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Voorwoord

In opdracht van het ministerie van Economische Zaken (ez) werkt het Sociaal en Cultureel
Planbureau (scp) aan de monitor Sociale Staat van het Platteland. In het kader van dit
monitorprogramma is een verkennende studie gewijd aan de (mogelijke) betrokkenheid
van burgers bij natuur(beleid). Tijdens de werkzaamheden voor dit project verscheen van
de hand van staatssecretaris Dijksma de nieuwe natuurvisie ‘Natuurlijk verder’ die hier ook
aandacht aan besteedt. In de actuele visie wordt natuur namelijk uitdrukkelijker dan voor-
heen gezien als een verantwoordelijkheid van de samenleving en dus van burgers zelf.
Deze empirische verkenning brengt de betrokkenheid van burgers bij natuur in kaart via
diverse verschijningsvormen, variërend van een algemene interesse voor en verdieping in
de thematiek, via betrokkenheid bij natuurorganisaties door lidmaatschap, donateur-
schap of vrijwilligerswerk, tot een actieve rol bij burgerinitiatieven voor de natuur. Deze
verschijningsvormen kennen we ook uit het veld van kunsten en cultureel erfgoed, waar-
bij burgers zich sterk betrokken voelen. Vanuit de gedachte dat het natuurbeleid op dit
punt wellicht kan leren van het cultuurbeleid, spiegelen we de betrokkenheid van burgers
bij natuur en bij cultuur en trekken we enkele lessen.

Prof. dr. Kim Putters
Directeur scp
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1 De vergelijking van natuur en cultuur

Het ministerie van Economische Zaken (ez) beraadt zich als hoofdverantwoordelijke voor
de natuur in Nederland al enige tijd op een nieuwe organisatie van het natuurbeheer.
De visie van het Rijk werd in mei 2014 verwoord in de nota Natuurlijk verder. Het beleid zal
de betrokkenheid van burgers beter moeten benutten bij het beheer van maatschappe-
lijke gewaardeerde natuur en bij het beschermen van biodiversiteit en het behalen van de
daaraan verbonden nationale en internationale doelen (ez 2014a).
Deze verkenning is bedoeld om het ministerie van ez inzicht te bieden in de relatie tussen
natuur en burgers, in de verwachting dat de Rijksoverheid hierin aangrijpingspunten
vindt voor het betrekken van burgers bij de uitvoering van natuurbeleid. Kijken burgers
op dezelfde manier als de overheid naar bescherming van soorten en gebieden? Kan de
overheid verwachten dat burgers taken in het natuurbeheer kunnen en willen
overnemen?

1.1 Leren van vergelijken

Vergelijkingen kunnen heel leerzaam zijn. Zo geven vergelijkingen door de tijd zicht op
trends: gaat het goed met bepaalde soorten planten en dieren? Zit betrokkenheid bij
natuur in de lift of juist niet? Vergelijkingen met andere landen kunnen duidelijk maken
hoe natuur in Nederland zich verhouden tot die elders, bijvoorbeeld of Nederland unieke
flora en fauna heeft. En ze kunnen aangeven of Nederland met de uitvoering van het
Europese beleid vooroploopt, er achteraan hinkelt of in de middenmoot mee hobbelt.
Ook kan het informatief zijn om het natuurdomein te vergelijken met een ander maat-
schappelijk domein, zoals gebeurt in deze verkenning. We bekijken de betrokkenheid van
burgers bij natuur en bij cultuur. De verkenning is ingegeven door nieuwsgierigheid: wat
kan het natuurbeleid van het cultuurbeleid leren? Hoewel we ons met name richten op
het natuurveld, komt ook betrokkenheid bij het cultuurveld hier ruim aan bod. Het
woord verkenning is bij deze vergelijking met opzet gekozen; op voorhand was immers
niet zeker op welke punten een adequate vergelijking mogelijk was, noch wat de uitkom-
sten daarvan zouden zijn.
De nieuwsgierigheid naar deze vergelijking is uiteraard niet geheel ongericht. De achter-
liggende gedachte is dat natuur en cultuur met eenzelfde soort van problematiek te
maken hebben: de overheid streeft op beide terreinen doelstellingen na die leunen op
een zekere betrokkenheid van burgers. Daarbij kan wringen dat burgers niet per definitie
dezelfde visie hebben als beleidsmakers en professionals. Zo zou de herintroductie van de
wolf op Nederlands grondgebied door biologen en ecologen worden gezien als een klein
succesje voor de biodiversiteit in Nederland, terwijl veel burgers er bedenkingen bij zou-
den hebben. En in het culturele veld wordt een flink budget gereserveerd voor enkele
artistiek toonaangevende gezelschappen waarvoor het gros van de Nederlanders geen
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enkele belangstelling heeft. Voor beide velden verkennen we de beleidsdoelen van de
overheid.
In dit inleidende hoofdstuk staan we eerst stil bij de begrippen natuur en cultuur (§ 1.2) en
bij het begrip burgerbetrokkenheid (§ 1.3).

1.2 Natuur en cultuur

Wat niet door mensen is aangeraakt, staat te boek als natuur (natura). Wellicht benadert
het woord wildernis deze oorspronkelijke betekenis van natuur nog het meest. Wat wel
door de mens gemaakt of beïnvloed is, staat te boek als cultuur. Strikt genomen is er in
Nederland nauwelijks ongerepte natuur te vinden. Vrijwel al het landschap is man made
(Klijn 2011). Toch moet je niet verwachten dat Nederlanders eensgezind zijn in hun
mening dat Nederland vooral uit cultuurlandschap bestaat en er nauwelijks nog ‘echte’
natuur te vinden is. Over wat natuur is in Nederland verschillen burgers onderling sterk
van mening, en evenzo verschillen de meningen van burgers en professionals
(Buijs 2009). En net als bij cultuur zijn de keuzes van beleidsmakers en professionals in
het natuurveld niet per definitie die van de bevolking.

Natuur
Als centraal kenmerk van natuur noemen burgers de wildernis, het ongerepte
(Pronk 2013). De overgrote meerderheid denkt daarbij aan de Veluwe of de Waddenzee, of
aan het edelhert als individuele soort (Veldkamp 2013). Door de eeuwen heen heeft de
voortdurende strijd tegen het water ons landschap polders, dijken en uiterwaarden opge-
leverd. Vanwege de almaar groeiende bevolking werd bovendien vrijwel al het ‘woeste
land’ in cultuur gebracht. Daardoor kent Nederland nauwelijks echte natuurlandschap-
pen1 en kan meestal beter worden gesproken van halfnatuur, zoals in het geval van heide-
velden en veengebieden. Voor alle Nederlandse natuurgebieden geldt bovendien dat de
mens nooit ver weg is. Vrijwel overal mogen recreanten de natuur in. Slechts zo’n 8% van
de Nederlandse natuurgebieden is dusdanig kwetsbaar dat bezoekers er (tijdens het voort-
plantingsseizoen) geweerd worden (Staatsbosbeheer.nl), zoals een groot deel van de
Oostvaardersplassen, dat dankzij minimaal beheer in dertig jaar tijd tot een ‘nieuwe wil-
dernis’ is uitgegroeid.

De een beschouwt al het groen als natuur, de ander rekent daar uitsluitend beschermde
planten- of diersoorten toe. Naarmate in de groene ruimte sprake is van meer menselijke
invloed of nabijheid, lopen de meningen over wat natuur is en bijbehorende natuur-
beelden meer uiteen. Dat is in zoverre een probleem, dat bij elk natuurbeeld een eigen
visie op natuurbeheer past. Bij het beeld van kwetsbare natuur wordt eerder aan bescher-
ming gedacht, bij robuuste en dynamische natuur worden recreatie en exploitatie accep-
tabel gevonden.
Een diepgravende studie naar natuurbeelden in de bevolking (Buijs 2009) leverde vier
dominante beelden op: wildernisnatuur (natuur met rust laten), functionele natuur
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(natuur staat ten dienste van de mens), esthetische natuur (aantrekkelijke en gevarieerde
landschappen) en brede natuur (overal is natuur, ook tussen stoeptegels en in weg-
bermen). Het natuurbeeld van een individu kan overigens veranderlijk zijn. Eenzelfde per-
soon kan bij verschillende bezigheden (jagen of recreëren), in verschillende rollen (als
vrijwilliger of als boseigenaar) en in verschillende levensfasen (jong of oud) anders over
natuur denken (Filius et al. 2000).
Er zijn wel hoofdlijnen te ontdekken in de natuurbeelden die mensen hebben
(Buijs 2009). Ten eerste vallen vrijwel alle flora en fauna in de beleving van de bevolking
onder natuur. Gemiddeld genomen hanteert de Nederlandse bevolking een breed beeld
van natuur en steunt zij beperkt ingrijpen in de natuur. Ten tweede hechten burgers veelal
intrinsieke waarde aan individuele planten en dieren, dus ongeacht het nut voor de mens
en de ecologische waarde daarvan. Ten derde staat voor burgers de belevingswaarde van
natuur voorop: men rekent er niet alleen ‘grootse’ en ‘mensarme’ natuur (wildernis)
onder, maar ook agrarische cultuurlandschappen (functionele natuur) en belevingsgroen
dat door de mens volledig naar zijn hand is gezet (stadsparken).
Ook zijn er patronen te herkennen in de natuurbeelden van specifieke sociale groepen.
Er wordt wel gesteld dat de wildernisnatuur en het georganiseerde natuurveld, beide sterk
gemotiveerd vanuit ecologische waarden (Pronk 2013), overwegend domeinen zijn van
blanke, grijzende mannen. Het functionele natuurbeeld past bij uitstek bij de agrarische
bevolking. Gemiddeld genomen zijn Nederlanders niet enthousiast over agrarische land-
schappen. De plattelandsbevolking waardeert deze meer dan stedelingen (Steenbekkers et
al. 2008). Allochtonen hebben in hoofdzaak een functioneel natuurbeeld en scharen ook
cultuurland onder de noemer natuur. Opmerkelijk is dat allochtonen van de tweede gene-
ratie al opschuiven naar het brede natuurbeeld dat bij autochtonen overheerst (Buijs
2009).
Onderzoek laat zien dat de natuurbeelden van burgers en natuurexperts enorm uiteen-
lopen, onder meer vanwege de manier waarop zij natuur benaderen: burgers doen dat
vanuit antropocentrische optiek (vanuit de mens geredeneerd), deskundigen hanteren
een meer ecocentrische benadering (vanuit de natuur geredeneerd). Terwijl beide groe-
pen de natuur waarderen en natuurbescherming in algemene zin belangrijk vinden, ont-
staat door de rationele blik van deskundigen versus het belevingsperspectief van burgers
verschil in visie over de manier waarop natuur beheerd moet worden (Buijs 2009).
Het onderscheid tussen de ecocentrische en de antropocentrische visie komt terug in de
veelgebruikte en schijnbaar uitwisselbare begrippen natuur en groen. Natuur staat voor
een natuurlijke ruimte met ecologische waarde en een wettelijk recht op bescherming.
Groen staat voor de gebruiksruimten met recreatieve en belevingswaarde die de leefbaar-
heidsdoelen dienen. In het vervolg van deze verkenning vatten we, met het oog op de
brede definitie van burgers, zowel natuurgebieden als belevingsgroen onder het begrip
natuur.
De Rijksoverheid voert al decennialang natuurbeleid, maar hanteerde lange tijd geen
duidelijke natuurdefinitie. In de nota Mensen voor natuur, natuur voor mensen (lnv 2000)
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gebruikten beleidsmakers bewust een breed natuurbegrip: ‘van voordeur tot Waddenzee’.
Hiermee werd geprobeerd aan te sluiten bij het brede natuurbeeld van burgers:

De Nederlandse bevolking vult het begrip natuur zeer divers in, variërend van ‘zee, zon en wind’ tot
‘bomen, rietzangers en hooglanders’ (lnv 2000).

Daarmee gaven beleidsmakers een uitwerking aan de constatering dat een sluitende brede
definitie van het begrip niet eenvoudig en ook niet zinvol is (Buijs en Volker 1997) ‒ wat
het overigens gemakkelijker maakt bij integrale, gebiedsgerichte projecten met enkel
groene oplossingen zogenaamd aan natuurbelangen te voldoen, zonder dat er enig ecolo-
gisch belang mee wordt gediend.
Hoe breed de natuurdefinitie ook is, de overheid wil geen invloed ‘achter de voordeur’
uitoefenen. Daarom zijn kamerplanten en huisdieren in het privédomein expliciet uit-
gesloten van de beleidsdefinitie. Particuliere (voor- en achter)tuinen vormen een grens-
gebied, dat ook onderdeel zou kunnen uitmaken van het natuurbegrip van de overheid.
De tuindichtheid is in Nederland (evenals in Engeland) bijzonder groot, bij zo’n 70% van
de woningen is een tuin aanwezig (Kullberg nog te verschijnen). Omdat met name
natuurtuinen waardevol zijn als ‘natuureilandjes’, en overige groene tuinen dat in poten-
tie ook kunnen zijn, willen we deze toch ook als natuur zien.
De overheid gaf zichzelf en de grote natuurorganisaties de afgelopen decennia als kern-
taak om de gebieden die uitblinken in natuurlijkheid te beschermen. Het betreft wettelijk
beschermde gebieden zoals reservaten, Nationale Parken en de Ecologische Hoofdstruc-
tuur, onder de veronderstelling dat deze bij uitstek de biodiversiteitdoelen dienen. Natio-
nale Landschappen als beleidscategorie zouden minder ecologisch waardevol zijn, omdat
ze primair een cultuurhistorische waarde hebben. De overige natuur dient vooral recrea-
tieve en functionele doelen en valt daarmee buiten het wettelijke beschermingsregime.
De uitersten in deze gradiënt van de natuurlijkheid van gebieden worden in beleid wel
gekarakteriseerd als donkergroene c.q. lichtgroene natuur.
Er is wel algemeen draagvlak onder de bevolking voor de natuurbeleidsdoelen met betrek-
king tot het beschermen van bedreigde soorten en hun leefgebieden en tot het verbinden
van natuurgebieden. Maar de schoen begint te wringen door de beleidsinvulling in ecolo-
gische en milieuconcepten. Abstracties als ecosystemen en habitats passen niet in de bele-
vingswereld van burgers. Rond de milieumaatregelen tegen verzuring, verdroging en stik-
stofdepositie hangt een technisch-wetenschappelijke zweem. Ook de communicatie van
experts sluit niet aan op de behoeften van de burger: veel experts willen vooral weten-
schappelijke kennis delen, wat niet past bij het kennisniveau van de gemiddelde burger.
Dit schept een afstand tussen experts en burgers, waardoor burgers het denken over
natuur door experts als technocratisch of elitair ervaren (Bakker en Dagevos 2006;
Te Grotenhuis 2009; De Groot 2010; Buijs et al. 2012; Rli 2013).
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Cultuur
Cultuur in de breedste (antropologische) zin betreft elke menselijke betekenisgeving en
elk menselijk handelen, inclusief de manier waarop men tegen natuur en cultuur aan-
kijkt. In documenten over cultuurbeleid heeft het begrip een enkele keer die brede bete-
kenis, bijvoorbeeld waar minister Bussemaker (ocw 2013) schrijft:

Cultuur gaat voor mij over het delen van (creatieve) uitdrukkingsvormen, kennis, ervaringen en menin-
gen. Het is een dynamisch systeem waarin we waarden, symbolen en identiteiten creëren en met elkaar
confronteren.

