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Staatsbosbeheer heeft 34 hectare na-
tuur in TWente in de verkoop gedaan.
De hoogste bieder mag ze hebben.
De veiling is het begin van een gïote-
re verkoopoperatie in opdracht van
het ministerie van economische za-
ken. Maar de IWeede Kamer trok aan
de rem: moet natuur wel in de 'uit-
verkoop'? Staatssecretaris Dijksma
van natuur heeft inmiddels beloofd
de onlinenatuurverkoop in Overijssel
te evalueren en naar alternatieven te
zoeken. Maar, zei ze er meteen bij,
geen enkele maatregel levert zoveel
op als natuurverkoop.

Toch zijn er slimmere strategieën.
Natuurverkopen aan de hoogste bie-
der is goed voor de staatskas. Maar
het is niet zonder risico's. De nieuwe
eigenaren kunnen het gebied afslui-
ten-voor recreatief geb:uik. Gebieden
cïiè nÍ nog op een samenhangende
marljer Worden beheerd, raken ver-
snipperd. En hoe gaat het verder met
al die bosjes en houtwallen die nu
nog door enthousiaste wijwilligers
worden onderhouden?

AIs staatssecretaris Dijksma op
zoek gaat naar alternatieven, kan ze
ook kijken ofStaatsbosbeheer op een
andere maRier natuur van de hand
kan doen, namelijk door de natuur-
terreinen niet aan de hoogste bieder
te verkopen, ma4r aan de bieder met
het beste plan. Dat kan een agrari-
sche natuurvereniging zijn, die de
natuurgronden duurzaam wil behe-
ren. Het kan ook een groep bewoners
of betrokken investeerders zijn, die
hart hebben voor het gebied, hun
geld groen willen beleggen en hun

Vrijwilligersgroepen
zijn goed in staat de
natuur te beheren

krachten wlllen bundelen in bijvoor-
beeld een vereniging of coöperatie.

Zo kan een nieuwe vorm van col-
lectief mede-eigenaarschap ontstaan,
waarbij het gezamenlijke belang
wordt gecombineerd met het eigen
belang. Het is een moderne variant
van het ffaditionele gemeenschappe-
lijke bos- en heidebeheer zoals dat
vier, vijfgeneraties geleden nog ge-
meengoed was: de boermarken en de
bosmaalschappen.

De tijd lijkt er rijp voor. Nu al wer- BuÍeau Overland adviseert over natuur
ken meer dan 35.000 wijwilligers ge- en plattelard. BuuÍtgroen organiseert
regeld in hun 'eigen' natuurgebied. lokale groenprojecten. Zij verkennen
Veel wijwilligersgroepen blijken pri- vooÍ het InnovatieNefiileÍk de moge-
ma in staat om de natuur goed te be- lijldreden voor collectief natuurbezit
heren en er aanvullende inkomsten en -beheer. Infomatie:
voor te vinden, bijvoorbeeld door de www.innovatienetwerk.org

organisatie van publieksdagen of het
aantrekken van lokale sponsoren.

En er is meer mogelijk. Kijk maar
naar collectief eigenaarschap in an-
dere sectoren. De laatste jaren schie-
ten kleinschalige energie-, zorg- of
glasvezelcoöperaties als paddestoe-
len uit de grond. Dat kan ook voor
natuur.

Op verschillende plekken wordt al
nagedacht over nieuwe voflnen van
collectief natuureigenaarschap en
-beheer. Particulieren laten al eeu-
wen zien dat niet alleen grote orga-
nisaties waardevolle natuur kunnen
creëren. Bijna een derde van het hui-
dige natuurareaa.l is in particuliere
handen, van productiebossen en
landgoederen tot parels van natuur-
gebieden.

De overheid kan helpen door het
investeren in nafuurgrond ook voor
kleine investeerders aantrekkelijk te
maken. Duurzame banken of het Na-
tionaal Groenfonds kunnen helpen
door kleinschalige initiatieven te on-
dersteunen. En Staatsbosbeheer kan
bÍj de verkoop van natuur actiefop
zoek gaan naar dergelijke initiatie-
ven. Dat kost wat meer tijd en levert
de staatskas iets minder geld op,
maar het heeft een hoger maatschap-
pelijk en ecologisch rendement.

Zo kunnen interessante nieuwe
vorrnen van collectief natuurbeheer
ontstaan, waarbij burgers, boeren en
bewoners veel directer betrokken
zijn bij het beheer van hÍn natuur.

In Twente staat 34 hectare te koop


