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Natuurmonumenten behoeft nieuw elan 
Nederland heeft aan het begin van de 21e eeuw te maken met een ongekende 

economische groei; het landschap lijkt te veranderen in één doorlopend stede

lijk industrieel woonterrein. Het politieke klimaat is daarbij momenteel ingrij

pend natuurvijandig geworden. Toch en misschien wel juist daarom is het 

jubileum van Natuurmonumenten een moment om met een aantal nieuwe 

initiatieven te komen. Deze initiatieven, hoe verschillend ook, zijn alle noodza

kelijk om met een voor de natuurbescherming nieuw elan de komende eeuw 

in te gaan. In het onderstaande worden drie voorstellen kort besproken. 

Aanwezige kennis over diversiteit beter 
bundelen 
Volgens de oorspronkelijke statuten (1905) 

van Natuurmonumenten was het doel van 

de organisatie o.a. 'het bijhouden van een 

inventaris van de in Nederland aanwezige 

natuurmonumenten, het bijeenbrengen van 

gelden en het in eigen beheer nemen van 

verschillende natuurmonumenten'. De 

werkzaamheden van Natuurmonumenten 

concentreerden zich in de beginjaren nood

gedwongen op het aankopen en het behe

ren van de bijzondere natuurmonumenten; 

er wordt de ontginning niets in de weg 

gelegd. Bij de statutenwijziging in 1929 

werden deze feitelijke activiteiten in de 

doelstelling geïnstitutionaliseerd, maar wel 

ten koste van de eis tot het maken en bij

houden van een inventaris van de in 

Nederland aanwezige natuurmonumenten 

door deze weer te schrappen. 

Na 1945 kwam vanuit jeugdige natuurlief

hebbers kritiek ten aanzien van Natuurmo

numenten naar buiten. Deze organisatie 

had naar hun mening op het gebied van de 

particuliere natuurbescherming de touwtjes 

teveel in handen waarbij bovendien slecht 

met de achterban werd gecommuniceerd. 

Zij hielden een pleidooi voor de instelling 

van één Nederlandse democratische 

natuurbeschermingsorganisatie en tevens 

één centraal veldbiologisch archief wat een 

einde moest maken aan de sterk versnip

perde opslag van gegevens. Hun ideeën 

werden niet overgenomen, niet alleen 

omdat Natuurmonumenten en de andere 

organisaties daar weinig voor voelden, 

maar ook omdat de natuurbeschermers in 

de top van de particuliere organisaties in 

die tijd grote verwachtingen koesterden van 

de bijdrage van de overheid aan de 

bescherming van de natuur in Nederland. 

Deze inzet van de overheid is er echter 

nooit gekomen. Vanaf ca 1980 werden dan 

-Tc orm 
In deze rubriek is ruimte 

voor opinies en reacties 

ook als logisch gevolg diverse particuliere 

organisaties opgericht om gegevens over 

de Nederlandse natuur te verzamelen en te 

beheren, o.a. SOVON, De Vlinderstichting, 

FLORON enz. Deze organisaties, de 

PGO's (Particuliere Gegevensbeherende 

Organisaties), zijn heel nuttig maar kun

nen niet voorkomen, of bevorderen zelfs, 

dat inzicht in de inventaris van de Neder

landse natuur nog steeds zeer verbrokkeld 

aanwezig is. Het wordt tijd om al deze ken

nis te bundelen! Deze gebundelde kennis 

kan de ingekleurde achtergrond leveren 

voor betere toekomstvisies. Deze kennis 

kan immers de betekenis van die grote lap

pendeken aan natuurterreinen beter aange

ven. Van daaruit kunnen de potenties voor 

een meer samenhangend geheel, los van 

de strikte eigendomsgrenzen, worden aan

gegeven. De grote terreinbeherende instan

ties zouden hiervoor een convenant kun

nen sluiten met deze PGO's, die de inhoud 

van het terreinbezit in termen van soorten

rijkdom in hun databases bijhouden. Hier

mee wordt dan na een eeuw discussie over 

gegevens verzamelen, hoe en door wie, 

eindelijk invulling gegeven aan één van de 

eerste artikelen uit de oorspronkelijke 

statuten van Natuurmonumenten! 