In haar cultuurbeleid hanteert de overheid de laatste decennia echter een smaller cultuur-
begrip (Pots 2000; Van den Broek 2012), zoals wordt weerspiegeld in de naamgeving van
de Wet op het specifiek cultuurbeleid. In dat smallere begrip2 draait het kortweg om erf-
goed en kunsten. De rol van de overheid bestaat uit het beschermen en ontwikkelen daar-
van en het aanwakkeren van interesse ervoor onder de bevolking. Bescherming van cultu-
reel erfgoed heeft een zelfstandige wettelijke basis. In het geval van monumenten kruisen
de beleidsvelden natuur en cultuur elkaar waar het beheer van erfgoed én natuur betreft.
Denk bijvoorbeeld aan vleermuispopulaties in forten en bunkers of aan landschapsstruc-
turen die zowel ecologische als cultuurhistorische waarde hebben, zoals heggen of hak-
houtgrienden. Het is niet verwonderlijk dat beide domeinen beleidsmatig raakvlakken
vertonen, in de zin dat bescherming en beheer centrale taken zijn. Natuurmonumenten is
daarom ook een grote speler op het gebied van erfgoed.
Bij de kunsten wordt een tweedeling in lage en hoge cultuur gemaakt (Van den Broek
2011). Dit verwijst naar het onderscheid tussen volkscultuur (lowbrow), die primair tot ver-
maak dient, en de elitecultuur (highbrow), die verfijnder zou zijn. Voorheen werd wel ver-
ondersteld dat het verspreiden van erfgoed en hogere kunst bijdraagt aan volksverheffing
c.q. emancipatie van de bevolking. Deze verheffingsgedachte is verwaterd, maar nog altijd
worden erfgoed en ‘gecanoniseerde’ kunst door de overheid ondersteund. Problematisch
daarbij is dat veel ‘kunst met hoofdletter K’ geen heel breed publiek trekt. Highbrow-
kunst, met name klassieke muziek, wordt vooral gewaardeerd door ouderen, en het staat
allerminst vast dat generaties van de toekomst er evenveel waardering voor zullen kunnen
opbrengen. Verder zijn in het publiek van gecanoniseerde kunsten in de regel de hoog-
opgeleide en welvarende autochtonen oververtegenwoordigd, wat wel tot vragen leidt
over de legitimering van overheidssteun aan die kunsten (Van den Broek 2013).
De overheid besteedt het oordeel over ‘het schone’ bij de toedeling van subsidies aan
instellingen en projecten uit aan raden en fondsen en op Rijksniveau aan de Raad voor
Cultuur. Dit orgaan is samengesteld uit experts uit het culturele veld, die bij hun over-
wegingen in de regel vooral artistieke kwaliteit en artistieke verscheidenheid voor ogen
hebben. Net als bij natuur is het oordeel van experts hier wel als te elitair ervaren.
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Parallellen
De begrippen natuur en cultuur hebben dus beide een hoog containergehalte en de beel-
den erover van ‘experts’ en burgers lopen uiteen. Er zijn nog meer parallellen, zoals de
collectieve waarde van natuur en cultuur voor de samenleving als geheel en hun waarde
voor het welzijn van individuele personen. Verder wordt voor zowel natuur als cultuur
getracht de interesse van de bevolking te wekken. Musea en podia hebben ontdekt dat
publiek veroverd, of in elk geval verlokt moet worden, bijvoorbeeld met de Museumkaart
voor het brede publiek en de Cultuurkaart voor jongeren. Ook recreatief bezoek aan de
natuur wordt actief gestimuleerd, bijvoorbeeld met strategische parkeerplaatsen, goed
onderhouden wandelroutes en informatieborden als klassieke instrumenten voor het
brede publiek en gps-tochten en mountainbikeroutes gericht op jongere bezoekers.3

Zowel bij natuur als bij cultuur stelt de overheid grenzen aan wat eigenaren (burgers of
ondernemers) met hun bezit mogen doen. Wie kunst of erfgoed van nationaal belang
bezit, mag dit bijvoorbeeld niet zomaar verhandelen en wie in een monument woont, is
aan restricties gebonden met betrekking tot het gebruik, het onderhoud en de renovatie
daarvan. De beschermde status van arealen die onderdeel uitmaken van een Nationaal
Park, Nationaal of Provinciaal Landschap of Natura2000-gebied brengt eveneens regel-
geving met zich mee.

Grenzen aan de vergelijking
Wat evenwel niet uit het oog verloren mag worden, is dat natuur en cultuur in een aantal
opzichten domweg niet vergelijkbaar zijn. Regels om natuur te beschermen kunnen ten
eerste op weerstand stuiten; in het culturele veld speelt hindermacht een kleinere rol.
Bovendien is natuur veelal gratis toegankelijk en bezoek aan cultuur meestal niet ‒ de
vele gratis te bezoeken festivals en monumenten niet te na gesproken. Overigens is dit ver-
schil voor de bezoekersaantallen waarschijnlijk niet van doorslaggevend belang: bezoe-
kers trekken is meer een kwestie van concurrentie om de vrij besteedbare uren (aandacht,
een plekje in de agenda) dan om de vrij besteedbare euro’s (Van den Broek 2013).
Een groot deel van de Nederlandse groene ruimte is in particuliere handen. Circa
425.000 hectare4 bos en natuur is eigendom van boseigenaren en agrariërs die zijn aange-
sloten bij de Federatie Particulier Grondbezit Nederland, van Natuurmonumenten en van
de twaalf provinciale Landschappen. Staatsbosbeheer bezit ruim 250.000 hectare. Privé-
bezit maakt toegankelijkheid voor recreanten niet altijd vanzelfsprekend, vooral waar het
particuliere tuinen of erven betreft. De terreinen van Natuurmonumenten en de twaalf
provinciale Landschappen zijn doorgaans wel toegankelijk voor recreanten. Ook particu-
lier cultuurbezit wordt maar gedeeltelijk tentoongesteld, maar van een niet te bezichtigen
schilderij is het publiek zich minder bewust dan van een niet-toegankelijk natuurgebied.
Een laatste verschil is de schade die beoefening met zich kan meebrengen. Wie een instru-
ment of penseel ter hand neemt, kan weliswaar valse noten of een onooglijk schilderij
produceren, maar zal geen blijvende schade aan de kunsten toebrengen. Zelf met kunst
aan de slag gaan, is in die zin zonder gevaar. In de natuur ligt dat anders. In eigen tuin kan
men zich, overigens ook binnen zekere grenzen, naar hartenlust uitleven, maar het is niet
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de bedoeling dat men zich uit eigen beweging met beschermde flora en fauna of natuur-
gebieden inlaat. Herstel van fouten zou hier heel veel tijd vergen. Erfgoed neemt in deze
opnieuw een tussenpositie in tussen natuur en kunst: men kan zich vrijelijk in de familie-
stamboom of de lokale geschiedenis verdiepen, maar een molen laten draaien of op
archeologische vindplaatsen graven is aan regels en kwalificaties gebonden. Een overeen-
komst is dat men in beide beleidsvelden streeft naar aansluiting of samenwerking tussen
professionals en beoefenaars in de vrije tijd.

1.3 Betrokkenheid van de burger

In de beleidswereld is het woord burgerparticipatie in zwang. Dat woord heeft echter
meerdere betekenissen, met ook nog eens accentverschillen tussen cultuur en natuur,
zoals hierna zal worden toegelicht. Daardoor ligt al snel begripsverwarring op de loer.
In deze verkenning is het burgerperspectief het aangrijpingspunt. Niet het beleid van de
overheid en de uitvoeringspraktijk van professionals staan centraal, maar het doen en
laten van burgers.5

In de context van cultuur omvat participatie zowel bezoek (aan een optreden, tentoonstel-
ling of monument) als beoefening (zelf als liefhebberij muziek maken, toneelspelen of
schilderen). Het cultuurbeleid richt zich behalve op die participatie ook op de ontwikke-
ling en instandhouding van het aanbod van kunsten en erfgoed, en op educatie. De cultu-
rele infrastructuur berust voor een aanzienlijk deel op vrijwillige inzet. Wie in zijn vrije
tijd een museum, poppodium of cultureel evenement draaiende helpt houden, staat in de
context van cultuur als vrijwilliger of vriend te boek, niet als participant.
In het recent opgekomen discours over een overgang naar een participatiesamenleving
heeft het woord participatie echter wel precies die betekenis: het verwijst naar vrijwillige
inzet die het maatschappelijke leven schraagt. Deze inzet kan bestaan uit meedraaien in
bestaande organisaties (vrijwilligerswerk als het vervullen van bestuursfuncties en uitvoe-
rende taken), maar omvat ook het ontplooien van initiatieven.
Het begrip participatie betreft bij de kunsten met name bezoek en beoefening, en bij cul-
tureel erfgoed en bij natuurbeleid vooral ondersteuning. Een participant is hier iemand
die vrijwillig bijdraagt aan het beheer van een natuurterrein of een monumentaal
gebouw. Bezoekers aan een natuurgebied of monument en burgers die uit liefhebberij
een stukje natuur in eigen tuin aanleggen en onderhouden of zelf hun eigen monumen-
tale pand opknappen, worden in het participatiediscours niet beschouwd als participan-
ten.

Vormen van betrokkenheid
Zoals gezegd hanteren we in deze verkenning het perspectief van de burger. Uiteenlo-
pende en door de tijd wisselende beleidsdefinities van participatie veranderen niets aan
het doen en laten van mensen, maar kunnen wel tot begripsverwarring leiden. We sluiten
daarom zo dicht mogelijk aan bij alledaagse benamingen van de activiteiten die burgers
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ondernemen. Deze vatten we samen onder de verzamelterm betrokkenheid. Er zijn
diverse vormen van betrokkenheid:
– Om te beginnen is er echter het nul-niveau van geen betrokkenheid: de niet-geïnteres-

seerden: mensen die domweg niets met cultuur of natuur hebben.
– Het eerste niveau van betrokkenheid is dat van de geïnteresseerden: mensen met inte-

resse zonder dat daar enig ander handelen uit volgt dan thuis bijvoorbeeld naar
muziek luisteren of naar natuurseries kijken.

– Vaak echter resulteert interesse wel in handelen. Menig muziekliefhebber bezoekt
concerten en menig natuurliefhebber trekt de natuur in. Wie zo’n vorm van
betrokkenheid aan de dag leggen, noemen we bezoekers (bij cultuur ook wel consu-
menten en bij natuur ook wel recreanten).

– Een andere vorm van betrokkenheid is beoefening in de vrije tijd. Dit betreft de lief-
hebber (‘amator’) die individueel of in collectief verband zelf een muziekinstrument
of boetseerklei ter hand neemt of tuinhandschoenen aandoet om woekerplanten te
verwijderen of hagen in te vlechten. We noemen hen beoefenaars De gebruikelijke term
in de wereld van de kunsten is amateur, wat duidelijk voortvloeit uit ‘amator’.

– Cultuur en natuur vergen de inzet van middelen en mensen. Professionele inzet wordt
vooral gefinancierd met geld dat men op de markt verdient en/of van de overheid ont-
vangt. Veel natuur- en cultuurorganisaties zien hun werk bovendien financieel onder-
steund door de vaste contributiegelden van leden, giften van ‘vrienden’ en donaties
van vele kleine en enkele grote gevers (inclusief nalatenschappen). We noemen deze
gevers gemakshalve de donateurs.

– Veel instellingen in cultuur en natuur kunnen slechts functioneren dankzij vrijwillige
inzet in de vorm van uitvoerende taken of bestuurswerk. Veel werk in verenigings-
verband is ‘liefdewerk oud papier’, maar ook menig klein museum, podium en bezoe-
kerscentrum in de natuur draait grotendeels of geheel op vrijwilligers.

– Tot slot is er betrokkenheid in de vorm van het nemen van burgerinitiatieven. Elke
organisatie is met initiatiefnemers begonnen, of het nu Natuurmonumenten of het
Amsterdamse Concertgebouw betreft. Zodra een burgerinitiatief vaste vorm gekregen
heeft, bestendigt het zich meestal in een formele organisatie of samenwerkings-
verband.

Het is verleidelijk in deze opsomming van vormen van betrokkenheid een hiërarchie te
zien, maar dat is niet onze bedoeling. Zo geven vrijwilligerswerk en donateurschap beide
blijk van betrokkenheid. En wie als bezoeker en bestuurslid bij cultuur of natuur betrok-
ken is, is niet per definitie ook beoefenaar. Niettemin is één en ander toch wel als een
piramide voor te stellen: naar de top toe neemt het aantal mensen dat die rol vervult af,
wat duidt op een ordening naar intensiteit van betrokkenheid.
Een smallere top van intensieve betrokkenheid rust hier op een bredere basis van minder
intensieve betrokkenheid. Niet ieders betrokkenheid gaat even diep, en al helemaal niet
op elk moment in de tijd. Ook wie een leven lang geïnteresseerd is in natuur of cultuur,
zal niet een leven lang bezoeker of vrijwilliger zijn.
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Men kan de beleidsinzet voor meer burgerparticipatie karakteriseren als poging tot het
verbreden van zowel de basis als de top van deze piramide. Het verbreden van de top bete-
kent meer mensen interesseren en meer mensen stimuleren om (tijdelijk) posities hoger
in de piramide te gaan bekleden. In dat geval is het de vraag hoe een geïnteresseerde kan
worden gestimuleerd bezoeker of beoefenaar te worden, of zelfs donateur, vrijwilliger of
initiatiefnemer. Die vraag is momenteel bij zowel cultuur als natuur zeer actueel. Onder
de noemer van een beweging richting een participatiesamenleving trekt de overheid zich
geleidelijk uit deze terreinen terug. In het regeerakkoord van het eerste kabinet-Rutte
heette het dat de overheid cultuur teruggeeft aan de samenleving. In de nota Natuurlijk
verder (ez 2014a) gaat de overheid ervan uit dat natuur gedragen wordt door de samen-
leving. Of de samenleving inderdaad cultuur zal terugnemen en natuur zal dragen, hangt
ervan af of de top van de piramide voldoende kan worden verbreed.

geïnteresseerden

bezoekers

beoefenaars

leden en donateurs

vrijwilligers

initiatief-
nemers

Hier dient zich overigens een accentverschil tussen cultuur en natuur aan. De terug-
trekkende beweging van de overheid uit cultuur wordt geflankeerd door een ‘Geefwet’ en
een ‘Geefcampagne’, beleid dat vooral inzet op uitbreiding van het aantal donateurs, ten-
einde het culturele veld financieel meer op eigen benen te laten staan. Bij natuur zet men
erop in om de organisaties die terreinen beheren bij een terugtredende overheid het-
zelfde werk te kunnen laten doen, dat grote groepen burgers zich medeverantwoordelijk
gaan voelen voor de ‘officiële’ natuurgebieden, een insteek die veeleer gericht lijkt op het
vergroten van het reservoir aan vrijwilligers. Bij zowel natuur als cultuur wordt een groter
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beroep gedaan op participatie, op zelforganiserende vermogen en op initiatieven om zo
veel mogelijk geld uit de markt te halen.

Betrokkenheid en beleid
De betrokkenheid van de burger bij de natuur is groot, en de overheid is zich daarvan
bewust (Salverda et al. 2014). Betrokkenheid bij natuur is echter niet hetzelfde als betrok-
kenheid bij natuurbeleid, en heeft niet per definitie het volume, de vorm of de inhoud die
de overheid nodig heeft om haar doelen te bereiken. De retoriek van de participatie-
samenleving doet soms bijna geloven dat de daartoe benodigde betrokkenheid bij
beleidsdoelen op afroep aanwezig is, maar betrokkenheid is een kwestie van sensibilise-
ring en mobilisatie. Daarin is de overheid niet de enige speler. Ook actuele gebeurtenis-
sen, de framing ervan in de media en de acties en reacties van belangenorganisaties en
actiegroepen spelen hierbij een rol. Betrokkenheid bij natuur kan overigens zelfs expliciet
tegen concrete beleidsvoornemens gericht zijn, bijvoorbeeld in de vorm van actiegroepen
tegen ontpoldering.
Natuur heeft door zijn aard vaker dan cultuur te maken met hindermacht. Natuur is tegen-
over ‘harde’ belangen zoals waterveiligheid, energie of bouwgrond nog wel eens sluitpost
bij afwegingen in belendend ruimtelijk beleid (Buizer 2008). Dat leidt regelmatig tot
lokale protestacties, bijvoorbeeld tegen het besluit van Rijkswaterstaat om de fleurige en
beheersarme dijkbegroeiing langs de grote rivieren om veiligheidsredenen terug te bren-
gen tot gras. Cultuur heeft nauwelijks te maken met aanpalend beleid dat cultuuruitingen
in gevaar kan brengen.

1.4 Leeswijzer

De waarde van een vergelijking tussen cultuur en natuur drijft op het bestaan van zowel
overeenkomsten als verschillen. Eerst behandelen we de doelen van natuur- en cultuur-
beleid (hoofdstuk 2) en daarna verkennen we verschillende vormen waarin burgers
betrokken zijn bij het natuur- en cultuurveld (hoofdstuk 3). Na een verkenning van on-
zekerheden en verwachtingen voor de toekomst (hoofdstuk 4) volgen in het slothoofd-
stuk een beschouwende samenvatting van de bevindingen, en enkele vragen en over-
denkingen.

