Beleid van de Stichting Kalverpolder 2018-2020
Dit is het beleidsplan van de Stichting Kalverpolder, fiscaalnummer 816989035,
gevestigd Kalverringdijk 32a 1509 BT Zaandam, Postadres De Steven 32, 1502BR
Zaandam, telefoon: 06-43145576 (secretaris), mail: secretaris@kalverpolder.nl,
IBAN: NL42 RABO 0126 1224 82.
In het jaar 2006 is de Stichting Kalverpolder opgericht met als doel:
• De instandhouding van de Kalverpolder als oorspronkelijk veenweidegebied;
• De promotie van het gebied;
• Het verrichten van alle handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin
verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
De Stichting tracht haar doel te verwezenlijken door:
• Het bieden van steun bij het beheer van de Kalverpolder in de vorm van het
beschikbaar stellen van vrijwilligers en materiaal;
• De Stichting richt zich in het bijzonder op het beheer van het z.g. vaarland van de
Kalverpolder, waarbij gebruik wordt gemaakt van materiaal dat in het bijzonder
geschikt is voor het beheer van veenmosrietland;
• Het organiseren van activiteiten zoals cursussen en (vaar)excursies e.d. alsmede
het opstellen en verstrekken van informatie over de Kalverpolder als Zaans
natuurlandschap en veenweidegebied.
Teneinde deze doelen te kunnen verwezenlijken is het noodzakelijk dat de Stichting
financiële middelen verwerft. Dit doet zij door:
• Op basis van een samenwerkingsovereenkomst met Staatsbosbeheer (SBB) het
uitvoeren van in overleg met SBB vastgestelde beheerwerkzaamheden op de
hiervoor genoemde vaarlandjes tegen een met SBB overeengekomen jaarlijkse
vergoeding;
• Het actief werven van donateurs;
• Het benaderen van bedrijven teneinde hen te bewegen tot een
bedrijfsvriendschap;
• Het benaderen van fondsen en belangenorganisaties in de Zaanstreek voor
financiële steun;
• Het benaderen van overheidsorganisaties voor het verwerven van subsidies.
Mede op basis van alle beheeractiviteiten in de afgelopen jaren heeft de Kalverpolder
thans de status van Natura 2000 gebied. Dit houdt onder meer in dat dient te worden
gewerkt volgens een beheerplan, dat de belangen van natuur en habitat niet schaadt
maar verder versterkt.
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Het beleid voor de jaren 2018-2020 zal zich vooral richten op:
• Het verder terugdringen van flora en fauna welke niet thuishoren in een
veenweidengebied zoals bomen, bramen, brandnetels ……………….;
• Het verder onderhouden en intensiveren van de samenwerking met
Staatsbosbeheer, de eigenaar van de percelen in de Kalverpolder, zodat de
uitvoering van alle werkzaamheden aansluiten bij de doelstellingen van zowel
Staatsbosbeheer als die van Natura 2000;
• Het uitvoeren en zo nodig bijstellen van het jaarlijks met SBB vast te stellen
beheerplan van de percelen welke tot het werkgebied van de Stichting worden
gerekend;
• Het verder verbeteren van de financiële positie van de Stichting door het actief
werven van fondsen, donateurs en giften, zodat de Stichting in staat is de
werkzaamheden van de +/- 50 vrijwilligers ook in de toekomst te kunnen blijven
faciliteren;
• Het blijven werven van nieuwe vrijwilligers, teneinde het potentieel aan
vrijwilligers ook in de toekomst zeker te stellen;
• Het voeren van noodzakelijk overleg met provincie, gemeente en
natuurorganisaties om de mogelijke bedreigingen van het natuurgebied tijdig te
signaleren en ter discussie te stellen;
• Het faciliteren van evenementen waarmee de Kalverpolder onder de aandacht
wordt gebracht van scholieren, inwoners van Zaanstad en andere deelnemers
aan deze evenementen;
• Het organiseren van cursussen voor de vrijwilligers teneinde hun kennis van
natuurbeheer en gebruikte materialen op peil te houden resp. te verbeteren;
• Het deelnemen aan congressen en seminars voor het verspreiden van kennis en
ervaring op het gebied van natuurbeheer door zowel vrijwilligers als
professionele beheerders.
Voor nadere informatie over het werk van de Stichting Kalverpolder, de
bestuurssamenstelling en de financiële positie wordt verwezen naar de website
http://www.kalverpolder.nl
Namens de Stichting Kalverpolder
H.G. Krook, secretaris
p/a De Steven 32
1502BR Zaandam
GSM: 0643145576
Mail: secretaris@kalverpolder.nl
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