
72 | De Levende Natuur - jaargang 109 - nummer 2 

‘Er moet een schepje bovenop’, vindt Jan-Willem
Sneep, directeur van de Stichting Samen-
werkingsverband Nationale Parken (SNP).
‘Natuurlijk zijn die twintig parken al pareltjes,
maar we moeten ze nog extra laten glimmen.
Daarom vragen we de overheid met spoed 
120 miljoen te investeren om ‘deze canon van
de Nederlandse natuur’ kwalitatief te laten 
uitsteken boven de rest van de Ecologische
Hoofdstructuur (EHS).’
In totaal hebben 18 nationale parken 45 zeer uit-
eenlopende projectvoorstellen ingediend, van
ontsnippering in de Loonse en Drunense Duinen
(30.000 euro), herstel leefgebied van het Korhoen
op De Hoge Veluwe (160.000 euro) tot aanleg
van ecologische verbindingszones op de
Utrechtse Heuvelrug (8 tot 10 miljoen), tussen
de Weerribben en de Wieden (10 miljoen) en de

financiële klapper: verdrogingsbestrijding in het
Drents Friese Wold (24 miljoen). Ook staan er
recreatieve projecten op de lijst: zoals bezoe-
kerscentra, een fietspad, sanering van rond-
vaartboren en bijvoorbeeld de herinrichting van
de toeristenweg op de Sallandse Heuvelrug.
Om overheden en andere potentiële geldschie-
ters warm te maken voor deze extra oppoets-
beurt organiseert SNP vanaf maart vier regiona-
le bijeenkomsten. ‘We richten ons met dit mani-
fest vooral op de provincies en gemeenten,
omdat die een groot deel van het overheidsgeld
inzetten voor de natuur’, aldus Sneep. ‘Maar
daarnaast spreken we ook ministeries aan.
Waterkwaliteit en verdrogingsbeleid bijvoorbeeld
vereisen ook een nationale regie. We hopen dat
onze investeringen prioriteit krijgen of dat er
zelfs extra geld voor wordt vrijgemaakt’, aldus
Sneep. 
Gaat deze ‘Natuurkwaliteitsimpuls’ dan niet
wellicht toch ten koste van andere natuurmaat-
regelen? ‘Dat weet ik eigenlijk niet’, zegt Sneep.
‘Maar ja, de nationale parken zijn dan ook de
podia waar de terreinbeherende organisaties
zich bij uitstek presenteren als organisaties die
topnatuur leveren. Natuurmonumenten en
Staatsbosbeheer zijn bereid daar prioriteit aan
toe te kennen. We hopen dat nu ook de bestuur-
ders een steentje willen bijdragen.’
‘Het is zeker niet de bedoeling dat de Natuur-
kwaliteitsimpuls geld elders wegzuigt’, vindt
Harry Boeschoten, hoofd strategie van medeon-
dertekenaar Staatsbosbeheer. ‘Met z’n allen,
bestuurders en beheerders, hebben we de afge-
lopen decennia besloten dat deze nationale par-
ken er dienden te komen; dan moet er vervol-
gens ook wel in worden geïnvesteerd.’ 
Het Manifest, dat op 6 februari j.l. werd onder-
tekend, is tot stand gekomen na intensief over-
leg, vertelt Boeschoten. ‘We hebben ons afge-
vraagd: wat betekent die park-status. Waarom is
het Dwingelderveld een nationaal park en een
willekeurig ander groot heidegebied niet? Dat
zit ’m, denken wij, in een combinatie van
natuur, recreatie en educatie. Een toerist die een
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nationaal park bezoekt, moet er op kunnen
rekenen dat alles wat hij wil weten en beleven
ter plekke kan vinden; dat hij altijd bij een
bezoekerscentrum kan binnenlopen, dat er
natuurvriendelijk vervoer is en een goed net van
wandelpaden. Maar ook de natuur moet top
zijn. Binnen de EHS hebben we een goede
basiskwaliteit; in de Nationale Parken moeten
we wat extra’s bieden, maar daarvoor zijn de
normale beheersgel-
den niet toereikend’,
aldus Boeschoten.
En juist aan die
nadruk op natuur,
schortte het de laat-
ste jaren, meent Teo Wams, directeur Natuur-
beheer van Natuurmonumenten. ‘De natuur-
kwaliteit was ondergeschikt geraakt aan de
recreatieve en educatieve belangen. Op een
gegeven moment was de sfeer vooral: waar
komt de volgende camping. Met deze kwaliteits-
impuls komt de natuur weer meer op de voor-
grond te staan.’
Toch staat er ook een reeks recreatieve projec-
ten op de lijst van de Natuurkwaliteitsimpuls,
maar daar tilt Wams niet zwaar aan. ‘Zaken als
bijvoorbeeld fluisterboten of de herinrichting

Voor de Loonse en Drunense Duinen staat ontsnippering hoog op
de verlanglijst: hiervoor ligt een projectvoorstel van 30.000 euro
(foto: © Stichting Samenwerkingsverband Nationale Parken).

van de weg over de Sallandse Heuvelrug, daar
profiteert de natuur wel degelijk van. Verder 
zijn het vooral projecten om de zonering in de
Nationale Parken te verbeteren.’ 
En het gevaar dat door de Natuurkwaliteits-

impuls elders wordt
beknibbeld op natuur-
beheer? Wams: ‘Tsja,
dat risico bestaat,
maar ik heb goede
hoop dat we ook nieu-

we geldbronnen aanboren. Bijvoorbeeld omdat
provincies en ondernemers meer en meer zul-
len inzien dat er behoorlijke toeristische belan-
gen op het spel staan. Goede natuur is daarvoor
een belangrijke basis.’

Het Manifest Natuurkwaliteitsimpuls
met de lijst projecten is te vinden op

www.nationaalpark.nl