Noten

1 Natuur en landschap worden vaak als equivalente begrippen gebruikt. De Rli (2013) definieert een

landschap als de fysieke drager van natuur en van natuurlijke elementen met andere gebruiksfuncties

(wonen/werken, recreëren, water en landbouw), zoals sloten en houtwallen in een agrarisch cultuur-

landschap.

2 Ook mediabeleid valt onder cultuurbeleid, maar dit is hier bij de vergelijking van natuur met cultuur

buiten beschouwing gelaten.

3 www.bosgroepen.nl
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4 Dat is 3,5 maal zoveel als het totale oppervlakte van alle Nationale Parken in Nederland bij elkaar.

5 Hieronder vallen ook burgers die zich hebben verenigd rond bepaalde concrete natuur- of cultuur-

belangen. Bij veel natuurverenigingen zijn ook professionals betrokken, niet als uitvoerder van over-

heidsbeleid, maar juist om namens de burgers maatschappelijk belangen te dienen.
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2 Natuur- en cultuurbeleid

De parallellen tussen cultuur en natuur zijn niet onbegrensd. Verschillen kunnen echter
ook tot interessante vragen of inzichten leiden. Het staat burgers vrij zich al dan niet met
cultuur bezig te houden. Het culturele leven, met name bezoek aan podia en musea als-
ook (amateur)kunstbeoefening in de vrije tijd, wordt van overheidswege actief onder-
steund. Met uitzondering van bescherming van cultureel erfgoed is vrijheid de laatste
decennia het sleutelwoord in cultuurbeleid. Dat was eerder wel anders. In reactie op
gepercipieerde gevaren van massaconsumptie en zedenverwildering werden sommige cul-
turele uitingsvormen (muziek, film en dans) met scepsis bezien en aan banden gelegd.
Wanneer natuur breed wordt opgevat (natuurgebieden en belevingsgroen), is ook in deze
sector sprake van een dergelijke vrijheid voor burgers. Maar rond beschermde natuur
(smalle definitie) bestaat minder vrijheid en is meer institutioneel georganiseerd, zodanig
zelfs dat dit de krachten van burgers eerder zou hinderen dan bevorderen (Buijs et al.
2012). Recent is in het natuurbeleid het inzicht doorgedrongen dat ‘ruimte bieden’ een
belangrijke voorwaarde is om mensen tot activiteit te bewegen (tk 2012/2013). Staats-
secretaris Dijksma verwoordt dat als volgt:

Tenslotte wil ik het zelf organiserend vermogen in de maatschappij – van burgers, ondernemers en
andere maatschappelijke actoren – zoveel mogelijk ruimte bieden. Dat impliceert dat de mensen die het
direct aangaat veel meer invloed moeten kunnen hebben op beslissingen over natuur. Het wezenlijke
oogmerk hiervan is dat natuur in de harten van mensen blijft, en in het hart van de samenleving als
geheel komt.

Ook in het natuurveld krijgen burgers dus meer vrijheid om te handelen naar eigen
inzicht en om beleid te beïnvloeden.

Los van externe of secundaire effecten van cultuur (waarover later meer), zijn in het cultu-
rele veld vier (primaire) functies te onderscheiden: ontwikkelen, conserveren, bestuderen
en presenteren. Ontwikkelen geldt vooral de actuele kunstproductie in de vorm van
toneelwerken, muziekstukken, films en beeldende kunst. Conserveren1 betreft het almaar
groeiende culturele erfgoed: kunst, historische voorwerpen en gebouwen, archeologische
vondsten en vindplaatsen alsook immaterieel erfgoed. Van oudsher hebben musea naast
een collectiefunctie (collectiebeheer en -vorming) en een presentatiefunctie ook een
onderzoeksfunctie. Het overheidsbeleid richt zich sterk op de publieksfunctie van presen-
tatie, de laatste decennia gekoppeld aan een groeiende aandacht voor cultuureducatie.
De redenen van de Rijksoverheid om daar beleid op te voeren komen hierna in een
beknopt historisch overzicht aan de orde.
In het natuurveld zijn dezelfde functies te herkennen: conserveren, presenteren, ontwik-
kelen en bestuderen, en ook hier educatie. In het natuurbeleid staat van oudsher het
conserveren centraal: het beschermen van gebieden met natuurwaarde tegen de
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ongebreidelde groei van landbouw, steden, bedrijvigheid en infrastructuur. Als gevolg van
het toenemende besef dat sprake is van een wereldwijd biodiversiteitsprobleem, kwam
daar via Europees beleid het beschermen van (bedreigde) soorten bij. De openstelling van
gebieden voor recreanten valt onder de functie presenteren, maar daaronder kunnen
evengoed educatie en voorlichting worden gevat. Onder de noemer van het Natuur-
netwerk Nederland (de vroegere Ecologische Hoofdstructuur) wordt ten slotte gewerkt
aan natuurontwikkeling, in de zin van het verbinden van natuurgebieden via een netwerk
van, vaak nieuw aan te leggen, natuurlijke verbindingsstroken.
We geven in dit hoofdstuk een grove historische schets van het Nederlandse cultuurbeleid
(§ 2.1) en natuurbeleid (§ 2.2), waarna we kort stilstaan bij de maatschappelijke waarde
van natuur en cultuur (§ 2.3).

2.1 Een historische schets van het Nederlandse cultuurbeleid

Vanaf de vroege negentiende eeuw speelde de Rijksoverheid vooral de rol van zeden-
meester en volksopvoeder.2 Het ontstaan van een Nederlandse cultuurpolitiek wordt wel
gelegd bij de Bataafse Republiek (1795-1801), toen diverse vrijheden werden erkend (druk-
pers, vereniging en vergadering). Het Rijk toetste stringent of deze vrijheden niet strijdig
waren met burgerzin en dienstbaar waren aan het vaderland. Onder een liberaal bewind
werden die vrijheden geleidelijk verruimd, totdat tegen het eind van de negentiende eeuw
de wind uit confessionele hoek ging waaien, met decennia van verzuiling tot gevolg. Die
verzuiling kreeg in het Interbellum en kort na de Tweede Wereldoorlog scherpere contou-
ren, als reactie op het doembeeld van de massacultuur en het gepercipieerde verval der
zeden. Destijds nieuwe media (radio, film, televisie, maar in confessionele kring ook meer
vrijzinnige boeken) en nieuwe vormen van muziek en dans (jazz en charleston) werden
met argwaan bezien en met een mengeling van censuur en verzuiling beteugeld. Het ‘bio-
scoopvraagstuk’ leidde begin vorige eeuw tot een Staatscommissie en vervolgens tot een
Bioscoopwet ‘ter bestrijding van de zedelijke en maatschappelijke gevaren van de bio-
scoop’. Een ‘Regeringscommissie inzake het dansvraagstuk’ leidde net niet tot een ‘wet
tot beteugeling van het dansgevaar’, maar wel tot een restrictieve dansverordening in de
Drankwet. Ook oorden van vermaak, zoals kroegen, kermissen en bordelen, kregen met re-
stricties te maken, de laatste twee tevens met pogingen ze te verbieden. Later kon ook
popmuziek op een sceptische ontvangst rekenen.
In de jaren zeventig brokkelde het verzuilde organisatieprincipe af. De overheid heeft haar
rol van zedenmeester vanaf die periode goeddeels losgelaten. Zij liet het aanbod op het
terrein van de vrije tijd goeddeels over aan middenveld en markt, en de keus daaruit aan
het individu. Bevrijd van vroegere conventies van goede smaak sprokkelt de cultuurlief-
hebber tegenwoordig een cultureel kostje bijeen waarin hij ‘hoge’ en ‘lage’ cultuur onbe-
kommerd vermengt, als hij al niet kiest voor ‘laag’ alleen. Overigens komen culturele
keuzes lang niet zo volstrekt autonoom tot stand als men, indachtig de retoriek van het
individualisme, zelf graag denkt, maar worden ze sterk beïnvloed door structurerende
krachten als onderwijs, media en marketing (Elchardus 2002). Te midden van die krachten
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stimuleert de overheid wel enkele wenselijk geachte vormen van vrijetijdsbesteding, zoals
cultuur en sport, maar is niets verplicht en weinig verboden.

Gelieerd aan de rol van zedenmeester, maar meer stimulerend dan restrictief, is de rol van
opvoeder via cultuur. Daarbij speelden in de loop der jaren wisselende burgerschaps-
overwegingen een rol. Begin negentiende eeuw had het motief van natievorming het
nodige gewicht. Nederland als nationale staat had niet als vanzelf een warm plekje in
ieders hart. Van meet af aan ook gold het idee dat cultuur verheft, met het (liberale) bur-
gerschapsideaal als voorbeeld en later de massacultuur als tegenbeeld. De grondwet van
1798 voorzag in een ‘agent’ (minister) ‘van Nationale Opvoeding’, ter ‘vorming der Natio-
nale Zeden’. In de loop der tijd werden rijksmusea en onderwijs (inclusief ‘vaderlandsche’
geschiedenis en gestandaardiseerde Nederlandse taal) uitgerold. Hoewel het culturele ini-
tiatief in de negentiende eeuw bij gegoede particulieren lag, voelden ook overheden zich
gaandeweg geroepen om zich met cultuur te gaan bezighouden, stedelijke overheden eer-
der dan het Rijk. De omarming van erfgoed en klassieke muziek paste prima bij de rol van
volksopvoeder. Maar bij toneel was er meer artistieke vrijheid, hetgeen vooral vanuit calvi-
nistisch perspectief wrong, waardoor de overheid meer afstand bewaarde. Ook kort na de
Tweede Wereldoorlog bestond er nog brede politieke steun voor de gedachte dat de over-
heid een taak had bij het bewaren, verzorgen en vermeerderen van cultuur. Het motief
daarvoor was eerst herstel van de morele oorlogsschade, maar al snel ook de bescherming
van de geestelijke en culturele verworvenheden tegen zowel communisme als consumen-
tisme.

De consensus dat de overheid een culturele taak had bleef daarna lange tijd intact, hoewel
de onderliggende cultuurpolitieke doelstellingen gaandeweg verdampten. De gedachte
dat hogere cultuur kon worden ingezet om de massacultuur van muziek, dans en films
van laag allooi te bestrijden, verdween met de ontzuiling en de emancipatie van de consu-
ment geruisloos van de agenda. Met de uitbouw van collectieve voorzieningen groeide
niettemin het budget van het intussen ontzielde cultuurbeleid. Bescherming, bevordering
en spreiding van cultuur werden doelen op zich, zonder referentie aan een achterliggend
burgerschapsideaal of dienstbaarheid aan welzijn. Cultuur werd niet ondergebracht in
een welzijnswet, maar in de Wet op het Specifiek Cultuurbeleid, waarin de stilaan verzelf-
standigde doelstellingen van het bevorderen van de kwaliteit van cultuur en het aanwak-
keren van belangstelling ervoor centraal stonden. Burgers wensten geen bemoeienis met
hun vrije tijd, en kunstenaars niet met hun kunstenaarschap. Wat bleef was de gedachte
dat een bloeiend cultureel leven cultuurbeleid behoefde, met nauwelijks nog een rol voor
de overheid als opvoeder. Recent vullen economische en sociale spin-offs van het cultu-
rele leven deels de leegte van het cultuurbeleid. In het coalitieakkoord van het vierde
kabinet-Balkenende en in de recentere nota van minister Bussemaker (ocw 2013) klonken
hoge verwachtingen door van wat cultuur vermag. Ofschoon niet direct wordt gesproken
van binding aan de natie of volksverheffing, klinkt in formuleringen als ‘draagt bij aan
sociale samenhang’ en ‘essentieel bij het creëren van trots en gemeenschapsgevoel in
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onze samenleving’ een geloof in de educatieve en welzijnsfunctie van cultuur door.
Daarnaast is er sinds de notitie daarover van staatssecretaris Nuis3 aandacht voor cultuur-
educatie op school, al gaat achter deze opvoedende bemoeienis geen dieper gravend mo-
tief schuil dan de gedachte dat het goed is dat jonge mensen kennis nemen van cultuur.

Formeel zijn de doelstellingen van de Wet op het specifiek cultuurbeleid uit 1993 onver-
minderd geldig, maar het kabinet-Rutte I verminderde wel de financiële armslag van de
culturele instellingen (waar momenteel nog flinke bezuinigingen van gemeenten, de
grootste geldschieters, bij komen). Specifiek voor het cultuurbeleid introduceerde de
overheid de reeds genoemde Geefwet en Geefcampagne als flankerend beleid. Het terug-
geven van cultuur aan de samenleving houdt vooralsnog geen gelijke tred met het terug-
nemen ervan door diezelfde samenleving, waardoor de sector onder druk staat. De terug-
trekkende beweging van de overheid past in de bredere beweging naar een participatie-
samenleving waarin burgers grotere financiële en organisatorische verantwoordelijkheid
moeten gaan dragen, met dien verstande dat in dit geval vooral voorheen gesubsidieerde
culturele instellingen meer op eigen benen moeten staan. In een enquête over bezuini-
gingen op cultuur (musea, theaters, muziekscholen, bibliotheken, poppodia, amateur-
kunst) gaf in 2012 driekwart van de bevolking aan daarmee akkoord te gaan, al had ruim
de helft van die voorstanders (42% van de bevolking) wel moeite met de hoogte van de
bezuinigingen (Van den Broek 2012).
Overheidssteun aan cultuur noopt tot keuzes: welke cultuur is steun waard en welke niet?
Zoals gezegd heeft de overheid individuele subsidiebeslissingen in handen van experts
gelegd en zet zij zelf de hoofdlijnen uit. In de Wet op het specifiek cultuurbeleid staat dat
de minister zich daarbij laat leiden door overwegingen van kwaliteit, verscheidenheid en
geografische spreiding. Bij het uitzetten van de hoofdlijnen brachten opeenvolgende
bewindspersonen wisselende accenten aan, wat door het culture veld veelal als inmen-
ging in zijn autonomie ervaren werd. Indirect velde de overheid voortdurend oordelen,
door de omvang, richting en criteria van subsidiestromen te bepalen. Het kabinet-Rutte I
benutte deze sturingsmogelijkheid door vooral op de kunsten te bezuinigen en bibliothe-
ken, erfgoed en educatie te ontzien. In de hoofdlijnen van dit beleid is de tendens zicht-
baar steeds meer gewicht te geven aan andere zaken dan het door het culturele veld
gekoesterde kwaliteitsbeginsel, met als rode draad meer aandacht voor educatie, publiek
en eigen inkomsten.

2.2 Een historische schets van het Nederlandse natuurbeleid

Natuurbesef en -bescherming kwamen in Nederland op aan het eind van de negentiende
eeuw.4 De natuurbeschermingsbeweging, overwegend een zaak van particulier initiatief,
mondde uit in de oprichting van de Vereniging Natuurmonumenten, die nu nog steeds
bestaat. De overheid liet zich in met natuur via de boswet (1922) en de natuurschoonwet
(1928). Natuurbescherming als doel volgde pas veel later, hoewel er in de vooroorlogse
periode veranderingen gaande waren die ten koste gingen van natuur en landschap:
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bevolkingsgroei, economische en technologische groei, verstedelijking, intensivering van
transport en verzwaring van de infrastructuur, schaalvergroting en intensivering van de
landbouw, grootschalige ontginningen en inpolderingen en ingrepen in de waterhuis-
houding en kustverdediging.

Tijdens de eerste decennia na de Tweede Wereldoorlog stond natuur- en landschaps-
behoud in de schaduw van economisch herstel. Door de versnelde industrialisatie, weder-
opbouw en rationalisatie van de landbouw, werden de grenzen aan de groei en de natuur-
en milieuproblemen echter steeds duidelijker zichtbaar. De agrarische sector was in die
tijd nog sterk georganiseerd en gaf stevige weerstand tegen beleid voor natuur, milieu en
landschap.
Vanaf de jaren zeventig ging een toenemend aantal organisaties zich met natuurbescher-
ming bezig houden, de natuurbeweging verbreedde en versterkte zich. Sindsdien is ook
de invloed van de overheid op natuur en landschap toegenomen, als gevolg van steeds
uitgebreidere regelgeving en van beschikbaarheid van financiën voor natuur. Ook de toe-
nemende invloed van de Europese Unie deed zich voelen. Vanuit het denken in termen
van duurzaamheid kwamen ecologische waarden en het behoud van biodiversiteit cen-
traal te staan.

