
Natuurmonumenten 100 jaar! 

100 jaar zoeken naar balans tussen 
natuurbeleving en natuurbescherming 

Natuurmonumenten beschermt al 100 jaar natuur in Nederland en nodigt 

ook al 100 jaar mensen uit te komen genieten van deze natuur. Genieten van 

natuur en landschap draagt bij aan het welzijn van de mens en is bovendien 

onmisbaar voor het verkrijgen van draagvlak voor natuurbescherming. 

Maar het genieten mag niet ten koste gaan van de natuur. Wat is de 

draagkracht van natuur en wanneer is de grens bereikt? 

Het begin: Het Naardermeer 
Vanaf de oprichting van Natuurmonumen

ten is natuur voor mensen al in beeld. Maar 

vanaf het prille begin is gelijktijdig ook een 

soort haat-liefde verhouding ontstaan. Er is 

altijd angst dat de natuur wordt overlopen 

door de massa. Toch is het niet altijd zo 

druk in de natuurgebieden geweest. In het 

begin van de eeuw is een bezoek aan de 

natuur alleen voor een zeer select groepje 

mensen weggelegd. Het grootste deel van 

de Nederlandse bevolking kent nog hele

maal geen vrije tijd. In het eeuwboek van 

Natuurmonumenten (Maas, 2005) wordt het 

volgende verteld over deze beginperiode: 

'Met name het Naardermeer trok belang

stelling. En, gezien de aard van het terrein, 

vereiste het bezoek nogal wat begeleiding. 

Leden moesten bij de voorzitter permissie 

vragen alvorens zich bij J. Hoetmer, visser-

man en roeier, te melden. In het 'Regle

ment betreffende het bezoeken van het 

Naardermeer' kon men vinden hoe het 

geregeld was. Zoals onder no. 7: 'Wie van 

het bezoek inderdaad wil profiteeren, neme 

er minstens een halven dag voor. Het 

medenemen van mondvoorraad verdient 

aanbeveling.' Het tochtje Naardermeer 

wordt populair. Het bestuur noemt het 

ledenbezoek in 1909 al bijzonder druk. 

'Helaas wat al te druk. (...) De Naarder-

meer-Commissie kan zich niet ontveinzen, 

dat de vogels hieronder lijden; zij worden 

wel wat ai te vaak gestoord.' Het bestuur 

kondigde aan bij een groeiend ledental 

enige beperkingen ter wille van de goede 

zaak in acht te zullen nemen.' 

Hier toont zich het dilemma voor het eerst: 

de natuur willen beschermen versus de 

mensen laten genieten van al dat moois. 

Een ander mooi voorbeeld uit begin jaren 

'20 is landgoed De Braak, aangekocht in 

1921. Ten tijde van de aankoop staat het 

reeds hoog aangeschreven bij het publiek; 

'In 1920 werden meer dan 30.000 bezoe

kers toegelaten. Het ligt voor de hand, dat 

een zoo talrijk bezoek goed toezicht noodig 

maakt en wij hebben daarom iemand uit de 

omgeving als onbezoldigd gemeenteveld

wachter doen aanstellen.' Ze kiezen er zelfs 

voor een kolonie Roeken boven de paden te 

verjagen, omdat het zo'n druk bezochte 

wandelplaats is. 

Foto 1. De Posbank volop toegankelijk 

in 1953 (foto: Natuurmonumenten). 

jaren 'zo: introductie begrip recreatie 
In de jaren '20 introduceert H. Cleyndert, 

bestuurslid van Natuurmonumenten, het 

begrip 'recreatie'. In 1921 verblijft hij een 

jaar lang in het buitenland, met name in de 

Verenigde Staten. Hier raakt hij diep onder 

de indruk van de natuurbeschermingsbewe

ging en doet bij terugkomst verslag van de 

oprichting van Nationale Parken. Deze par

ken krijgen de functie van 'a people's play-

ground'. De Amerikaanse regering wil dat 

het volk in de parken ervaart dat het natuur

genot tegenwicht biedt aan het drukke 

stadsleven en kan recreëren. Cleyndert pleit 

ervoor voortaan het begrip 'herschepping', 

als vertaling van 'recreation' te gebruiken 

in plaats van de term 'ontspanning'. 

In Van Tienhoven vindt hij een metgezel als 

het gaat om de schoonheidsbeleving van 

natuur en landschap. Vooral Cleyndert is 

een grote voorvechter van het belang van 

recreatie. Maar ook bij Thijsse is natuur

beleving, als opvoedkundig element, 
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belangrijk. Al vroeg leeft bij hem en anderen 

het idee dat natuurbeleving en natuurre

creatie het draagvlak voor natuurbescher

ming verhogen. Hij heeft het in 1930 dan 

ook over 'het laten en leeren genieten van 

de natuurschatten van het eigen land'. Al 

vroeg leefde het idee dat natuurbeleving en 

natuurrecreatie wel degelijk ook het draag

vlak voor natuurbescherming verhogen 

(Maas, 2005). 

