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Beleidsplan Stichting Natuurbehoud De Steupel 
 
 
Statuten 
 
In de statuten van de Stichting Natuurbehoud De Steupel zijn de volgende doelen opgenomen: 

 Het bevorderen van de grote natuurwaarde van het gebied tussen De Steupel en de plas De 
Sloene 

 Het bewaren en versterken van het landelijk karakter van dit gebied 
 
 
Natuurwaarden 
 
De bestaande natuurwaarden zijn ondermeer geïnventariseerd door Watersnip advies (in haar rapport 
van mei 2010) als volgt (maar niet limitatief): 

 De nu nog open percelen representeren belangrijke landschappelijke waarden 
(“slagenlandschap”). 

 Zij herbergen grote ecologische waarden. In het gebied komt een aantal streng beschermde 
vogelsoorten voor die bijzonder kwetsbaar zijn. 

 Er komen diverse diersoorten voor die in het kader van de flora- en faunawet streng beschermd 
zijn. Dit betreft onder andere de meervleermuis, ringslang, bittervoorn en kleine modderkruiper. 
Daarnaast dient de biotoop ook als rust- en verblijfplaats voor roerdomp, watersnip en rietzanger. 

Het zijn deze natuurwaarden die de stichting wil bevorderen, handhaven én versterken. 
 
 
Beleid 
 

 Ons beleid is er op gericht de belangstelling voor dit gebied te vergroten middels; 
o Aandacht vragen bij de politiek (middels inspreken, bijwonen van vergaderingen) 
o Aandacht vragen bij de media, het publiek (via free publicity danwel betaalde advertorials) 
o Aandacht vragen bij natuurorganisaties (zowel landelijk, provinciaal als regionaal) 

 Het aansporen van de eigenaar van dit gebied (zijnde de gemeente) om onomkeerbare ingrepen 
in dit gebied achterwege te laten, het onderhoud op orde te brengen en maatregelen te treffen om 
de natuurwaarden in dit gebied te handhaven / te vergroten. Bijvoorbeeld door de aanleg van 
natuurvriendelijke oevers en rietkragen. Hierdoor wordt de aantrekkelijkheid van de biotoop voor 
bijvoorbeeld de roerdomp en grote karekiet bevorderd. 

 Het zo mogelijk genereren van financiële middelen om dergelijke projecten mede mogelijk te 
maken. 
 

 
Tenslotte 
 

 De stichting heeft geen winstoogmerk 

 De bestuursleden ontvangen geen vergoeding 

 Inkomsten worden verkregen uit vrijwillige bijdragen  
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