In de periode 1990-2000 was de agrarische overmacht definitief op zijn retour en kropen
natuur en landschap uit hun slachtofferrol. Natuurontwikkeling kwam prominent op de
beleidsagenda, en de strategie veranderde van defensief naar offensief natuurbeleid. De
Ecologische Hoofdstructuur (ehs) werd in uitvoering genomen, wat een keuze betekende
voor grotere natuureenheden met meer wildernis. Naast de groeiende invloed vanuit
Brussel via Flora- en Faunabeleid en Natura2000-beleid, was sprake van de eerste decen-
tralisaties van rijkstaken naar provincies. Bescherming van natuur tegen bedreigingen van
buitenaf was nog steeds het adagium en andere maatschappelijke functies, zoals drink-
waterbeleid, hielden beleidsmakers lange tijd nog op afstand. Langzaamaan daagde ech-
ter het inzicht dat het niet werkbaar is natuur als aparte sector en natuurbelangen als
tegengesteld aan de belangen van sectoren als landbouw, water, woningbouw en indu-
strie te zien. De ruimtelijke ordening werd steeds meer integraal aangepakt in de vorm
van gebiedsgericht beleid. Tegelijk begon hiermee een proces van bureaucratisering, juri-
disering en verstarring van de beleidsuitvoering.

De titel van het tweede natuurbeleidsplan, Natuur voor mensen, mensen voor natuur (lnv 2000),
getuigt van de ambitie om uitdrukkelijk de sociale waarden van natuur in het tot dan toe
overwegend ecologische beleid te betrekken. Naast de officieel erkende natuurgebieden
werden nu ook agrarische gebieden en de groene ruimte in en rond steden als ecologisch
en maatschappelijk relevant beschouwd en bij het natuurbeleid betrokken. Veel aandacht
ging uit naar het verbinden van mensen met de natuur en naar de toegankelijkheid van
natuur nabij de stad. Daartoe werd samenwerking gezocht met ‘nieuwe’ actoren in het
natuurbeleid, waaronder private bedrijven, boeren en stedelingen ‒ zogeheten multi-actor
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governance. Bij dit streven naar vermaatschappelijking van het natuurbeleid bleek het voor
terreinbeheerders lastig om een balans te vinden tussen ecologische en sociale waarden
enerzijds en de uiteenlopende behoeften van andere partijen anderzijds, niet in het minst
omdat niet helder was wat de beelden en verwachtingen van burgers waren (Buijs 2009).

Het eerste decennium van de eenentwintigste eeuw stond in het teken van bezuinigingen
vanwege economische crisis en vergrijzing. De dominante beleidsopgaven lagen op het
terrein van financiën, economie, zorg en werkgelegenheid. Rond belangrijke beleids-
keuzes werden maatschappelijke kosten-batenafwegingen gemaakt. De herwaardering
van het landschap en de noodzaak tot integrale aanpak van de klimaatproblematiek leid-
den ertoe dat de natuuropgave naar de achtergrond werd gedrongen ten gunste van de
klimaat- en wateropgaven (Klijn 2011). De beleidsambities met betrekking tot de Ecologi-
sche Hoofdstructuur werden naar beneden bijgesteld. Ook op andere terreinen in het
natuurbeleid zette staatssecretaris Bleker ongekend snelle beleidswijzigingen en forse
bezuinigingen in (Buijs et al. 2014), die dankzij veel maatschappelijk protest deels werden
teruggedraaid.

Ook de almaar gegroeide regelgeving ondervond maatschappelijke tegenstand, wat in het
afgelopen tijdvak heeft geleid tot de ambitie van de overheid om te gaan dereguleren.
Door de internationalisering én de decentralisatie van beleid door te zetten, meet het Rijk
zich een bescheidener rol toe. De nieuwe natuurwet die momenteel ter goedkeuring aan
de Eerste en Tweede Kamer voorligt, zal waarschijnlijk naast alle bevoegdheden over don-
kergroene ook die over andere (lichtgroene) natuur naar provincies delegeren (ez 2014b).
Hierdoor blijven mogelijk taken liggen, en er wordt dan ook meer verwacht van de partici-
patie van derden, ofwel burgers en bedrijven.

Steeds minder wordt het natuurbeleid een aangelegenheid van de overheid, steeds meer
wordt het gedeeld tussen overheid en samenleving. Dit proces van vermaatschappelijking
is feitelijk al langer gaande, maar krijgt de laatste jaren steeds meer aandacht. Vanwege de
bezuinigingen zijn ook natuurbeheerders genoodzaakt meer te vermaatschappelijken,
terwijl het draagvlak voor het natuurbeleid beperkt is. De burger toont zich immers in
toenemende mate een kritische en geëmancipeerde consument van natuur en landschap.
In de beweging ‘van government naar governance’ proberen overheden burgers ruimte te
geven, zoals ook blijkt uit de nieuwe Rijksnatuurvisie. Onder leiding van staatssecretaris
Dijksma verscheen deze in mei 2014 in de nota Natuurlijk verder (ez 2014a). Centraal staat dat
de overheid met de samenleving wil samenwerken aan versterking van de natuur. Het ini-
tiatief ligt bij de burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties, provincies en gemeen-
ten. Het Rijk zet diverse instrumenten in, variërend van lichte ondersteuning (zoals bijdra-
gen aan samenwerking) tot marktprikkels (zoals certificering).

Het kader van natuurbeleid ligt vast in internationale regelgeving. De Rijksoverheid
neemt de verantwoordelijk voor de internationale kaders en ambities, de provincies voor
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het invullen en uitvoeren van het beleid dat in het Natuurakkoord is afgesproken. Verder
wil de overheid dat ook de samenleving verantwoordelijkheid neemt voor natuur als
publieke zaak. Men is nog zoekende naar de kaders waarbinnen georganiseerd kan wor-
den dat burgers en bedrijven op dit vlak acties initiëren, taken op zich nemen, samen-
werken met natuurprofessionals en tegelijkertijd beleidsdoelen realiseren. De overheid
wil hiervoor leren van initiatieven, experimenten en proeftuinen in het natuurveld en van
ervaringen uit andere beleidsdomeinen.

2.3 De maatschappelijke waarde van natuur en cultuur

Onmiskenbaar heeft zowel natuur als cultuur een intrinsieke waarde. Zonder de levende
natuur zou de wereld onleefbaar zijn, en cultuur is essentieel voor het samenleven in soci-
ale gemeenschappen ‒ al is de afwezigheid van cultuur uiteraard niet direct levens-
bedreigend.
Vaak wordt de waarde van natuur en cultuur ook wel instrumenteel bezien, als middel om
andere doelen te bereiken. Zo heten natuur en cultuur allebei belangrijk te zijn voor een
gezamenlijke identiteit als Nederlanders. Ze zouden ons herinneren aan wie we zijn en
waar we vandaan komen. De identiteit van Nederland is deels gefundeerd op de situering
van ons land in de delta en op de landwinning die er eeuwenlang heeft plaatsgevonden.
In het landschap zijn nog vele stille getuigen daarvan aanwezig. Met gepaste trots tonen
we Kinderdijk en de Beemster aan buitenlandse bezoekers, in wier ogen de lage weilan-
den en de hoge dijken een landschappelijke curiositeit zijn. Verspreid door het land lig-
gen nog terpen en wierden als relikwieën van vroegere pogingen om met het water te
leven. En ook onze historie van handelsnatie heeft zijn sporen achtergelaten, bijvoor-
beeld de vele fraaie landgoederen en buitenplaatsen, waar welgestelde stedelingen de
ongezonde stad (tijdelijk) ontvluchtten.
Het cultuurlandschap en het daarin aanwezige erfgoed vertegenwoordigen een recrea-
tieve waarde en een economische waarde ‒ als toeristische bestemming, leverancier van
voedsel en grondstoffen en basis voor de (regionale) economie (De Groot et al. 2010).
Voedsel, hout, energie uit biomassa (‘biobased’) en drinkwater leveren directe inkomsten
op, en een aantrekkelijk landschap leidt indirect tot een hogere economische waarde van
woningen (Visser en Van Dam 2006; Steenbekkers en Vermeij 2013) en ander vastgoed
(Braaksma en Bos 2007). Polderlandschappen spelen ook een (preventief kostenbespa-
rende) rol in het voorkomen van wateroverlast in de laag in de delta gelegen Randstad,
door gebieden in de bovenloop en langs de rivieren als noodoverloop te laten fungeren.
Natuur is van groot belang voor recreatie en vrijetijdsbesteding. Deze sector groeit al
decennia en neemt in economisch en maatschappelijk belang toe (De Bruijn et al. 2013).
Zo is geschat dat toerisme en recreatie in Natura2000-gebieden een economische meer-
waarde opleveren van 50 tot 85 miljard euro per jaar. Steeds vaker wordt natuur letterlijk
het decor voor culturele evenementen en locatietheater. Het culturele festival Oerol is in
die zin een begrip, en bij het muziekfestival Into The Great Wide Open een eiland ver-
derop speelt de locatie eveneens een grote rol. Volgens staatssecretaris Dijksma moet het
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natuurveld zich gaan richten op het bieden van meerwaarde voor andere sectoren, zoals
de bouw, de landbouw en de waterveiligheid. In dat kader dicht de overheid zichzelf een
voorbeeldrol toe bij het ‘natuurinclusief bouwen van wegen, waterwegen en dijken’
(ez 2014a). In het zoeken van synergie met andere domeinen heeft het cultuurveld al een
aantal stappen gezet door cultuur in te zetten voor stedelijke kwaliteit (als trekpleister
voor creatieve industrie, maar ook als katalysator in ‘prachtwijken’), maatschappelijke
vernieuwing en voor economische alsook technische innovatie (Trienekens 2009).

Natuur heeft ook een eigen economie, namelijk via de productie van hout en biomassa.
Was de houtproductie in 1899 de bestaansgrond van Staatsbosbeheer, momenteel is zij
bijzaak. Toch leveren de bossen nog steeds geld op: in 2012 behaalde Staatsbosbeheer met
een oogst van circa 350.000 kubieke meter hout een omzet van 21 miljoen euro. De gepro-
duceerde biomassa is een factor tien kleiner, en wat de opbrengsten daarvan zijn is onbe-
kend.5 Overigens weten particuliere boseigenaren de laatste jaren nauwelijks nog winst te
behalen uit de houtopbrengst (Silvis en Voskuilen 2013). Zij realiseren wel maatschappe-
lijke waarde, maar de revenuen daaraan komen terecht bij ondernemers in onder meer
recreatie en horeca.
De culturele sector heeft zeker ook een directe economische waarde, maar de omvang
daarvan is lastig te bepalen. Indirect draagt cultuur bij aan andere sectoren door het aan-
zetten tot creatief denken. Aldus zou cultuur een voedingsbodem bieden voor innovatie
en via verbinding en reflectie helpen maatschappelijke problemen op te lossen
(Trienekens et al. 2011). Indirect draagt cultuur bij aan de economie van de creatieve secto-
ren, die in volume harder zouden groeien dan de rest van de economie (ocw 2013).
Zowel natuur als cultuur is van belang voor de stad. Cultuur fungeert als ‘magneet voor de
stad’ en groen verbetert de fysieke stedelijke kwaliteit van de stad (De Groot et al. 2010;
Marlet en Woerkens 2011). Beide hebben een belangrijk meerwaarde voor de stedelijke
economie en voor individuele bedrijven. Bij bedrijfsvestigingen wordt rekening gehouden
met natuur vanwege de locatiesfeer van het bedrijf. Natuur is voor werknemers bovendien
belangrijk als woonplaatsfactor en met betrekking tot hun kwaliteit van leven, en het-
zelfde geldt voor het culturele aanbod en voor de lokale cultuur in brede zin (pbl 2014).
Onder de noemer maatschappelijk verantwoord ondernemen werken veel bedrijven aan
het verduurzamen van hun producten en diensten. Aandacht voor natuur kan dan een van
de aspecten zijn die worden uitgelicht, maar zegt niet per definitie iets over de daadwerke-
lijke vergroening van het productieproces. Onder verwijzing naar de term greenwashing
wordt wel gesuggereerd dat bedrijven in het bedrijfsproces niet altijd handelen naar de
duurzaamheidsclaims die ze prediken.

Natuur en cultuur vertegenwoordigen ook een maatschappelijk belang vanwege hun
effecten op de volksgezondheid. Beide bieden bij uitstek kansen voor ontspannen en ont-
moeten, natuur ook voor een gezond leefklimaat en bewegingsruimte. Dat zijn belang-
rijke kwaliteiten in een tijd waarin overgewicht een grote zorg is en cohesie en sociale
integratie onder druk lijken te staan.

n a t u u r  e n  c u l t u u r

2 4



In de brede definitie van natuur zijn verder de maatschappelijke baten van groen relevant:
collectieve tuinen verbeteren de kwaliteit van de directe woonomgeving en het sociale
klimaat (sociale samenhang, buurtcontacten, sociale veiligheid) (Kullberg 2010). Zelfs de
associatie van de kleur groen met natuur heeft meetbare effecten opgeleverd: kantoor-
planten verbeteren het leef- en werkklimaat op de werkplek en een groen uitzicht (ook als
dat artificieel is) vanuit het ziekenhuisbed bevordert het herstel van patiënten (Van den
Berg en Van den Berg 2001). Natuur draagt bij aan welzijn en ziektepreventie en betekent
daardoor een kostenbesparing op gezondheidszorg (Maas et al. 2009; kpmg 2012).
Aan kunst worden dezelfde effecten toegedicht (Adams 2012). Er zijn ook sceptische gelui-
den te horen over veronderstelde spillover-effecten van cultuureducatie (Winner et al. 2013)
en over de verbindende effecten van cultuur (Van den Broek 2010c). Sociale effecten van
cultuur zijn bijzonder lastig ‘hard’ te maken (Van Erven et al. 2011; Van den Hoogen et al.
2010).

Noten

1 Conserveren gebeurt binnen de erfgoedinstellingen, zoals musea, monumenten en archieven, maar

ook daarbuiten.

2 Deze schets is gebaseerd op Van den Broek (2012), zie aldaar voor referenties.

3 De notitie Cultuur en school (1996) is van de hand staatssecretarissen Nuis en Netelenbos van Onderwijs,

Cultuur en Wetenschappen.

4 Deze schets is vooral gebaseerd op Klijn (2011) en De Visser (2009), zie aldaar voor verdere referenties.

5 Jaarverslag Staatsbosbeheer 2013, geraadpleegd via www.staatsbosbeheer.nl
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3 De betrokkenheid van burgers bij natuur en cultuur

In de betrokkenheid van burgers met cultuur en natuur zijn diverse vormen te onderschei-
den. De eerder gepresenteerde piramide biedt een zekere ordening van die vormen naar
intensiteit van betrokkenheid. Het is in die volgorde dat die vormen van betrokkenheid
bij natuur en cultuur in de paragrafen 3.2 tot en met 3.8 in meer detail de revue passeren.
Vaak hebben we hiervoor de websites en jaarverslagen van organisaties in het natuur- en
cultuurveld geraadpleegd. We starten dit hoofdstuk met de individuele waarden die men-
sen hechten aan natuur en cultuur (§ 3.1). En we sluiten het hoofdstuk af met een
beschouwing over de condities van actieve burgerinzet, die wellicht behulpzaam zijn voor
organisaties en instanties die burgers willen betrekken (§ 3.9).

3.1 De individuele betekenis van natuur en cultuur

De individuele betekenis van natuur en cultuur wordt in beleidsnota’s in vele toonaarden
bezongen. Natuur en cultuur zouden de kwaliteit van het leven positief beïnvloeden.
Ze bieden ontspanning, of juist de mogelijkheid tot inspanning. Beide kunnen inspireren,
schoonheid bieden en het persoonlijke leven verrijken. Beide kunnen bovendien een
betekenisvol decor zijn en spirituele ervaringen opleveren. “Zonder die functies van de
natuur valt wel te leven, maar datzelfde kunnen wij zeggen over de rol van literatuur of
muziek. Ook daar gaat het om aspecten die geen primaire levensbehoefte vormen, maar
die toch zeer belangrijk kunnen zijn voor de kwaliteit van ons leven en de betrokkenheid
bij onze leefwereld” (Alblas 1999).