Jaren '50 en '60: de welvaart neemt toe 
In de jaren '50 wordt het drukker in de 

natuurgebieden. Meer mensen hebben 

vakantiedagen en krijgen de beschikking 

over een auto. 

Maar de toename van natuurbezoek wordt 

niet alleen positief ervaren. Ir. H.W. Buskes, 

planoloog bij de Provincie Noord-Brabant, 

introduceert het beeld van recreatie als 

koekoeksjong in het nest van de natuur

bescherming. 'Oorspronkelijk klein en 

bescheiden, zich koesterend in dezelfde 

beschermende zorg van de natuurvrienden' 

was de recreatie volgens hem uitgegroeid 

tot 'een enorm beest, de natuurlijke vijand 

van de vogels uit hetzelfde nest'. 

Reden voor Natuurmonumenten om in 

sommige gebieden met een hoge recreatie

druk en kwetsbare natuur maatregelen te 

nemen. Zo gaat bijvoorbeeld het insecten

reservaat De Zandkuil op Texel dicht, de 

kwetsbare holletjes van de insecten in het 

zand worden onder de voet gelopen. De 

afgetrapte heuvels rond de Posbank op 

Veluwezoom worden afgesloten, tot dan toe 

rijd je met je auto tot midden op de hei 

(foto 1). En krijgen sommige sloten in de 

Nieuwkoopse Plassen drijvende balken om 

het vaarverkeer tegen te houden en de ver

storing van de koloniebroeders als Purper

reiger te beperken (Maas, 2005). In deze 

gevallen kiest de organisatie ervoor om 

kwetsbare delen van natuurgebieden te 

beschermen en niet meer open te stellen 

voor het publiek . 

Jaren '70 en '80: recreatie krijgt vorm 
In de jaren '70 wordt recreatie een belangrij
ker thema binnen de organisatie. Men gaat 
zich bezighouden met bebording, wandel
routes en de opzet van de bezoekerscentra 
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Foto 2. Uitzicht vanuit uitkijktoren 

langs Fochteloërveen: natuurbeleven 

vanaf de rand (foto: Joop van 
Reeken/ Natuurmonumenten). 

en voorzieningen om mensen in de gebie

den te geleiden. In december 1973 ver

schijnt een van de eerste recreatieve zone-

ringsplannen voor de Dwingeloosche Heide 

en omgeving (de Leeuw, 1973). Zonering 

wordt een belangrijk sturingsmiddel. Op 

basis van natuurwaarden wordt gekozen in 

welke delen rust te behouden en welke 

delen in te richten voor de opvang van 

mensen. En de mens laat zich leiden blijkt 

uit de ervaring, zodat sommige delen ook 

echt rustig blijven. 

Een belangrijk middel om de zonering te 

versterken zijn bezoekerscentra. In 1963 

opent Staatsbosbeheer het eerste bezoe

kerscentrum. Het blijkt een goed middel 

om mensen op te vangen aan de rand van 

het gebied en daarnaast meer te leren over 

de natuur. In 1971 opent Natuurmonumen

ten de eerste drie centra: De Heurne in 

Veluwezoom, het Coversbos en 'De Foeke' 

in de Wieden. Bij de locatiekeuze is gelet 

op de aanwezigheid van natuurwaarden en 

de mogelijkheden voor wandelen of varen. 

Het moesten geen musea worden, maar 

plekken om je binnen even te oriënteren 

om vervolgens buiten meer te zien. En deze 

filosofie staat nog steeds voorop bij de hui

dige bezoekerscentra van Natuurmonu

menten. 

In 1986 verschijnt de eerste recreatienota 

binnen de vereniging (Vereniging Natuur

monumenten, 1986). Hierin staan alle uit

gangspunten op een rijtje. Natuurgerichte 

recreatie wordt geïntroduceerd en geeft aan 

welke vormen er wel of niet zijn toegestaan. 

Door de jaren heen is het soort activiteiten, 

wandelen, fietsen, varen en paardrijden, 

eigenlijk hetzelfde gebleven. Verschil is dat 

het aantal bezoekers is toegenomen. 

jaren 'go tot nu: zoeken naar maximale 
openstelling 

De beheerders zijn druk bezig met het 
bestrijden van de ver-thema's. De gebieden 
hebben zwaar te leiden van allerlei externe 
factoren, maar de oplossingen liggen niet 
altijd binnen de macht van de beheerders. 
Veel van hen zien ook de recreatie als een 
bedreiging, en dit hebben ze wel in bepaal
de mate in de hand. En ondanks het beleid 
van Natuurmonumenten om ruimte te bie
den aan natuurgerichte recreatie proberen 
ze de toevoer van mensen laag te houden. 

