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Presentatie:

1. Wie zijn zij (150 interviews NH, Dr, Fr)

2. Stelt het wel wat voor / wat is de meerwaarde voor 
natuur en samenleving adhv 5 punten van ‘kritiek’:
•Te klein en te versnipperd

•Gesjoemel: zijn ze wel gemotiveerd?

•Kunnen ze het wel?

•Heeft het wel continuïteit?

•Privé natuur is niet toegankelijk

3. Hun opvattingen over de overheid en wat leert dat ons? 



Natuur….
in eigen hand (Fr) 55/110
op eigen land (Dr) 50/200
op eigen kracht (NH) 45/110
in/op/met eigen … (Z)

Verhalen en portretten van 
particulier natuurbeheerders 

150 interviews 
Promotieonderzoek
in mooi vormgegeven boeken, 
maar ook op websites en social media



Waarom de boeken?

- Onbekende groep: zichtbaar maken, wie, wat, hoe, waarom

- Toegevoegde waarde voor de samenleving

- Wat leert het ons over de aanpak voor PNB

- Eerbetoon

- Inspiratie voor nieuwe particulieren



Wie zijn zij?

Particuliere eigenaren die natuur beheren (niet zijnde 
TBO’s, de kerk, gemeenten, grotere organisaties zoals 
Goois Natuurreservaat, etc)

Een duurzaam toegevoegde waarde voor de 
biodiversiteit

Niet wat ik gedacht had!



In de presentatie bestaand de volgende sheets uit foto’s die omwille van de 
grootte van het document en om privacy redenen niet in deze ppt zijn 
weergegeven. Het gaat om foto’s van particulier natuurbeheerders van:
- Oude landgoederen
- Nieuwe landgoederen
- Boeren: meestal biologisch of biodynamisch
- Natuur met zorg: zorginstellingen die hun zorg combineren met de waarden van 

natuur
- Een groep jonge idealisten die van een militair terrein natuur hebben gemaakt 
- Jonge ondernemers die ondernemen met waarden als inspiratie en 

maatschappelijke doelen
- Natuur in combinatie met kunst (voorbeeld De Nollen in Den Helder)
- Of natuur voor natuur, voor zg. ‘donkergroene’ natuur

Deze foto’s geven aan dat het een vrij gevarieerd gezelschap is. 



Voor NH ook kleinschalige, soms tijdelijke natuur: 
vogelakkers, voedselbossen, GGZ, bedrijfsterreinen

Foto vogelakkers 



Wie zijn zij?

Geen homogene doelgroep

Zeker niet allemaal de welgestelde, hoogopgeleide eigenaren van ca. 5 ha grond

Lang niet allemaal aangesloten bij (provinciale) FPG, of Provinciale NC of 

Bosgroepen

Wat wel?

Een kleurrijk palet van grondeigenaren met liefde voor ‘hun’ natuurgebied, die 
dat allemaal op ‘eigen wijze’ beheren

Bijzonder / gedreven / ook wel eigenzinnig

Passie voor ‘hun’ natuurgebied



Te klein en te 
versnipperd?

Nederland:

SBB: 275.000 ha

Natuurmonumenten: 100.000 ha 

12 provinciale landschappen: 100.000 ha



Te klein en te 
versnipperd?

Nederland:

SBB: 275.000 ha

Natuurmonumenten: 100.000 ha 

12 provinciale landschappen: 100.000 ha

Particulier natuurbeheerders: 100.000 ha

Dr: 70% DrL, Fr: 20% van IFG, NH: 25 % van totaal



Te versnipperd?

(Vrijwel) altijd binnen de NNN

Omvang varieert van enkele ha tot duizenden ha

Conclusie: 

Geen lappendeken van versnipperde, kleine stukjes natuur



Stelt het wel wat voor? 
Beheren ze wel goed?
Gesjoemel? 



Wat beheren particulieren in Nederland?

70

20

2 2 2 2

Bos (N14-N17)

Grasland (N10-N12)

Duin, kwelder, schor (N08-
N09)
Moeras en rietland (N04-N05)

Heide (N06-N07)

overig

Vrijwel geen grootschalige natuur maar vooral bos en grasland

Meeste discussie gaat over grasland

Fryslân en Drenthe hetzelfde beeld, maar Noord-Holland ligt iets anders ivm weidevogelland

Oproep: ik wil dit graag voor alle provincies doen….