Hoewel velen menen dat natuur goed is voor de kwaliteit van leven en de gezondheid
(o.a. Russell et al. 2013), is daar voor de Nederlandse situatie niet eens zoveel wetenschap-
pelijk bewijs voor. Aansluitend bij de internationale consensus hierover zijn er wel bewij-
zen dat bewoners in groene omgevingen minder depressies en angststoornissen hebben
(Van den Berg et al. 2010) en dat groen overgewicht helpt voorkomen (kpmg 2012). In een
Nederlands onderzoek zijn enkele welzijns- en gezondheidseffecten van groen aange-
toond (De Vries et al. 2009), zowel voor grootschalig groen als bossen, weilanden en par-
ken alsook voor kleinschalig groen in de woonbuurt als groenstroken, plantsoenen, voor-
tuinen en geveltuinen (Maas 2009; De Vries et al. 2013). Dat laatste zorgt voor een betere
algemene en geestelijke gezondheid, vooral als het afwisselend, kleurig en goed onder-
houden is. Deze gunstige effecten vloeien waarschijnlijk voort uit stressreductie en door-
dat mensen zich meer thuis voelen in de buurt.
Recreatie in de natuur zou ook bijdragen aan geluk. Een bezoekje aan een bos, recreatie-
gebied of strand geeft velen een geluksgevoel. Ook zelf kunst beoefenen of kijken en luis-
teren naar kunst zou positieve effecten op geluk, intelligentie en gezondheid hebben
(Dröge 2010). Hoewel de titel van een rapport van het voormalige ‘natuurministerie’
(ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit) suggereert dat Nederlandse
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landschappen zowel geluk als euro’s opleveren (Braaksma en Bos 2007), is de geluk-
opbrengst van natuur en landschap hier feitelijk nooit onderzocht. Op de anwb-geluks-
ladder van recreatieve uitjes die gelukkig maken staat natuurrecreatie in de top 5 en
scoren culturele uitjes wat lager (De Bruijn et al. 2013). Toch zullen ze elkaar niet veel ont-
lopen, want bij deze geluksmeting is natuurrecreatie ruim geïnterpreteerd: hieronder val-
len ook bezoekjes aan dierentuinen, attractieparken, evenementen of festivals, en bij die
laatste twee is groen het decor waartegen geniet men van zaken, die op zichzelf veeleer
cultureel van aard zijn.
Zowel cultuur als natuur maakt onderdeel uit van de vrijetijdsbesteding van Nederlanders.
Vrije tijd is een relatief schaars goed, dus concurreren activiteiten rond natuur en cultuur
in de vrije tijd om de aandacht. Per week hebben Nederlanders ongeveer 45 uur vrije tijd
(Cloïn et al. 2013). Mensen die tuinieren en planten verzorgen besteden daar gemiddeld
2,5 uur per week aan, ongeveer evenveel tijd als hobbyzangers aan zingen besteden. Wie
een muziekinstrument bespeelt, is daar wekelijks bijna 3 uur mee bezig. Degenen die vrij-
willigerswerk doen voor cultuur besteden daar gemiddeld 3 uur per week aan, natuur-
vrijwilligers trekken voor hun bijdrage gemiddeld 2 uur per week uit (eigen berekening op
basis van het scp/cbs-tijdsbestedingsonderzoek tbo 2011). Door de bank genomen ont-
loopt de vrijetijdsbesteding voor natuur en cultuur elkaar niet veel. Wel is de tijdsbeste-
ding aan de natuur waarschijnlijk wisselvalliger, doordat men voor uithuizige activiteiten
in de natuur afhankelijk is van de seizoenen en weersomstandigheden, wat voor culturele
activiteiten veel minder geldt.

3.2 Betrokkenheid van burgers: draagvlak en protest

Overheidsinspanningen voor natuur en cultuur moeten concurreren met andere belang-
rijke beleidsthema’s als gezondheidszorg, onderwijs, economie en infrastructuur.
Hoe belangrijk vinden Nederlanders natuur en cultuur in vergelijking met andere beleids-
thema’s? Het thema natuur & milieu valt in de periode 2008-2012 buiten de top 10 van
belangrijkste issues. Op een lijst van vijftien politieke thema’s bereikt het hooguit de elfde
tot veertiende plaats (Dekker et al. 2012; Dekker en Den Ridder 2014). Het thema kunst &
cultuur werd in dezelfde peiling verbonden met aanpalende beleidsthema’s onderwijs en
innovatie. Aan onderwijs hecht men in het algemeen veel belang, waardoor de priori-
tering voor kunst en cultuur net iets hoger uitviel dan die voor natuur & milieu. Voor
slechts 2% tot 3% van de bevolking is natuur & milieu een groot maatschappelijke pro-
bleem, 3% tot 4% vindt dat van kunst, cultuur, onderwijs & innovatie. Bij de laatste meting
in januari 2014 was het probleembesef voor zowel natuur als cultuur gedaald tot circa
2% (Dekker en Den Ridder 2014). In groepsgesprekken blijken burgers meer betrokken-
heid bij de leefomgeving aan de dag te leggen. Zodra er concrete zaken aan de orde
komen, zoals specifieke parken en landschappen, realiseren burgers zich dat groen en
natuur in de leefomgeving wel degelijk belangrijk zijn voor hun dagelijks leven
(Den Ridder et al. 2011).
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In de prioritering voor overheidsbezuinigingen door Nederlanders in 2010 hebben natuur
en milieu een meer solide positie dan cultuur. Bezuinigen mag de overheid van slechts
10% van de bevolking op natuur, terwijl 61% instemt met bezuinigingen op cultuur. Als
wordt gevraagd waarop zeker niet bezuinigd mag worden, is natuur en milieu veilig bij
16% van de bevolking en kunst en cultuur bij slechts 3% (Van Groenestein en Verheggen
2010). In ander onderzoek valt de natuur onder het item ‘bijdragen aan aanpak internatio-
nale milieuproblemen en klimaat’. Waar mensen eerder nog wilden dat het Rijk meer
prioriteit en budget zou uitgeven aan natuur, was dit in 2010 en 2011 omgeslagen in poste-
rioriteit. Op uitgaven voor het ‘stimuleren van kunst en cultuur’ mag van Nederlanders
steevast bezuinigd worden (Dekker et al. 2012). Overigens staat een gering draagvlak voor
overheidssteun voor cultuur en natuur niet gelijk aan geringe steun in het algemeen. Zo
blijkt het natuurbeleid van de particuliere natuurorganisaties gezien hun grote achterban
wel een breed draagvlak te hebben (Vader et al. 2010). Om draagvlak voor het beleid te
toetsen, houdt Vereniging Natuurmonumenten sinds kort grootschalige enquêtes onder
haar bijna 750.000 leden: in 2013 over wild en jacht en in 2014 over recreatie en natuur-
bescherming.
De door het Rijk aangekondigde bezuiniging van 200 miljoen euro op cultuur en het
afschaffen van het verlaagde btw-tarief op tickets brachten in 2010 en 2011 flink wat men-
sen op de been. Met de actie ‘Schreeuw om cultuur’ werd hiertegen door het hele land
geprotesteerd op manifestaties met artiesten en kunstenaars waar naar schatting
75.000 mensen op af kwamen. In korte tijd werden op internet 40.000 steunbetuigingen
ontvangen1 en in juni 2011 vonden een nachtelijke protestmars en een demonstratie op
het Malieveld plaats.2

Niet veel later werd ook het natuurveld geconfronteerd met forse bezuinigingsplannen.
De Rijksbijdrage van circa 700 miljoen euro werd in eerste instantie door Bleker terug-
gebracht naar 105 miljoen. Ondanks de toevoeging door Dijksma van 200 miljoen euro,
betreft het per saldo een halvering van budgetten. Op initiatief van een collectief van zo’n
veertig natuurorganisaties werd de protestactie ‘Hart voor Natuur’ op poten gezet en ont-
vingen boswachters, natuurgidsen en vrijwilligers zo’n 40.000 bezoekers op 150 locaties
in het hele land.3 Maar hierbij bleef het wel zo’n beetje qua burgerprotest. Deze steun-
betuigingen in de vorm van deze eenmalige protestactie en nog een latere, rond een
nieuwe bezuinigingsronde in 2013, steken toch wat mager af bij de protestacties in het
cultuurveld. De geringere actiebereidheid van het publiek hangt wellicht samen met het
meer overheidsgebonden karakter van het natuurveld of met een ontbreken van de crea-
tieve geesten en de mediacontacten die in de cultuurwereld aansprekende acties optui-
gen. Vanuit dit perspectief bezien is de oogst van de actie Hart voor Natuur nog zo slecht
niet geweest.
Voor specifieke bestuurlijke plannen waarbij de natuur benadeeld of mogelijk beschadigd
zal worden, lukt het natuur- en milieuorganisaties dikwijls wel om flink wat protest aan te
wakkeren. Na het bekend worden van plannen voor een luchthaven in Twente
bijvoorbeeld mobiliseerde de Vereniging Natuurmonumenten haar achterban en werden
16.500 verweerschriften ingediend.4 Omgekeerd geven deze organisaties ook een stem
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aan maatschappelijke onrust. Zo diende in juli 2014 een brede groep van natuur- en
milieuorganisaties naar aanleiding van vele lokale acties van bezorgde bewoners een
zienswijze in tegen kabinetsplannen rond proefboringen voor de winning van schaliegas.

3.3 Betrokkenheid in de vorm van belangstelling

De grotere natuurorganisaties in Nederland hebben momenteel een achterban van bijna
vier miljoen leden (Posthumus et al. nog te verschijnen). Het is het plausibel te veronder-
stellen dat nog meer mensen in natuur geïnteresseerd zijn, omdat niet iedereen interesse
in de natuur omzet in lidmaatschap van een natuurorganisatie, al is het maar omdat een
ander lid van het huishouden al lid is. Bovendien weten we uit de afgenomen ledentallen
in het afgelopen decennium dat er voorheen nog minstens 300.000 extra personen
belangstelling hadden voor de natuur. Mensen kunnen hun belangstelling ook op andere,
al dan niet expliciete wijze laten blijken, bijvoorbeeld via de media ‒ de social media
incluis. Televisie en internet brengen beelden van natuur, klimaat en landschappen in de
hele wereld dichtbij. Ook de minder exotische natuur in de Oostvaardersplassen blijkt
interessant, met name sinds men thuis via webcams de geboorte en het opgroeien van
vossenwelpjes kan volgen. Geïnteresseerden kunnen zich in natuur verdiepen via gespeci-
aliseerde tijdschriften of cursussen en sinds kort ook via online community’s en kennis-
fora.

Tijdschriften
Een compleet beeld van het aantal tijdschriften over cultuur of natuur is er niet. Zeven
landelijke cultuurtijdschriften ‒ Historisch Nieuwsblad, Hollands Diep, Kunst en Cultuur, Kunst-
beeld, Oor, Tableau en Zoom ‒ hadden in 2011 een gezamenlijke oplage van bijna een kwart
miljoen exemplaren (Van den Broek 2011). Tal van kleinere of lokale tijdschriften, van his-
torische of heemkundeverenigingen bijvoorbeeld, zijn in deze telling echter niet mee-
genomen, evenmin als aan een bepaalde discipline of kunstvorm verbonden tijdschriften,
zoals tenminste vijf magazines in de sector beeldende kunst.
Volgens dezelfde bron hadden zes landelijke tijdschriften voor mensen met interesse voor
een ‘groene leefstijl’ (Groei & Bloei, Home & Garden, Landleven, Seasons, Tuinieren en Wonen
Landelijke Stijl) een gezamenlijke oplage van bijna een half miljoen exemplaren. Daarnaast
is er nog een heel scala aan commerciële publiekstijdschriften die worden aangeprezen
als lectuur voor groenliefhebbers. Genoemde oplagecijfers betreffen dus opnieuw maar
een deel van het aanbod. Echte natuurbladen zoals Roots (voorheen Grasduinen) ontbreken
bovendien in de genoemde telling. Het totale bereik van natuurtijdschriften is dus onbe-
kend, evenals de samenstelling van het publiek dat ermee bereikt wordt. De meeste tijd-
schriften specialiseren zich rond populaire domeinen als buitenleven, tuinen en dieren.
Meestal richten ze zich op de natuur dicht bij huis, soms met informatie over een natuur-
bewuste leefstijl en vaak met praktische tips voor tuinliefhebbers.
Daarnaast verspreiden natuurorganisaties tijdschriften onder hun achterban. Zij beschou-
wen de communicatie met de achterban als het meest effectieve gereedschap voor het

d e  b e t r o k k e n h e i d  v a n  b u r g e r s  b i j  n a t u u r  e n  c u l t u u r

2 9



betrekken van burgers (Vader et al. 2010). De betrokkenheid wordt gevoed door kennis
van de natuur en de resultaten van het eigen werk te delen. De communicatie is veelal
gericht op volwassenen, maar natuurorganisaties proberen ook kinderen en jongeren bij
hun activiteiten te betrekken, bijvoorbeeld met op deze doelgroep toegesneden maga-
zines. Staatsbosbeheer poogt natuurliefhebbers aan zich te binden via het kwartaalmaga-
zine Naar buiten, dat door ruim 28.000 betalende abonnees en ruim 5000 vrijwilligers
wordt gelezen (Staatsbosbeheer 2014), en via het tweemaandelijkse digitale Buitennieuws
(47.000 abonnees). Natuurmonumenten verspreidt het magazine Puur natuur (voorheen
Natuurbehoud) elk kwartaal onder ruim 700.000 leden, daarnaast ontvangen 21.000 geïn-
teresseerden maandelijks een digitale natuurbrief. Verder benadert de organisatie met
een speciaal bulletin Van Nature elf keer per jaar beleidsbeïnvloeders en is er een halfjaar-
lijkse krant voor de 2300 vaste vrijwilligers. De twaalf provinciale Landschappen, die een
grote rol spelen in het natuur- en terreinbeheer, geven op de provincie gerichte maga-
zines uit. Onduidelijk is hoeveel geïnteresseerden zij bedienen. ivn, een instituut voor
natuureducatie en duurzaamheid, stelt zich tot doel mensen meer kennis bij te brengen
over natuur, milieu en landschap, hen bewust te maken van de eigen leefomgeving en de
betrokkenheid bij een duurzame samenleving te vergroten. Het instituut brengt voor de
achterban (ruim 20.000 leden) en relaties het tijdschrift Mens en natuur uit. Het Wereld
Natuur Fonds verspreidt onder zijn bijna 825.000 donateurs het tijdschrift Panda, en geeft
daarnaast een magazine uit voor zijn 138.000 jeugdleden. Daarmee is het beeld niet com-
pleet, want ook organisaties op het snijvlak van natuur en milieu, zoals Greenpeace en
Natuur & Milieu, en organisaties op snijvlak natuur en recreatie, zoals dierentuinen,
bedienen hun achterban met papieren en/of digitale informatie.
Doordat van geen van beide sectoren het beeld compleet is, valt niet te zeggen hoe aan-
bod en afname van tijdschriften in de sectoren natuur en cultuur zich tot elkaar verhou-
den. Wel is duidelijk dat geïnteresseerden een flink aanbod van groene tijdschriften ter
beschikking staat. In het commerciële segment zijn deze tijdschriften met name gericht
op de rol van groen in wonen en leefstijlen. Het aanbod aan tijdschriften over ‘echte’
natuur is afkomstig van de grote belangenorganisaties, die daarmee hun achterban bedie-
nen.
In dagbladen vinden geïnteresseerden in cultuur meer van hun gading dan geïnteresseer-
den in natuur. Dagbladen schrijven veel over cultuur, met name in de vorm van recensies
van voorstellingen en tentoonstellingen. Veel dagbladen beschikken zelfs over aparte
katernen over cultuur en boeken.