Dan wordt er vanuit het ministerie van 

LNV in 1995 een onderzoek ingezet naar 

de toegankelijkheid van de natuurgebieden 

in Nederland (Grontmij, 1995). Alle gebie

den van de grote terreineigenaren worden 

uitgebreid onderzocht op toegankelijkheid. 

Met een uitslag van 78 % opengesteld wordt 

niet helemaal de doelstelling van 80 %, die 

LNV heeft gesteld voor alle natuurgebie

den, gehaald, maar het is meer dan 

menigeen dacht (tabel i ) . Bovendien levert 

het onderzoek binnen de organisatie veel 

discussies op: men vindt voldoende open

stelling toch wel belangrijk. Het ledenaan

tal is enorm aan het groeien, en deze 

leden wil je ook wat te bieden hebben, is 

de redenering. Want wat is de reden om 

een gebied af te sluiten? Misschien is er 

wel veel meer mogelijk dan we tot nu 

dachten? De beheerders gaan op zoek 

naar mogelijkheden om mensen meer te 

laten genieten van de natuur. Op verschil

lende plekken met kwetsbare natuur ver

schijnen uitkijktorens en vogelkijkscher-

men, bijvoorbeeld in Naardermeer, Witte 

Veen en Fochteloërveen (foto 2). Alle zijn 

voorbeelden van kwetsbare gebieden die 

niet overal opengesteld kunnen worden 

maar waarbij je wel vanaf de rand kunt 

laten zien wat er zo bijzonder aan is. 

In 1999 verschijnt de recreatienota 'Genie

ten van de natuur' (Vereniging Natuurmo

numenten, 1999). Belangrijkste keuze die 

hierin wordt gemaakt is dat de recreatie

doelstelling dienstbaar is aan de natuur

doelstelling. Dat betekent dat een bezoek 

aan een natuurgebied gericht is op het 

beleven van natuur en landschap zonder 

dat de aanwezige levensgemeenschappen 

ervan te lijden mogen hebben. Eindelijk 

een duidelijke keuze om het belang van de 

natuur voorop te zetten. Voor de beheer

ders biedt dit houvast voor het beheren en 

inrichten van de gebieden. 

Ondertussen wordt het ook duidelijker wie 

die recreant nu is en wat deze wil. Vanaf 

1998 zijn er drie grotere recreatieonderzoe-

ken uitgevoerd in drie gebieden, namelijk 

Brunssummerheide, St. Jansberg en Berg-

herbos (NRIT, 1998, 1999 &. 2002). Het 

algemene profiel van de bezoeker aan deze 

bos- en heidegebieden is een oververtegen-

Tabel 1. Over

zicht resultaten 

recreatie-onder

zoeken in drie 

gebieden van 

Natuurmonu

menten. 

Aantal bezoeken 

Groepsgrootte 

Komt met auto 

Komt uit directe omgeving 

Gemiddeld afgelegde afstand 

Aangesloten bij NM 

Gemiddelde verblijfsduur 

Wandelen (afgelopen 2 j.) 

Mountainbiken (afgelopen 2 j.) 

Hinder van andere bezoekers 

Brunssummer

heide 

640.000 

2,9 

65% 

56% 

10 km 

4 1 % 

112 min. 

82% 

3% 

4 9 % 

St. Jansberg/ 

Mokerheide 

210.000 

3.1 
6 i % 

26% 

22 km 

6 i % 

109 min. 

97% 

31% 

42% 

Bergher-

bos 

273.000 

2,8 

58% 

30% 

18 km 

4 1 % 

110 min. 

87% 

37% 

33% 
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Vorm van openstelling 

Toegankelijk 
(op wegen en paden) 

Toegankelijk voor leden 

Opengesteld voor 
excursies/uitzichtpunten 

Niet toegankelijk 

Totaal 

1922 

Aantal 
gebieden 

4 (1 tegen 
betaling) 

8 

> 

3 

15 

% 
gebied 

27 

53 

2 0 

1 0 0 

en 
% 

% 

? 

% 

% 

Ca. 

Aantal 
gebieden 

70 

19 

) 

34 

123 

1976 

% 
gebieden 

57% 

1 5 % 

? 

