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Themanummer
particulier
natuurbeheer
113de jaargang nummer 5
september 2012
Het particulier natuurbeheer in Nederland is bezig
met een come back. Sinds de start van het Nationale
Natuurbeleidsplan in 1990 waren het vooral de terreinbeherende organisaties – Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en de provinciale landschappen – die de
trends in het natuurbeheer bepaalden.
Sinds 2000, toen nieuwe subsidiemogelijkheden van
het Programma Beheer beschikbaar kwamen, houden
particuliere grondeigenaren, veelal op landgoederen,
zich steeds meer met natuurbeheer bezig. Daarbij
gaat het niet alleen om het traditionele onderhoud
van bos en beplantingen. Ook het beheer van kwetsbare natuur van hei, schraalgrasland, veen en moeras
wordt door hen ter hand genomen. Sinds 2000 is
ca 6000 ha landbouwgrond langs particuliere weg
permanent omgevormd in natuur (Sanders, dit nummer). Inmiddels wordt ca 114.000 ha (ca 20%) van de
Nationale Ecologische Hoofdstructuur beheerd door
particuliere grondeigenaren (Aertsen, dit nummer).
Reden genoeg dus om een themanummer te wijden
aan de wijze waarop deze particulieren hun natuurgebieden beheren en eens nader te kijken naar de
resultaten die worden geboekt.
Het particulier natuurbeheer is te beschouwen als een
derde tak binnen het natuurbeheer in Nederland, naast
de terreinbeherende organisaties – grote, professionele
organisaties waarvoor natuurbeheer het hoofddoel is –
en naast het agrarisch natuurbeheer – dat zich
afspeelt op landbouwgrond en waarbij natuurbeheer
wordt gecombineerd met landbouwproductie –.
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Kenmerkend voor het particuliere natuurbeheer is de individuele
benadering van de grondeigenaar die vaak voortborduurt op het
historische grondgebruik op het betreffende landgoed, zoals
wordt geïllustreerd in de bijdragen van onder andere Aertsen en
Jans en de verschillende gebiedscases in dit themanummer.
Vanuit kringen van het professionele natuurbeheer en -onderzoek
wordt wel kritiek geuit op de wijzen waarop particuliere grondeigenaren het natuurbeheer aanpakken. Hen wordt dan te weinig
(natuur)ambitie en te weinig (natuur)deskundigheid verweten.
Het is de vraag of deze verwijten terecht zijn, aangezien veel particuliere grondeigenaren in Nederland zich actief inzetten voor het
halen van de natuurdoelen die door de overheid zijn vastgesteld
en natuurwaarden beheren die vaak al decennia, soms eeuwen
door hen bewaard zijn gebleven. Zij doen wat dat betreft niet
onder voor terreinbeherende organisaties. Zij onderscheiden zich
bovendien van de ons omringende landen, waar het particulier
natuurbeheer nauwelijks van de grond is gekomen, zoals bleek

bij onze poging om een artikel uit Vlaanderen te verkrijgen.
Interessant is daarbij de vraag hoe de grondeigenaar de economische
motieven tot instandhouding van het landgoed – de inkomsten
komen veelal voort uit landbouw, bosbouw of recreatie – combineert met de natuurdoelstellingen. De artikelen over realisatie
EHS, effectgerichte maatregelen en waterbeheer gaan hier dieper
op in.
Nu van overheidswege steeds minder geld beschikbaar is voor het
beheer van natuur in Nederland wordt de aanpak van het particuliere natuurbeheer extra interessant. De particuliere grondeigenaar
is bij uitstek gewend om kosten van het beheer en onderhoud te
minimaliseren en te compenseren met inkomsten uit het landgoed. Zie de bijdragen over particulier natuurbeheer in de praktijk
en recreatie. Dit staat in schril contrast tot de terreinbeherende
organisaties, die veel inkomsten verkrijgen uit overheidsbijdragen,
donaties en fondsen en daardoor extra gevoelig zijn voor bezuinigingen. Wat zal er gebeuren wanneer de geldkraan van de overheid voor natuurbeheer nog verder dicht gaat?
In dit themanummer worden de diverse vormen van particulier
natuurbeheer behandeld aan de hand van algemene beschrijvingen en specifieke gebiedscases. Daarbij komen ook de particulier
beheerders zelf aan het woord. Het themanummer schetst een
beeld van het particulier natuurbeheer zoals het in de praktijk
werkt, maar is ook bedoeld om discussie op roepen over de verschillende benaderingen en ambities die je als natuurbeheerder
kan kiezen.

De themaredactie
Rino Jans, Marlies Sanders, Piet van der Reest, Isa Schimmel
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