Radio en televisie
De publieke omroep heeft cultuur van oudsher als (verplicht) speerpunt, waardoor op
radio en televisie relatief veel cultureel aanbod is. In 2012 gebruikte de publieke omroep
900 uur zendtijd voor kunstinformatie, circa 300 uur voor toneel, kort drama, artistiek
spel, cabaret/kleinkunst en satire, 100 uur voor klassieke muziek en bijna 700 uur voor
populaire muziek (npo 2013). Met de komst van digitale televisie zijn daar zenders als
Cultura24 en Holland Doc bijgekomen, waardoor de kijker ‘bijkans aan al die schoon-
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heidsbeleving bezwijkt’.5 Publieke (en ook commerciële) zenders bieden veel pro-
gramma’s op het grensvlak van amusement en cultuur. In het algemeen, maar dit gaat
zeker op voor culturele programma’s, geldt dat de scheidslijnen tussen genres (informa-
tie, opinie, amusement) vervagen. Vanuit een cultuurkritisch perspectief is wel gesteld dat
‘moeilijke’ genres ‘makkelijker’ worden gemaakt om een groter kijkerspubliek te trekken,
enerzijds door elitaire met populaire genres te mengen, anderzijds door kwaliteits-
standaarden te verlagen (Huysmans 2014). “Hoe lager de muze de drempel legt, hoe groter
de schare volgelingen” (Knulst 1996).
Natuur krijgt minder zendtijd van de publieke omroepen. In het jaaroverzicht van de
publieke omroepen komen diverse typen cultuuraanbod uitgebreid aan de orde, maar
wordt met geen woord gerept over natuur als aanbodsdomein (npo 2013). Waarschijnlijk
is natuur hier opgenomen in de domeinen nieuws, opinie, kennis en samenleving. Wel
zijn op televisie nu en dan natuurseries te zien en programma’s op het kruispunt van
natuur en voeding (zoals Melk en honing) en natuur en landschap (zoals Holland van boven),
thema’s waarvoor ook het Jeugdjournaal veel aandacht heeft. Voorts speelt natuur een rol in
reisprogramma’s en als decor ‒ bijvoorbeeld in De wandeling, gefilmd op een plek in de
natuur die belangrijk is voor de hoofdpersoon van het programma. Bekend is het al 35 jaar
oude programma Vroege vogels, waar men allerhande natuurkennis kan opdoen. Naar het
radioprogramma op de zondagmorgen luisteren naar schatting een half miljoen mensen6

en het televisieprogramma trok op een maandagavond in mei 2013 bijna 200.000 kijkers.7

Er zijn ook specifieke zenders met een groot natuuraandeel, zoals National Geographic en
Animal Planet. Hun marktaandeel8 ligt op 1,5% (sko 2013; Elings en Van Koppen 2009).
Een compleet beeld van de interesse in natuur en cultuur via radio en tv is helaas niet
voorhanden, omdat kijk- en luistercijfers niet thematisch gespecificeerd zijn.
Om culturele activiteiten onder de aandacht van een breed publiek te brengen, biedt Ster
& Cultuur organisaties met een culturele boodschap de mogelijkheid tegen een zeer gere-
duceerd tarief te adverteren bij de publieke omroep.9 Een dergelijke regeling is voor
natuurorganisaties niet voorhanden, alhoewel zij mogelijk in aanmerking komen voor
eenzelfde type regeling onder het thema Ster & Welzijn.

Nieuwe media en community’s
Het aanbod aan cultuur via nieuwe media is enorm. Musea maken op hun websites niet
alleen hun openingsuren bekend, maar ontsluiten er in toenemende mate ook hun col-
lecties. Het film- en muziekaanbod op internet is heel groot en vanwege het illegale
downloaden, waardoor artiesten en producenten veel inkomsten mislopen, voor een deel
zelfs problematisch. Streaming services, maar ook betaald downloaden lijken soelaas te kun-
nen bieden. Via nieuwe media ligt een gigantisch cultureel aanbod binnen bereik. Op
YouTube zijn van veel artiesten meerdere integrale cd’s alsook concertregistraties te vin-
den. In 2009 zocht 71% van de Nederlanders informatie over traditionele cultuur via oude
media en 62% via nieuwe media. Wonderlijk genoeg was dat verschil bij de populaire
cultuur nog groter, namelijk 75% via oude media en 56% via nieuwe media (Sonck en
De Haan 2014). Recentere cijfers zijn helaas niet beschikbaar, maar verondersteld mag
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worden dat naarmate het aanbod via internet toeneemt, ook het gebruik van de nieuwe
media voor natuur en cultuur stijgt. We verwachten dat de nieuwe media inmiddels de
overhand hebben, of anders snel zullen krijgen.
In het natuurveld heeft het internet een belangrijke functie in de informatie- en kennis-
overdracht. Veel natuurexpertise is voor leken toegankelijk gemaakt. Op de website
natuurinformatie.nl bijvoorbeeld, ‘een vat vol kennis over de natuur, over biologie en
over geologie’, worden artikelen gepubliceerd van experts van onder andere Naturalis en
Vogelbescherming Nederland, en kan men hen tevens als vraagbaak benaderen. De voor
experts bedoelde site natuurkalender.nl is opgericht om natuurfenomenen te registreren.
De websites van Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en De12Landschappen bieden uit-
gebreide informatie over hun eigen natuurgebieden en fungeren veelal tevens als plat-
form om natuurfenomenen te presenteren en te bediscussiëren. Daarnaast zijn er veel
websites die een podium bieden voor natuur- en landschapsfotografie en voor aanbod in
de sfeer van natuurrecreatie en -reizen.
Voor wie daar oog voor heeft is de natuur continu in verandering. Elke dag gebeuren er
dingen die geïnteresseerden het bekijken waard vinden. Nederland kent veel natuurorga-
nisaties en kennisinstellingen die één of meerdere soortgroepen nauwlettend in de gaten
houden. Met hulp van vrijwilligers (zie § 3.7) verzamelen zij natuurwaarnemingen via
internet, bijvoorbeeld via waarneming.nl of telmee.nl. Daarnaast komt elke dag een schat
aan informatie binnen van webcams in de natuur, van satellietzenders op trekvogels en
van computermodellen. Nieuwe media lenen zich bij uitstek om de natuur op de voet te
volgen. Zo doet natuurbericht.nl dagelijks verslag van gebeurtenissen in de natuur.
Natuurkalender.nl legt de link tussen deze natuurwaarnemingen en klimaatverandering,
zoals het vroege ontluiken van de natuur in het voorjaar van 2014.10 De website van
Vroege Vogels biedt naast informatie ook een platform om vragen over natuurfenomenen
en soorten aan anderen voor te leggen. In december 2012, toch niet de meest spannende
periode in de natuur, werd de website van de Vereniging Natuurmonumenten door bijna
een half miljoen individuele bezoekers bezocht. In het voorjaar, wanneer de natuur ont-
luikt, schieten bezoekerscijfers omhoog.
In het eerste kwartaal van 2014 bezochten circa 385.000 individuele bezoekers de website
van Staatsbosbeheer in totaal bijna 600.000 keer, dus op jaarbasis zijn er zo’n 2,5 miljoen
views. De onderliggende websites volgdevos.nl, volgdeoehoe.nl en volgdezeearend.nl
hebben samen ongeveer 230.000 volgers (Staatsbosbeheer 2014). Webcams in de natuur
worden steeds vaker toegepast en dragen sterk bij aan virtuele bezoekersaantallen. Zo
filmt Vogelbescherming Nederland sinds vier jaar met webcams wat er gebeurt in een aan-
tal vogelkasten. In de periode waarin vogels deze kasten bezoeken, stijgen de bezoekers-
aantallen van de site beleefdelente.nl.11 Zo namen in het broedseizoen 2013 meer dan een
miljoen bezoekers een virtueel kijkje in de nesten. Deze webcammers bleven gemiddeld
zo’n tien minuten rondkijken, 85% van hen bracht snel een herhaalbezoek en zo’n
60% van hen bekeek de vogelnesten zelfs vrijwel dagelijks. Staatsbosbeheer heeft ruim
400 compilatiefilmpjes van onder meer webcambeelden op YouTube geplaatst, die in het
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eerste kwartaal van 2014 ruim 100.000 keer werden bekeken. De vos was het meest popu-
laire dier (Staatsbosbeheer 2014).
Natuurorganisaties bieden via social media steeds meer informatie over natuur dicht bij
huis. De corporate website van Staatsbosbeheer heeft zo’n 19.000 volgers en deze organi-
satie verstuurde zo’n 9000 tweets. De blogs van de 28 boswachters trokken ruim
160.000 lezers ‒ met name de blogs over de Oostvaardersplassen zijn populair. De actie
‘Volg de boswachter’ leverde tussen mei en juli 2014 12.800 volgers op. Zo’n 180 Staatsbos-
beheerders twitteren wetenswaardigheden en het aantal likes op de Facebookpagina van
Staatsbosbeheer groeit gestaag en stond na het eerste kwartaal van 2014 op 13.500 ‒ volg-
devos heeft er bijna 45.000 (Staatsbosbeheer 2014). De 48 twitterende boswachters van
Natuurmonumenten hadden in 2012 bijna 34.000 volgers en de Facebookpagina van de
organisatie had toen bijna 15.000 en eind april 2014 bijna 100.000 likes. De Facebooksite
van Vroege Vogels had er toen bijna 18.000, die van Wakker Dier circa 60.000 en die van
Greenpeace Nederland 34.000 (de Facebooksite van Greenpeace International heeft ruim
een miljoen likes)12.
Het wederkerige karakter van nieuwe media, waardoor individuen niet alleen ontvangers
zijn maar ook informatie kunnen delen, betekent dat zij kunnen dienen als fora van in-
formatie-uitwisseling. In termen van de offline wereld vervullen ze daarmee een diffuse
mengeling van functies: medium, organisatie, stamtafel, ledenvergadering, expositie-
ruimte c.q. podium en zelfs leerschool. Deze vorm van online natuurbetrokkenheid ont-
stijgt het niveau van interesse en raakt veeleer aan bezoek, beoefening en lidmaatschap.
Ook voor wie als amateur een kunstdiscipline beoefent, is het internet een almaar uit-
dijende vindplaats van informatie. Wie bijvoorbeeld popliedjes wil naspelen, googelt in
een mum van tijd teksten en gitaartabs bij elkaar. Op internet circuleert verder steeds
meer software. Een deel van die software is zelf grondstof van kunstbeoefening in de vrije
tijd, vooral waar het beeld en geluid betreft. Bovendien wordt op internet op steeds gro-
tere schaal informatie uitgewisseld en worden zelfs digitale gemeenschappen (commu-
nity’s) gevormd. Beoefenaars die voorheen van elkaars bestaan en activiteiten niet gewe-
ten zouden hebben, kunnen nu informatie delen, elkaar tips geven, elkaars werk zien,
horen of lezen en daarop reageren. Internet is voor menige hobbyist tot een belangrijk
podium uitgegroeid, met alom bekende sites als youtube.com, soundcloud.com en
flickr.com en ook minder bekende sites: demoscene.info, deviantart.com en 3dhype.com.
Functies als informatieoverdracht, leren, presenteren en bediscussiëren, die zich eerder
binnen het kader van een vereniging of andere traditionelere organisatievormen voltrok-
ken, hebben (deels) op internet onderdak gevonden. Het landschap van kunstbeoefening
is daardoor aan verandering onderhevig (Van den Broek 2010a), waarbij de verschillen tus-
sen interesse, bezoek, beoefening en lidmaatschap vervagen.

Cursussen en educatie in de vrije tijd
Een groot aantal Nederlanders verdiept zich via cursussen verder in cultuur en natuur.
Voor velen begint educatie op dit vlak in het primair en voortgezet onderwijs, dat we
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‒ hoewel het strikt genomen buiten de interesse in de vrije tijd valt ‒ daarom hier toch
kort bespreken.

Aanbod via scholen
De oecd heeft berekend dat 11-jarigen in de aangesloten landen gemiddeld 9% van hun
schooltijd met cultuureducatie bezig zijn. In Nederland is dat percentage naar verwach-
ting zelfs nog wat hoger (IJdens et al. 2012). In het primair onderwijs wordt gewerkt aan
verbetering van de kwaliteit van de cultuureducatie.13 In het voortgezet onderwijs krijgen
leerlingen het vak culturele en kunstzinnige vorming (ckv), waarvoor een deel van hen
een Cultuurkaart (voorheen cjp) ontvangt. Cultuureducatie op school komt gedeeltelijk
tot stand in samenwerking met lokale centra voor de kunsten en met culturele instellin-
gen als musea en podia.
In het basisonderwijs is natuur- en milieueducatie (nme) onderdeel van het onderwijs-
kerndoel ‘oriëntatie op jezelf en de wereld’ (ocw, lnv en vrom 2008). nme is echter,
anders dan cultuureducatie, niet structureel in het onderwijscurriculum ondergebracht
(Sollart en Vreke 2008). De gemiddelde tijdsbesteding op de basisscholen aan nme blijft
onder de norm van één uur per week. Daarmee is de tijdsinvestering van de schoolpopula-
tie aan nme vermoedelijk kleiner dan aan cultuuronderwijs. Doordat provincies en
gemeenten de nme-taak uiteenlopend invullen, bestaan op dit vlak grote verschillen
(Sollart en Vreke 2008).14 Scholen zoeken in meer of mindere mate samenwerking met
nme-centra, ivn of natuurorganisaties. Staatsbosbeheer geeft zijn educatieve taak samen
met veertien andere nationale natuurorganisaties al ruim veertig jaar invulling met de
Nationale Boomfeestdag, waaraan in maart 2014 zo’n 115.000 kinderen meededen. Ook
besteden boswachters veel tijd aan educatie: zij leiden jaarlijks duizenden kinderen rond
in de natuur ‒ exacte aantallen zijn onbekend. Sinds 2013 biedt Staatsbosbeheer (samen
met ems en Podium) het lespakket De Nieuwe Wildernis ‒ In De Klas aan, dat in de eerste week
na lancering al door 1500 basisscholen werd aangevraagd.
Voor de educatie gericht op kinderen is Schooltv een hulpmiddel. Op schooltv.nl is een
breed aanbod van circa 4000 filmpjes beschikbaar, bedoeld voor klassikaal gebruik in het
primair onderwijs (po) en het voortgezet onderwijs (vo). Met het programma Nieuws uit de
natuur worden wekelijks slechts ca. 45.000 kinderen in het po bereikt (sko 2013) op een
totale populatie van bijna 1,5 miljoen. Daarbij wordt ondersteunend lesmateriaal voor
verwerking en verdieping van de kennis aangeboden, dat veelal klassikaal wordt benut.
Het aantal filmpjes over het thema cultuur neemt toe naarmate de doelgroep ouder wordt
(po 33; vo 55). Het thema kunst laat hetzelfde patroon zien bij iets hogere aantallen
(po 39, vo 93). Het aantal filmpjes over kunst en cultuur wordt ruim overtroffen door het
aantal filmpjes over natuur, wellicht doordat het breder wordt getrokken naar natuur en
milieu (po ruim 1100, vo 550).15

Voor de gemeenten is de ondersteuning van natuur- en milieueducatie in tegenstelling
tot de ondersteuning van cultuureducatie een facultatieve taak. Wat betreft de gemeente-
lijke bijdragen staan beide domeinen al langere tijd onder druk. Steeds meer gemeenten
kunnen en willen de kosten voor nme niet meer dragen. Dit geldt onder de druk van de
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recente bezuinigingen onverminderd ook voor de gemeentelijke bijdragen aan cultuur in
het algemeen en de centra voor de kunsten in het bijzonder.