2 8 % 

1 0 0 % 

1986 

% 
gebieden 

75% 

1 5 % 

1 0 % 

100% 

1995 

% 
hectaren 

73% 

5% 

1 7 % 

5% 

1 0 0 % 

2003 

% 
hectaren 

78% 

1 % 

1 7 % 

4 % 

1 0 0 % 

Tabel 2. Overzicht 

toegankelijkheid 

natuur bij Natuur

monumenten 

(let op, onderscheid 

in % gebieden en 

% hectaren). 

woordiging mannen, 40-65 jarigen, hoger 

opgeleiden en 'empty nesters'. Hun 

belangrijkste activiteit is wandelen en de 

belangrijkste redenen voor het bezoek zijn 

de natuuren (buiten)sport, ook rust 

scoort hoog. Over het algemeen zijn de 

bezoekers tevreden over de voorzieningen 

en heeft het bezoek aan het natuurgebied 

voldaan aan de verwachtingen (gem. 95 %). 

Naar aanleiding van deze onderzoeken is 

er vooral gewerkt aan het scheiden van 

recreatiestromen in de gebieden. Zodat de 

kwaliteit van een bezoek verbetert en er 

voor de rust- en natuurgenieter nog meer 

te genieten valt, zoals omschreven in de 

nota uit 1999. 

Anno 2004 komt de toenemende recrea

tiedruk weer als zorgpunt naar voren. De 

meeste paden liggen nu gescheiden en het 

aantal bezoekers neemt nog steeds toe. 

Wanneer is de limiet bereikt en moeten we 

het wel zo ver laten komen? We hebben 

hard gewerkt aan het toegankelijk en 

beleefbaar maken van de gebieden, maar 

moet er ook niet natuur zijn voor de 

natuur? Na een aantal jaren van zoeken 

naar maximale beleefbaarheid komt nu de 

zorg om de kwaliteit van die natuur weer 

naar voren. 

Het toegankelijkheidsonderzoek uit 2003 

toont aan dat 96% van de hectaren een 

vorm van beleefbaarheid hebben (Stich

ting Recreatie, 2004). Misschien hebben 

we nu wel alles gedaan wat er mogelijk is. 

Ten opzichte van het vorig onderzoek in 

1995 is de toegankelijkheid ook nagenoeg 

hetzelfde gebleven (tabel 2). 

Recreatie in de toekomst 
In de toekomst verwachten we nog meer 

bezoekers aan natuurgebieden, mensen 

die op zoek gaan naar rust. Maar kunnen 

we ze die rust nog wel garanderen? Waar 

valt er nog ruimte te winnen voor de recre

ant? Misschien wordt het tijd dat de aan

dacht voor toegankelijkheid van het lande

lijke gebied ook wordt omgezet in daden. 

Daar is nog veel ruimte voor de landschaps

genieter. Nu is het agrarische deel van ons 

land vrijwel volledig afgesloten voor publiek. 

Maar ook Natuurmonumenten zelf moet 

blijven werken aan natuurbeleving. Hoe zit 

het met de kwaliteit hiervan? In de eerste 

plaats blijven we mensen in onze gebieden 

ontvangen. Daarnaast kunnen we hen ook 

via diverse media, uitzichtpunten, informa

tieruimten e.d. laten zien en horen wat we 

willen bewaren voor de volgende generaties. 

En wat betreft de kwetsbare natuur moeten 

we soms ook nee durven zeggen om de 

broodnodige rust te behouden. Concreet 

praten we over 4 % (2.852 ha) van onze 

gebieden waar we zodanig kiezen voor 

natuurwaarden boven recreatie dat afsluiting 

onvermijdelijk is. Het zijn tenslotte deze 

natuurwaarden waar het Thijsse en met

gezellen om te doen is geweest 100 jaar 
geleden, 
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Summary 
100 years searching for balans between nature 

recreation and nature conservation 

From the beginning of Natuurmonumenten 

people started visiting nature areas. First there 

was just a small elite group. In 1950's more 

people of the workingclass became able to 

enjoy nature. It started to get busy in some 

nature areas. And as a result also the concerns 

about damage to nature started. On Texel for 

example the manager decided to close 'De 

Zandkuil', an insect reserve, because walkers 

damaged the vulnerable insectworld in their 

sandholes. In the 1990's the rangers started 

looking for more possibilities for nature recrea

tion, under the pressure of more and more visi-

tors. Zoning the areas is a way to keep some 

areas quiet for nature and let people enjoy other 

parts which are less vulnerable. The concern for 

the future is 'where does it stop, how much 

more visitors can nature handie?'. We want to 

show people the wonders of nature, so they will 

understand and help to protect, but we also 

want to protect nature for the animals and the 

plants. Isn't that why Thijsse set up Natuur

monumenten in the flrst place? 
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