnen bij de 
bron van het leven: het water. Hiervan proberen we zo veel mogelijk te verspreiden zodat het land over de 
hele lengte van de rivier wordt gevoed. De structuren die we implementeren zullen jarenlang werk verrichten 
om meer water vast te houden en de stroom van water te verlangzamen. Het aanbrengen van mulch betekent 
dat de bodem beschermd is tegen zon en wind en dat zij bovendien gevoed wordt wanneer de mulch langzaam 
wordt afgebroken. Bovendien kunnen we de mulch produceren door omringende bomen van een snoeibeurt te 



 

 

voorzien en de takken door de versnipperaar te halen. De gesnoeide bomen krijgen hierdoor ook een nieuwe 
groei-impuls. Het planten van zo divers mogelijke soorten wat we voor handen hebben trekt insecten, vogels 
en andere dieren aan. Het gebied kan zich zo ontwikkelen, zichzelf ondersteunen en op een gegeven moment 
ook verder verspreiden via de dieren die het aantrekt.  

 
Overzicht activiteiten in 2022 

 
 
Ontwikkelen projectgebieden en plannen van seizoensgebonden interventies  
We nemen de analyses en evaluaties tot dusver mee en smeden nieuwe concrete interventies. Aan de hand van 
de seizoensgebonden activiteiten zoals hierboven in het schema te zien, plannen we interventies in onze 
projectgebieden. Door dingen goed te plannen kunnen we effectiever te werk gaan en meer impact hebben. 
Uitvoerend directeur Matthijs is de kartrekker bij het onderhouden en verder ontwikkelen van de 
projectgebieden. Hij houdt contact met verschillende stakeholders, organiseert benodigd materiaal en 
plantgoed en leidt de wekelijkse interventies met mensen.  

 