Vrijetijdsaanbod
Het vrijetijdsaanbod aan educatie, cursussen en voorlichting op het gebied van cultuur en
natuur is groot, geografische verspreid, gericht op verschillende doelgroepen en zowel
inhoudelijk als qua diepgang divers.
Centra voor de kunsten voorzien ook in cultuureducatie in het vrijetijdssegment. Geïnte-
resseerden van alle leeftijden kunnen hier terecht voor les in zang, muziek, dans, toneel
en/of beeldende disciplines. Deze instellingen begonnen als gemeentelijke muziek-
scholen en creativiteitscentra, maar zijn intussen voor het vrijetijdsaanbod geheel afhan-
kelijk van wat zij op de markt verdienen. Daarnaast bestond altijd al een vrije markt van
cultuureducatie, bijvoorbeeld van dansscholen, pianoleraren en beeldend kunstenaars
die cursussen aanbieden in hun ateliers. Ook volksuniversiteiten en instellingen voor
afstandsonderwijs bieden cursussen over cultuur aan, die vaak op kunstgeschiedenis zijn
gericht (Van den Broek 2010b). Anno 2009 had circa 10% van de bevolking van zestien jaar
en ouder in de voorafgaande twaalf maanden in de vrije tijd les genomen in een kunst-
zinnige discipline, variërend van een schooljaar lang wekelijks gitaarles tot een kort-
durende workshop schilderen (Van den Broek 2010c).
In hun vrije tijd kunnen geïnteresseerden zich in de natuur verdiepen door cursussen te
volgen over landschapselementen, ecologie, bepaalde dier- of plantensoorten of natuur
in het algemeen. Veel Nederlanders willen ook leren hoe zelf met de natuur om te gaan,
bijvoorbeeld in een tuiniercursus over stekken, zaaien, verspenen, uitplanten, oogsten en
snoeien. Zeker wanneer men als vrijwilliger van een natuurorganisatie de handen uit de
mouwen gaan steken, is het goed als dat met enig verstand van zaken gebeurt.
De Rijksoverheid zet met het programma ‘Groen en Doen’ in op het betrekken van men-
sen bij het werk van natuurorganisaties. In het kader hiervan bundelen de zes grote lande-
lijke natuurorganisaties16 hun krachten bij het opleiden van vrijwilligers. In 2012 en 2013
zijn op die manier circa 10.000 mensen opgeleid, naar verwachting betreft het in 2014
6000 vrijwilligers. Ook provinciale overheden stimuleren betrokkenheid van vrijwilligers,
zoals Landschap Noord-Holland, dat in 2014 40.000 euro investeert in onder meer scho-
ling en opleiding van vrijwilligers.
Naast deze incidentele inzet op educatie zijn diverse organisaties structureel actief op dit
gebied. Zo is educatie een kerntaak van ivn, die wordt gedragen door een groep van
20.000 ervaren en gedreven vrijwilligers in de achterban, verdeeld over 170 lokale afdelin-
gen. ivn noemt zichzelf de grootste niet-formele groenopleider in Nederland en organi-
seert jaarlijks talloze laagdrempelige excursies, cursussen, wandelingen, lezingen, ten-
toonstellingen en opleidingen. Om een indruk te geven van het aanbod: in de periode van
19 tot en met 30 maart 2014, een krappe twee weken in een vroege lente, stonden er bijna
200 activiteiten en bijeenkomsten op de kalender van ivn. Daarnaast werden in de afgelo-
pen 50 jaar zo’n 15.000 mensen door ivn opgeleid tot natuurgids en ruim duizend recrea-
tieondernemers tot ‘gastheer van het Nationale Park’. Verder volgen op jaarbasis
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duizenden Nederlanders hier korte cursussen over bijvoorbeeld insecten, vogels, planten
en bloemen, schimmels, landschap of natuurfotografie. Lokale afdelingen ontwikkelen
cursussen om mensen met specifieke kennis over de lokale natuurgebieden uit te rusten.
De Stichting Veldonderzoek Flora en Fauna (voff) heeft publieksvoorlichting en educatie
eveneens hoog op de agenda staan. voff coördineert deze educatieve taak voor de Particu-
liere Gegevensbeherende Organisaties (pgo’s), die gespecialiseerde databanken beheren
met door duizenden vrijwilligers verzamelde verspreidings- en ecologische gegevens van
een groep dieren of planten. Elk van deze pgo’s organiseert cursussen voor vrijwilligers of
levert educatief materiaal over de bestudeerde en getelde soorten.
De organisatie Veldwerk Nederland noemt zich hét kennis- en praktijkcentrum voor
natuureducatie. Zij ondersteunt kennisontwikkeling en -verspreiding onder scholen, stu-
denten en opleidingscentra.
Het aanbod aan cursussen, educatie en voorlichting is vaak verbonden aan specifieke
plekken in de natuur. Aanbod in en bij de natuur vanuit de bezoekerscentra in de Natio-
nale Parken heeft vaak de vorm van tochten en excursies.
Daarnaast zijn er door het hele land verspreid circa 130 centra voor Natuur- en Milieu-
educatie (nme), die bewustzijn en kennis proberen te kweken over duurzaamheid en daar-
bij inzetten op de kernthema’s groen, water en energie. Jeugd en jongeren zijn de belang-
rijkste doelgroep van de nme, maar is er geen zicht op het bereik onder deze groep
(Remmerswaal et al. 2012). In gemeenten zonder nme-centrum zijn andere actoren actief.
Daarnaast telt Nederland circa 30 natuurmusea en 20 botanische tuinen, die vaak moge-
lijkheden tot verdieping bieden.17

Speciaal voor de doelgroep jongeren is het meer vernieuwd programma ‘NatuurWijs’
opzet door Staatsbosbeheer, Natuurcollege en de Universiteit Utrecht, waarbinnen men
wil bereiken dat jongeren natuurervaring opdoen en zich uitgenodigd voelen om die
natuur ook te leren kennen. Daarbij dient het bos als klaslokaal.

3.4 Betrokkenheid in de vorm van bezoek

Het bevorderen van het bereik van cultuur onder de bevolking is, met instandhouding en
ontwikkeling van cultuuruitingen, de kerndoelstelling van het cultuurbeleid. Het percen-
tage van de bevolking dat cultuuruitingen (kunsten en erfgoed) bezoekt is een belangrijke
en daarom veel onderzochte indicator. Zo bezoeken jaarlijks zo’n 1 miljoen mensen de
Open Monumentendagen (ocw 2009). Vanuit natuurperspectief vindt cultuurbezoek zijn
evenknie in buitenrecreatie: het bezoeken van het beschikbare natuuraanbod in Neder-
land. Het Nationale Park de Hoge Veluwe en het Kröller-Müllermuseum vormen een gou-
den koppel van natuur en cultuur, met ruim een half miljoen bezoekers per jaar (De
Bruijn et al. 2013). De Nationale Parken zijn in ecologisch opzicht belangrijk voor de legiti-
matie van het rijksbeleid rond natuur, maar hun recreatieve belang is vrijwel volledig een
taak van de provincie geworden. De Nationale Landschappen dienen doelen op het grens-
vlak van landschap en cultureel erfgoed, de ecologische waarde speelt in deze gebieden
een kleinere rol.
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In cultuurbeleid spelen sociale en geografische spreiding van aanbod en belangstelling
een grote rol. Het cultuuraanbod is groter waar de bevolkingsdichtheid hoger is. Het
omgekeerde geldt min of meer voor natuur. In de stad is er relatief weinig natuuraanbod,
en zelfs relatief weinig groen. Het beleidsprogramma ‘Groen en de stad’ beoogde vanaf
2008 daarom nieuwe natuur rond de stad te ontwikkelen, zodat stedelingen binnen
15 minuten een groene bestemming konden bereiken.
Cultureel erfgoed bevindt zich door heel Nederland, en bezoekjes aan pittoreske plaatsen
met beschermde stad- of dorpsgezichten zijn erg populair. Overigens kunnen te veel
bezoekers in een gebied afbreuk doen aan de beleving van de natuur of het landschap, en
bovendien zelfs schade aanrichten. Drukte kan in cultuur hinderlijk zijn bij tentoonstel-
lingen, evenementen en festivals; omgekeerd doet een halflege zaal afbreuk aan de sfeer
tijdens een voorstelling.

Zoals bij cultuur wel onderscheid is gemaakt tussen hoge en lage cultuur (ofwel gecanoni-
seerde versus populaire cultuur), is ook natuur te karakteriseren als ‘hoog’ en ‘laag’.
Beleidsmakers en professionals hanteren daarvoor het onderscheid tussen ‘donker-
groene’ en ‘lichtgroene’ natuur. Onder ‘donkergroene’ natuur valt wat zij als ‘echte’
natuur bestempelen. Naast de 162 Natura2000-gebieden, waar de overheid specifieke eco-
logische waarden beschermt, telt Nederland volgens een schatting van Staatsbosbeheer
daarnaast nog ruim 800 andere donkergroene gebieden, die naast een ecologische ook
een recreatieve waarde hebben. Hieronder vallen ook de 20 Nationale Parken die ons land
rijk is. De Hoge Veluwe is een schoolvoorbeeld van ‘donkergroene’ natuur. ‘Lichtgroene
natuur’ (populaire natuurlijke landschappen zoals de agrarische ommelanden van de
stad, aangelegde groenstructuren rond grote steden alsook het strand) heeft wel veel bele-
vingswaarde voor de recreant, maar telt in het natuurbeleid vanwege lage natuurwaarden
voor biodiversiteit en ecosystemen nauwelijks mee.
Het platteland is cultuurlandschap bij uitstek en komt daardoor niet in aanmerking voor
de kwalificatie ‘donkergroene’ natuur. Bijna driekwart van de bevolking zegt wel eens het
platteland te bezoeken om er de natuur te beleven (Steenbekkers et al. 2008). Dit type
landschap is iets meer in trek bij plattelandsbewoners zelf dan bij stedelingen. De zeven-
tien Nationale Parken die (grotendeels) worden beheerd door Staatsbosbeheer trekken
volgens tellingen in recreatieonderzoeken jaarlijks naar schatting 150 miljoen bezoe-
kers.18 De Oostvaardersplassen zijn, zeker sinds het succes van de film De nieuwe wildernis,
min of meer het boegbeeld van de ‘donkergroene’ natuur in Nederland. Toch valt het
bezoekersaantal van jaarlijks circa 300.000 een beetje weg bij de naar schatting ruim
1 miljoen jaarlijkse bezoekers van het Amsterdamse Bos en het Haagse Bos. Het is dan ook
geen eerlijke vergelijking: het Amsterdamse Bos is voor bezoekers aangelegd en houdt het
midden tussen een sociaal-culturele voorziening en ‘lichtgroene’ natuur, terwijl de Oost-
vaardersplassen vanwege de ecologische waarde bewust weinig bezoekers toelaten. De
gebieden van Natuurmonumenten zijn ook overwegend als donkergroen te waarderen. In
2007 trokken de 6 bezoekerscentra circa 600.000 bezoekers en jaarlijks worden meer dan
50 miljoen bezoeken gebracht aan de 355 natuurgebieden.19
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Gecanoniseerde cultuurvormen als klassieke muziek, beeldende kunst en toneel kennen
een geringer bereik dan populaire cultuurvormen als popmuziek, cabaret en film
(Van den Broek 2013). Bovendien is de belangstelling voor gecanoniseerde kunsten groter
onder hoger opgeleiden en ouderen, terwijl de belangstelling voor populaire cultuur
meer over alle sociale lagen in de bevolking gespreid is. Het bereik van hoge en lage cul-
tuur was in de periode 2006-2012 nagenoeg stabiel. De klassieke podiumkunsten (opera,
klassieke muziek, toneel, ballet) hadden per kunstvorm gemiddeld steeds een bereik van
circa 15% (het aandeel van de bevolking dat in twaalf maanden minstens één bezoek
bracht aan deze kunstvormen). Het gemiddelde bereik van populaire kunstvormen (musi-
cal, cabaret, film en popmuziek) was steeds circa 33%, waarbij moet worden aangetekend
dat het hoge bereik van film hier het beeld mede bepaalt; zonder film hebben de drie
overige populaire podiumkunsten elk een bereik van 25%. Alle musea samen verlokten de
helft van de bevolking tot minstens één bezoek (Cloïn et al. 2013). De circa 1 miljoen
Museumkaarthouders legden in 2013 circa 6,4 miljoen museumbezoeken af.20 De meest
genoemd reden om een Museumkaart te kopen is de voordelige toegang (77%), op afstand
gevolgd door ‘omdat ik van kunst hou’ (50%), ‘om musea te ondersteunen’ (28%) en ‘om
het erfgoed in stand te houden’ (25%) (Van den Broek 2011).21

De vergelijking tussen bezoekerscijfers voor cultuur en natuur gaan enigszins mank,
omdat het cultuurbezoek in percentages unieke bezoekers wordt weergeven, terwijl het
bij natuurrecreatie totale bezoekersaantallen betreft, en er dus geen zicht is op het aantal
unieke bezoekers. In het bevolkingsonderzoek naar vrijetijdsbesteding (vto) in 2012 is
dezelfde personen gevraagd naar hun activiteiten in relatie tot cultuur en natuur. Vergelij-
ken we het aantal bezoekjes dat men op beide domeinen in de afgelopen twaalf maanden
in binnen- en buitenland zegt te hebben afgelegd, dan is natuur de grote winnaar. De
ondervraagden komen zo’n twaalf keer per jaar in een natuurgebied en zo’n zeven keer
per jaar in een stadspark. Natuurbestemmingen zijn relatief populair, wat in contrast staat
met de grootste trekkers in de kunstsector: de ondervraagden gaan drie keer per jaar naar
de bioscoop. En bij andere trekpleisters in de kunsten komen ze gemiddeld nog niet eens
een keer per jaar. Erfgoed is relatief populair: de ondervraagden bezoeken ongeveer vier
keer per jaar een historische stad, een historisch dorp of een historisch gebouw zoals een
kerkgebouw of kasteel. Overigens wordt natuurbezoek door veel mensen gecombineerd
met buitensporten, zoals joggen en fietscrossen (Derix 2013). Een combinatie van sporten
en cultuur ligt niet zo voor de hand.
Zowel natuur als cultuur speelt een rol bij de promotie van toeristische bestemmingen.
Vooral buitenlandse toeristen worden gelokt door steden met een breed cultureel aanbod
te promoten, met Amsterdam als koploper, alsook de iconen van het Nederlandse cul-
tuuraanbod, zoals de Hollandse meesters en Anne Frank. Natuur speelt vooral een rol bij
de promotie van binnenlandse vakantieverblijven voor de eigen bevolking. Zo leunt het
vakantieparkenaanbod van grote aanbieders als Center Parcs en Landall Green Parks sterk
op de lokale natuur. Ook kamperen, al dan niet op een natuurcamping, heeft de connota-
tie van natuurbeleving. Nederlanders brengen veel korte vakanties in eigen land door,
zo’n 18 miljoen in 2012. Daarbij zijn de grootste trekkers de Noordzeebadplaatsen en de

n a t u u r  e n  c u l t u u r

3 8



Veluwerand en verkiest men een verblijf in vakantieparken steeds meer boven kamperen
(De Bruijn et al. 2013).

3.5 Betrokkenheid in de vorm van beoefening

In het cultuurveld staat het zelf scheppen of vertolken van cultuur te boek als amateur-
kunst of kunstbeoefening in de vrije tijd. Die laatste omschrijving is geïntroduceerd van-
uit de gedachte dat de term amateurkunst een negatieve bijklank zou hebben. Onderzoek
van het toenmalige Kunstfactor (onlangs opgegaan in het Landelijk Kenniscentrum voor
Cultuureducatie en Amateurkunst ‒ lkca) wees echter uit dat degenen die uit liefhebberij
een kunstzinnige discipline beoefenen – tekenen, schilderen, toneelspelen, zingen,
muziek maken – zelf over het algemeen geen moeite hebben met de aanduiding amateur-
kunstenaar. Kunstbeoefening wordt (samen met bezoek aan culturele instellingen) gere-
kend tot cultuurparticipatie en gestimuleerd door cultuurbeleid. Amateurkunstbeoefe-
ning is zeker op gemeentelijk niveau lange tijd met subsidies ondersteund. Gemeentelijke
muziekscholen en centra voor de kunsten werden echter eerst verzelfstandigd en hebben
sinds kort met stevige bezuinigingen te maken. In hoeverre ook andere subsidies voor
amateurkunst (beoefend in verenigingen, stichtingen of projecten) de crisis en de decen-
traliseringsoperatie ongeschonden zullen doorstaan is nog te bezien.
In het natuurveld liggen de kaarten anders. Voor het zich op eigen gezag bezighouden
met de natuur bestaat eigenlijk geen speciale term. Tuinieren komt mogelijk nog het
dichtst in de buurt en betreft hier ook het kweken, planten en onderhouden van groen op
balkons, in volkstuinen en in collectieve tuinen. De analogie met amateurkunst nog even
vasthoudend, zou ook het fokken en houden van dieren uit liefhebberij ertoe gerekend
moeten worden. Dergelijke activiteiten worden in literatuur over natuurbeleid echter niet
tot natuurparticipatie gerekend. Het onder regie van terreinbeheerders meewerken aan
natuurbeheer, zoals wilgen knotten, geldt daarin wel als natuurparticipatie. Dergelijke
activiteiten vinden plaats binnen strakke kaders, waardoor ze tevens of vooral het karakter
van vrijwilligerswerk of een burgerinitiatief krijgt. Met wat pijn en moeite kunnen we wel-
licht stellen dat repetities en uitvoeringen van een fanfare of toneelgezelschap een soort-
gelijk karakter hebben, maar waar de trompettist ook thuis alleen kan oefenen, zal de
vrijwillige terreinbeheerder er niet snel in z’n eentje op uit trekken om wilgen te knotten
of een stukje hei van opschietende bomen en struiken te ontdoen.
Overigens is het verschil tussen cultuur en natuur minder zwart-wit dan nu gesuggereerd,
want wat voor natuur geldt, is deels ook van toepassing op erfgoed. Niet voor niets was
eerder sprake van amateurkunstbeoefening en niet van amateurcultuurbeoefening, wat
ook erfgoed zou omvatten. De term ‘amateurerfgoed’ past niet goed bij de beleving en de
praktijk van minstens een deel van het werk van liefhebbers van erfgoed. Zo moeten be-
oefenaars van het molenaarsambacht aan professionele bekwaamheidseisen voldoen,
waardoor ze zich in de term amateur absoluut niet herkennen en zichzelf veeleer als vrij-
willigers zien (Van den Broek en Van Houwelingen nog te verschijnen). En net als natuur
is erfgoed kwetsbaar. Archeologisch onderzoek door amateurs is dan ook aan banden
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gelegd: men kan er niet vrijelijk met de pioniersschop op uit om op archeologische vind-
plaatsen aan het graven te gaan. Daarbij is intussen de vraag gesteld of die beschermende
maatregelen niet juist ook een sta-in-de-weg zijn voor een grotere burgerbetrokkenheid
bij archeologie en voor een toename van het volume aan archeologische activiteiten,
zeker in een tijd waarin de overheid zich terugtrekt en een sterker beroep op de samen-
leving doet (Jongmans 2013). Stamboomonderzoek en onderzoek naar (lokale) geschiede-
nis zijn vormen van erfgoedbeoefening die meer gemeen hebben met amateurkunst-
beoefening, in de zin dat geïnteresseerden vrijelijk aan de slag kunnen.
Uit de vrijetijdsomnibus van 2012 blijkt dat bijna twee derde van de bevolking in zijn vrije
tijd een vorm van kunst of erfgoed beoefent (Van den Broek nog te verschijnen). Kunst
(55%) is daarbij populairder dan erfgoed (26%). Onder de kunsten zijn muziek en beel-
dende kunst (inclusief digitale vormen daarvan) geliefd, bij erfgoed betreft het vooral het
doen van onderzoek naar geschiedenis (familie-, lokale en regionale geschiedenis en his-
torische gebeurtenissen en personen).