Gesjoemel? 
Motivaties van de particulieren



DRENTHE

Fryslân vrijwel hetzelfde

NH wijkt iets af maar 
affiniteit met natuur is altijd 
een grote drijfveer



Conclusie
Hoge intrinsieke motivatie: liefde voor natuur, het geeft betekenis…

40% van jullie denkt dit ook; 60% denkt dat dit matig belangrijk is

Gesjoemel: ik heb het niet gezien…. die enkeling….

Geen alternatief: slechts een enkeling voelde zich gedwongen.  

Financieel voordeel:

- Opvallend vaak (60%) als minst belangrijk genoemd, uitgezonderd 
een paar. 

- Door jullie heeft 40% het als belangrijk gekwalificeerd en 40% als 
matig belangrijk. 

- Meestal werd de functiewijzigingssubsidie wel een randvoorwaarde 
genoemd. Maar an sich nooit de drijfveer.



Kunnen ze het wel?

Hoog kennisniveau van hun eigen natuur, vaak in de praktijk 
opgedaan

En/of ze roepen hulp in van deskundigen

Heel veel vrijwilligers

Regelgeving vaak lastiger dan natuurbeheer: vergunningen / 
gemeenten / waterschappen



Continuïteit?

- Kwalitatieve verplichting

- NSW landgoedstatus (niet laten versnipperen bij erfenis)

- juist de wens om het voor altijd als natuur te behouden!



Toegankelijkheid?

- (vrijwel) alle terreinen opengesteld 

(moet ook voor de subsidie)

- meestal juist een motivatie!

- ondanks de troep die steeds moet 
opgeruimd en de schade die moet 
hersteld



Vertrouwen?

Definitie [uit de vakliteratuur]:

1. Deskundigheid (kun je het wel?)

2. Betrouwbaarheid (doe je het wel?)

3. Transparantie (laat je zien wat je doet / ben je eerlijk?)

4. Wederzijds belang



Vertrouwen in de 
overheid?

….is wel een punt!

a. Deskundigheid: geen probleem

b. Transparantie: ook meestal geen probleem

c. Oog voor hun belangen: wel eens een probleem

d. Betrouwbaarheid (doe je wat je belooft): groot probleem. 

Het verandert te vaak, je kunt er niet op rekenen. 

Met de jaren gaat het wel beter. De gemeente is wel een lastige 
(vergunningen, bestemmingsplan, laten het wel eens in de la 
liggen…..)



Werk aan vertrouwen:

- Leer ze kennen, zoek ze op! FPG, natuurcollectieven, Bosgroepen, andere organisaties

- Leer hun motivatie kennen: hebben ze affiniteit met natuur?

- Weet dat het in eerste instantie niet om geld gaat (kan wel randvoorwaarde zijn)

- Leer hun belang kennen

- Help ze met hun risico’s, denk bijvoorbeeld aan de gemeenten.

- Hou je aan de afspraken, voorkom bijvoorbeeld:

- nieuwe taxatievoorwaarden

- nieuwe natuurdoeltypen

- verdergaand detaillisme

Wat leert dit ons / hoe PNB beter benutten?



Belangrijke 

belemmeringen: (veel +)

1e past niet in agr. 

bedrijfsvoering (18x)

2e ingewikkelde procedures (15x)

3e onbekendheid met de regeling 

(13x)

4e fin. en fiscale onzekerheden 

(12x)

? Onzekerheden mbt

vergunningen (rel. onbelangrijk)

Paars = belangrijk; groen = onbelangrijk; blauw: weet ik niet 24
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Wat kan er meer gedaan 

worden: (veel +)

1e persoonlijke begeleiding (16x)

2e actief benaderen (12x)

3e meer als partners (10x)

4e meer bekendheid 

instrumentarium (9x)

? Helpen met procedures = 

onbelangrijk)

Paars = belangrijk; groen = onbelangrijk; blauw: weet ik niet 25
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Dank voor 
jullie 
aandacht!


