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Even voorstellen: Natuurmonumenten



Visie en missie
Missie: Natuurmonumenten stelt natuur, landschap en daarmee samenhangende 

cultuurhistorie veilig door gebieden aan te kopen en op professionele wijze te 

beheren. In constructieve samenwerking met vele anderen werkt zij voortdurend 

aan uitbreiding van het beschermde areaal. 

Visie: Natuurmonumenten zet zich in voor een leefbaar Nederland met voldoende 

ruimte voor het voortbestaan van de natuur in al haar verschijningsvormen. Natuur, 

het landschap en de daarmee samenhangende cultuurgeschiedenis zijn onmisbaar 

voor het welzijn van de mens. 

Twee hoofdlijnen: wij zijn een burgerbeweging en een goed beheerder



Belang van natuur in de gemeente
• Aantrekkelijk woon- en vestigingsklimaat

• Stimuleert toerisme, recreatie

• Verbetert het klimaat in steden en dorpen (hittebestendige steden)

• Betere klimaatadaptatie van gemeenten

• Gezondere inwoners

• Betere leerresultaten in een groene omgeving

• Robuuste natuur kan tegen een stootje – geeft meer ontwikkelperspectief

• Etc. 



Steeds meer samen met gemeenten
• Rond de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 een oproep samen met de VNG 

“Groen verbindt”. Een oproep aan gemeenten om in de nieuwe 

collegeprogramma’s aandacht te geven aan groen.

• Rol gemeenten wordt steeds groter: de nieuwe wet natuurbescherming  geeft 

gemeenten een grotere rol in de bescherming van planten en dieren; verwachting 

is dat deze met de Omgevingswet alleen maar groter wordt. 



Wat kunnen gemeenten
• Zorg voor juiste kennis en kunde. 

• Koppel natuur mee in andere beleidsopgaven, zoals gezondheid, leefbaarheid 

toerisme. 

• Ontwikkel een natuurvisie als gemeente. Niet verplicht, maar jullie gaan wel over 

natuur.

• Start actieve soortenbescherming. Zie bijvoorbeeld Apeldoorn dat een Soorten 

management programma opstelde voor de beekprik. 



Maar jullie hoeven dat niet alleen te doen!
Voorbeelden van samenwerking

• Herontwikkeling van “kippenfarm Cantecleer”

• Blues in the Marshes (Den Bosch, Heusden en het Waterschap Aa en Maas)

• Natuurcompensatie Tilburg

• Groeve Boudewijn (woensdrecht) 

• Sigranogroeve (Heerlen)  

• Plan van Transformatie ENCI-groeve (Maastricht)

• Groningen / Kardinge

• Delfzijl / Biessumerbos



Naar de toekomst
Als de Omgevingswet van kracht wordt krijgen gemeenten nog meer 

verantwoordelijkheid. Een paar tips:

• Zorg dat natuur goed in de gemeentelijke omgevingsvisie terecht komt

• Regel participatie goed. Participatie is meer dan alleen het faciliteren van 

inspraak, participeren is meedoen. Engeland heeft het “Right to Challenge” bij wet 

geregeld.

• Overkoepelende visie wel essentieel: zie bescherm de kust

• Uiteraard blijft borgen van natuur in wet- en regelgeving van belang: de 

beschermingsregels voor het NNN moeten in de nieuwe Omgevingswet en 

Omgevingsvisie worden opgenomen. 



Discussie 

Vraag: wat heb je als gemeente nodig van een terreinbeherende organisatie om 

natuur te ontwikkelen?