Bundeling van natuurbeschermings
organisaties 
Natuurmonumenten werd al snel na haar 

oprichting de 'spil' van de natuurbescher

mingsbeweging. De banden met de oud

ste, al in 1899 opgerichte natuurbescher

mingsorganisatie. Vogelbescherming 

Nederland, worden al snel zeer nauw. 

Secretaris Drijver schrijft zelfs hoogst

persoonlijk wetontwerpen voor de 'nieuwe' 

Vogelwet! Die spilfunctie veranderde niet, 

toen Natuurmonumenten zelf het initiatief 

nam voor de oprichting van de provinciale 

natuurbeschermingsorganisaties die vanaf 

1930 in korte tijd alle werden opgericht. 

Eind 60'er jaren was er een beweging naar 

een andere structuur van de natuurbe

scherming. Deze ging niet alleen over 

meer democratisering, maar men wenste 

ook een verbreding van het werkterrein van 

de particuliere natuurbescherming naar 

het gehele veld van natuurbehoud en 

milieubehoud. In reactie daarop werd toen 

onder auspiciën van de Vereniging Natuur

monumenten een onafhankelijke commis

sie ingesteld: de Commissie structuur par

ticuliere natuurbescherming. Op de golven 

van de 'culturele' revolutie van de tweede 

helft van de jaren '60 deinde in feite de 

'groene' beweging mee en groeide het ver

zet tegen verdere aantasting van natuur en 

landschap. Natuurbeschermingsorganisa

ties maakten een flinke groei door, er ont

vouwde zich een baaierd aan nieuwe clubs 

en actiegroepen, waarin behalve de zorg 

voor natuur en landschap vooral milieu

vervuiling en de effecten daarvan op de 

leefbaarheid belangrijke thema's vormden. 

Dit is feitelijk nog steeds de huidige situa

tie. Er is in Nederland een immens grote 

hoeveelheid aan landelijke, regionale, en 

lokale natuur- en milieuclubs aanwezig, 

met een zeer breed en onoverzichtelijk 

scala aan doelstellingen en werkzaamhe

den. Natuurmonumenten zou, gezien haar 

positie, de trekker kunnen en moeten wor

den van een nieuwe 'Commissie structuur 

particuliere natuurbescherming'. Het is de 

hoogste tijd dat het versnipperd palet aan 

clubjes die bij ieder natuurprobleem 

horen, weer als een sterke eenheid naar 

buiten gaat treden. Het opheffen van 

natuurbeschermingsorganisaties zou net 

zo snel moeten kunnen gebeuren als ze 

ooit in de jaren '60 en '70 zijn opgericht. 

Begin daarbij vooral met een logische, 

meer samenhangende structuur op regio

naal niveau, maar sluit daarna het landelijk 

niveau niet uit. 
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Natuurmonumenten 100 jaar! 

Om in de toekomst betere toekomstvisies te 

kunnen opstellen, is het noodzakelijk om alle 

kennis uit inventarisaties te bundelen: een taak 

voor Natuurmonumenten?! Op de foto 

De Velperwaarden (foto: Natuurmonumenten). 

Ontwikkeling van sterke combinaties van 
stad en natuur 
De ontwikkelingen in ons land op het 

gebied van Ruimtelijke Ordening voltrok

ken zich gedurende de vorige eeuw 

razendsnel. Het groeiende natuur- en 

milieubesef, met name in het Natuurbe

schermingsjaar '70, heeft daarbij gelukkig 

een duidelijke weerslag op het overheids

beleid gehad. De Tweede Nota Ruimtelijke 

Ordening (1966), waarin hele landsdelen 

goeddeels zouden zijn verknipt met auto

wegen, woonwijken en industrieterreinen, 

bleef mede dankzij dit verzet voor een 

belangrijk deel onuitgevoerd. De bevolking 

werd toen ook massaal lid van allerlei 

natuurbeschermingsorganisaties, met het 

idee dat hier daadwerkelijk iets bereikt kon 

worden. 

Maar in de laatste decennia van de vorige 

eeuw kreeg Nederland desondanks te 

maken met een ongekende economische 

groei; het landschap veranderde in korte 

tijd in één doorlopend stedelijk industrieel 

woonterrein. De stelling van Amsterdam 

heeft nu plaats gemaakt voor de stadsstaat 

Nederland. Het Naardermeer, boegbeeld 

van de Nederlandse natuurbescherming, is 

pijnlijk illustratief aan alle kanten omringd 

door snelwegen, spoorlijnen en woon

wijken. Alleen de realisatie van een EHS 

(Ecologische Hoofdstructuur, kader 1), hoe 

nuttig ook, is niet voldoende. De EHS 

beslaat maar een zeer klein deel van ons 

land. Het merendeel van de Nederlandse 

natuur bevindt zich buiten de EHS. 

Maar nog steeds wordt de discussie over 

de toekomst van Nederland gevoerd met 

de rug naar het stedelijk gebied en vooral 

luisterend naar de groene landbouwlobby. 

Het is de hoogste tijd dat er vanuit de 

natuurbescherming met inspiratie en ken

nis richting wordt gegeven aan de meta

morfose van onze voormalige landbouw-

natie naar een groene milieuvriendelijke 

metropool, met een uitstraling als de stel

ling van Amsterdam ooit. De huidige ruim

te maar ook de financiële middelen voor 

grondgebonden landbouw moet ingezet 

worden voor sterke stad-natuurcombina

ties. Komende twee decennia staan in het 

teken van water en wonen: laten we die 

ontwikkeling goed gebruiken. Verstedelij

king gebruiken om kwaliteit te genereren. 

Natuurmonumenten kan haar positie 

benutten om in deze discussie een voor

trekkersrol te gaan spelen. Met alle kennis 

die er is van ons land kunnen de contou

ren getekend worden van een groene 

metropool, beredeneerd vanuit moderne 

natuurbeschermingsconcepten. Op naar 

een Nota Ruimte met kwaliteit. 

Veel werk voor Natuurmonumenten! 

Deze drie voorstellen zijn alle drie op hun 

manier noodzakelijk om de natuur in dit 

land overeind te houden. Een leefbaar land 

heeft met een goed ontwikkelde EHS een 

Kader 1. De EHS werd al in Crisistijd 
bedacht! 
Naar aanleiding van het aan Natuurmonu

menten verlenen van subsidie wordt in 1934 

in de Tweede Kamer door sommige leden 

opgemerkt dat het belang van het behoud 

van het natuurschoon ondergeschikt is aan 

de 'eischen, van de productiviteit van den 

bodem'. Zij vroegen of de Minister er op wil 

toezien, dat genoemde Vereniging zich aan 

dezen stelregel zal houden. De Minister ant

woordt hierop: '...dat zij, die behoud van 

natuurschoon en productiviteit van den 

bodem als elkaar uitsluitende begrippen 

zien, zich vergissen. Vermindering van 

'natuurschoon' betekent in tal van gevallen 

het wegnemen uit de in den loop der eeu

wen gegroeide natuurlijke gedaante van ons 

land van elementen, waarvan niet te voor

zien en niet te weten is, hoe groot de 

invloed van het verdwijnen ervan op de alge-

meneene productiviteit van den bodem zou 

zijn. De ondergetekende wijst slechts op de 

niet te ramen nadeelen, welke uit de belang

rijke vermindering van den vogelstand zou

den voortvloeien. Zorg voor het behoud van 

zooveel mogelijk aaneengesloten stukken 

ongerepte natuur te midden van den voor 

rechtsstreeksche productie gebruikten 

bodem is niet alleen een daad van eerbied 

voor de schepping, van schoonheidszin, van 

rekening houden met de behoefte aan ont-

spanningsgelegenheid voor hen, die na ons 

komen, maar is tevens een daad van voor

zichtig economisch beleid. Overdrijving 

wordt reeds door de beperkte financieele 

mogelijkheden van het ogenblik belet' 

(Van Poelje, namens de Minister van OK&W, 

in een brief van 19-12-34 aan NM). 

Een verrassende mening voor een minister 

in crisistijd, terloops het concept van de 

EHS bedenkend! 

sterke troef in handen, maar heeft als 

basis een duurzaam land met overal 

gezonde vormen van natuur nodig. 

Er is deze eeuw veel te doen voor Natuur

monumenten! 
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