Uit het tijdsbestedingsonderzoek van 2011 weten we globaal aan welke activiteiten men-
sen hun vrije tijd besteden. Een tuin of andere buitenruimte bij de woning nodigt algauw
uit tot tuinieren. Zo’n 80% van de ondervraagden heeft een tuin bij de woning.22 Ruim de
helft van de bevolking (53%) zegt tijd te besteden aan het tuinieren in eigen tuin, waar-
onder de verzorging van planten en de reguliere onderhoudswerkzaamheden zoals gras
maaien en onkruid wieden zijn begrepen. Een specifieke vorm van tuinieren is het opkwe-
ken van planten, dit doet zo’n 36% van de bevolking. Zo’n 2% van de respondenten tui-
niert in een volkstuin, hoewel 3% zegt een volkstuin te hebben.
Hoe groot is het tijdsbeslag van deze liefhebbers voor natuur en voor cultuur? Wie wel
eens tuiniert, doet dat volgens tijdsbestedingsonderzoek 2011 in een gemiddelde week
zo’n twee à drie keer gedurende bijna anderhalf uur. Het tijdsbeslag van amateurkunst-
beoefening varieert per kunsttype. Wie actief is in koor, orkest of met fotograferen
besteedt daaraan in een week gemiddeld zo’n tweeënhalf tot drie uur. De tijdsbesteding
per keer aan meer individuele kunstvormen als schilderen of tekenen is beduidend min-
der dan twee uur.
Binnen het tuinieren als ‘natuurbeoefening’ zijn qua natuurwaarde de natuurtuinen het
meest interessant. Dit begrip is voorbehouden aan tuinen die worden beheerd in harmo-
nie met de natuur in plaats van ertegenin te gaan (Bakker 2011). Gevarieerde beplanting en
water trekken immers dieren en insecten aan, die dankzij het minimale onderhoud voe-
ding, schuil- en nestmogelijkheden en rust vinden in natuurtuinen. Voor veel mensen zal
tuinieren echter gelijkstaan aan het beheersen van de natuur door te maaien, snoeien,
wieden, betegelen of verdelgingsmiddel te gebruiken.
In de loop der tijd lijkt er weinig verandering op te treden in het aandeel mensen dat aan-
geeft wel eens te tuinieren (Kullberg nog te verschijnen), overigens zonder dat dit iets zegt
over de intensiteit en aard van het werk. Sinds 1975 is geen afnemende trend waar te
nemen, terwijl er minder vrije tijd beschikbaar is en meer vrijetijdsactiviteiten voorhan-
den zijn. We hebben weinig zicht op wat mensen precies doen met hun tuin, maar met
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het oog op de tuin als domein voor de natuur is het opkweken en verzorgen van planten
natuurlijk interessant. Dit stukje natuurontwikkeling in eigen domein lijkt af te nemen.
Waar in de jaren zeventig nog zo’n 60% van de volwassenen aangaf zich met kweken en
plantverzorging bezig te houden (id.), is dat gestaag gedaald tot nog maar 36% in 2011. We
weten niet hoe ‘kweken’ precies begrepen is door de deelnemers aan het onderzoek.
Vermoedelijk dachten zij daarbij niet alleen aan het opkweken van zaai- of stekgoed, maar
evengoed aan het planten van bloembollen of het verzorgen van een- of tweejarigen of
vaste planten. Dat steeds minder mensen zich bezighouden met het zelf opkweken van
planten is in lijn met de groeitrend van tuincentra, waar een groot assortiment aan opge-
kweekte planten wordt aangeboden, en met de trend om tuinen te plaveien (Bakker 2011).
Naar Frans voorbeeld zijn er steeds meer trotste tuinbezitters in Nederland die hun tuin
aanmelden als tuinreservaat. Het idee is dat deze tuinen een toevluchtsoord vormen voor
diersoorten die een winterslaap houden of die door bebouwd gebied van het ene naar het
andere natuurgebied trekken. In Frankrijk beslaan deze tuinreservaten, na bijna een
eeuw, inmiddels een groter gebied dan de officiële natuurparken. Na de start van dit ini-
tiatief in 2010 door een Nederlandse kunstenaar werden in een halfjaar tijd zo’n
4000 tuinen aangemeld.

3.6 Betrokkenheid in de vorm van lidmaatschap en donateurschap

Leden en donateurs ondersteunen instellingen die zich inzetten voor natuur of cultuur.
Zij vertegenwoordigen het maatschappelijke draagvlak voor de doelen waarvoor deze
instellingen en organisaties staan, en leveren tegelijkertijd enig financieel draagvlak voor
de voorzieningen die deze leveren. In geval van lidmaatschap staat hier een zekere tegen-
prestatie tegenover, terwijl dat bij donateurschap veelal niet aan de orde is. Door de
bezuinigingen in zowel het culturele als het natuurveld zijn de extra inkomsten die leden,
donateurs en andere betrokkenen inbrengen meer dan welkom, soms zelfs keiharde
noodzaak. Staatsbosbeheer is echter een zelfstandig bestuursorgaan en kan daarmee geen
leden aan zich binden, noch profiteren van lidmaatschapsgelden. De organisatie zal de
bezuinigingen moeten opvangen door het ontwikkelen van nieuwe verdienmodellen.

Lidmaatschap
Het aantal lidmaatschappen en donateurschappen van de natuur- en milieuorganisaties
in Nederland is sinds het begin van de economische crisis fors gedaald, terwijl het bij poli-
tieke partijen en consumentenorganisaties nog een lichte stijging vertoonde. De grootste
verliezer was Natuurmonumenten, met een daling van 12%. De grote natuur- en milieu-
organisaties23 verloren in de periode 2001-2012 zo’n 350.000 leden en donateurs en zakten
daarmee iets onder de 3,5 miljoen leden in 2012 (Posthumus et al. 2013). De daling was al
voor 2008 ingezet, maar bedroeg toen 3% van het ledental, terwijl dat in de periode
2008-2012 7% was. Waar in 2001 nog 30% van de volwassen bevolking lid of donateur was
van een groene organisatie, was dit in 2012 gedaald tot 26%. Als reden voor dit leden-
verlies wordt wel aangevoerd dat leden zich onvoldoende herkennen in het gevoerde
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natuurbeleid en meer specifiek in de beheersmaatregelen van de grote natuurorganisaties
die dit beleid moeten uitvoeren (Buijs et al. 2012). Onduidelijk is of vergrijzing van het
ledenbestand wellicht een rol speelt. In elk geval lijkt de crisis deze negatieve trend bij de
meeste natuur- en milieuorganisaties te hebben versterkt. Enkele natuur- en milieuorga-
nisaties hebben hun achterban desondanks zien groeien, maar het is onduidelijk wat deze
groei verklaart (Posthumus et al. nog te verschijnen).24

Dergelijke (trend)cijfers zijn nauwelijks te geven over lidmaatschappen in het culturele
veld. Het betreft immers een zeer groot aantal ledenorganisaties die overwegend klein-
schalig en lokaal zijn. Betrokkenheid bij historische verenigingen voor erfgoed kunnen
we wel in aantallen uitdrukken: circa 750.000 leden bij 1000 verenigingen rond monu-
mentenzorg en duizenden betrokkenen bij monumentenorganisaties (ocw 2009). De gro-
tere culturele aanbieders en instellingen zijn geen ledenorganisaties, maar beschikken
vaak wel over vriendenverenigingen die geld binnenbrengen en de interesse voeden door
lezingen en excursies te organiseren en een eigen tijdschrift uit te geven. Ongeveer vier-
honderd Nederlandse musea hebben een vriendenvereniging.25 Noch de omvang, noch de
activiteiten van die verenigingen zijn systematisch geïnventariseerd, al is bekend dat ze
sterk in grootte variëren. Van 122 bij de Nederlandse Federatie van Vrienden van Musea
(nfvm) aangesloten vriendenverenigingen is het ledental bekend: na weglating van twee
extremen hebben zij gemiddeld 650 leden. Als we ervan uitgaan dat dit maatgevend is,
bedraagt het totale aantal leden van vriendenverenigingen een kwart miljoen. Hoewel fei-
telijke gegevens hierover ontbreken, bestaat bij de nfvm de indruk dat het hier een sterk
vergrijsde groep betreft.
In de podiumwereld heeft het fenomeen vriendenvereniging minder ingang gevonden,
maar toch kent ook een derde van de bij de Vereniging van Schouwburg- en Concert-
gebouwdirecties (vscd) aangesloten podia een vriendenvereniging, net als bijna een
derde van de bij de Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten (napk) aangesloten
gezelschappen (Van den Broek 2011).
Ook specifieke categorieën van natuurorganisaties hebben gelieerde ‘vriendenclubs’ ter
ondersteuning van specifiek aanbod zoals natuurbegraafplaatsen, natuur- en milieu-
centra, natuurkampeerterreinen en landgoederen. De vriendenstichtingen leveren dona-
ties, voeren vrijwilligerswerk uit en zorgen vooral voor een nuttig netwerk. Als tegenpres-
tatie voor hun betrokkenheid ontvangen vrienden vaak een bijzondere behandeling, zoals
een persoonlijke uitnodiging voor lezingen, cursussen, open dagen of speciale (kin-
der)activiteiten. Zo worden vrienden van Landgoed Haarzuilens als eerste in de gelegen-
heid gesteld om gratis appels en peren te komen plukken. Ook (jeugd)natuurwachtorga-
nisaties, die toezicht op de lokale natuur als centrale doelstelling hebben, zoeken vaak
ondersteuning voor hun werkzaamheden via een vriendengroep. Zo beoogt de 2000 leden
tellende Vereniging van Vrienden van het Gooi (vvg) de werkzaamheden van de Gooise
Natuurwacht te ondersteunen. Deze probeert kennis over natuur, cultuur en landschap te
verspreiden onder een breed publiek door wandelingen te organiseren, een tijdschrift en
andere publicaties uit te geven en cursussen te organiseren. Beide verenigingen beogen zo
samen ‘het eigen karakter van het Gooi en omstreken zo goed mogelijk [te] bewaren,
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zowel in het landelijk als in het stedelijk gebied’. Hoewel vriendenorganisaties lang niet
altijd continuïteit kunnen bieden, is dat in dit geval niet aan de orde: de vvg viert in 2015
haar 80-jarig bestaan.
Naar aanleiding van eerdere discussies over bezuinigingen op de overheidssubsidies voor
cultuur deed zich binnen de culturele sector het gemis aan een georganiseerde stem van
het publiek voelen. In 2010 werd daarom Publiek opgericht, een vereniging voor cultuur
die zich afficheerde als nationale belangenvereniging voor cultuurconsumenten en
beoogde het besef van de waarde van cultuur alsook de kwaliteit en de toegankelijkheid
van het culturele aanbod te bevorderen. Door lid te worden van deze vereniging zou men
zich uitspreken voor kunst en cultuur. Publiek is enige tijd later een stille dood gestorven:
het concept van een ledenorganisatie bleek niet te werken en er bestond onenigheid over
de doelstellingen. De ene helft van de leden beschouwde de vereniging als een actiegroep
ter bescherming van de culturele sector, de andere helft zag haar als een middel tot her-
vorming van die culturele sector zelf (persoonlijke communicatie met toenmalige direc-
teur).

Donaties en sponsoring
Door het terugschroeven van de overheidsfinanciering groeit ook in het natuurveld het
belang van eigen inkomsten. De Natuurbalans 2012 laat zien dat particulier geld (incl.
Postcodeloterij en sponsoring) in 2010 een aandeel van de totale baten had van 19% bij de
provinciale Landschappen tot 39% bij Natuurmonumenten (pbl 2012: 190).
De eigen aanhang wordt gezien als de vaste bron van particuliere inkomsten. In het
natuurveld zijn de ledencontributies en donateurschappen van de grote natuurorganisa-
ties een belangrijke inkomstenbron. In het geval van de Vereniging Natuurmonumenten
bijvoorbeeld was in 2013 van de totale inkomsten (124 miljoen euro) in totaal 30,7 miljoen
euro afkomstig uit eigen fondsenwerving.26 Meer dan de helft hiervan (17,8 miljoen)
bestond uit ledencontributies en de andere helft uit giften en schenkingen (4,3 miljoen),
legaten en erfstellingen (6,6 miljoen) en sponsoring, bedrijfsgiften en/of partnerschap-
pen (1,5 miljoen). Ten slotte was een deel afkomstig van de overheid (ruim 50 miljoen aan
subsidies) en een vergelijkbaar deel van andere bronnen (onder meer terreinbeheer,
acties van derden en beleggingen).
Volgens de studie Geven in Nederland 2013 (Schuyt et al. 2013) schonken particulieren in
2011 in totaal 1,83 miljard euro aan goede doelen, evenveel als in 2002. In de periode
1995-2007 was bedrag gestegen van 1,42 naar 1,94 miljard. Huishoudens geven meer aan
natuur dan aan cultuur: 10% versus 2%. De doelen natuur en cultuur maken dus maar een
klein aandeel uit van de donaties aan goede doelen, de koplopers zijn organisaties op het
terrein van kerk & levensbeschouwing en sport & recreatie. Ook geven Nederlanders meer
aan internationale hulp, gezondheid en algemene maatschappelijke en sociale doelen.
De incidentele donaties van particulieren, veelal via de zogenoemde collectebusacties,
worden door het Centraal Bureau Fondswerving in kaart gebracht.27 De inkomsten wor-
den geregistreerd per collectebusactie, wat de mogelijkheid biedt te bepalen hoe de ver-
schillende doelen die onder het koepelthema natuur vallen scoren. De cijfers over 2011 en
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2012 laten zien dat van de jaarlijks opgehaalde 1,3 miljoen euro voor groene doelen een
bijzonder klein deel voor natuurbehoud (34.000 in 2011 en 78.000 in 2012) en de bulk
voor dierenbelangen (ruim 1,2 miljoen jaarlijks) wordt gedoneerd.
Bedrijven, fondsen, kansspelen en nalatenschappen droegen in 2011 in totaal 425 miljoen
euro bij aan goede doelen (Schuyt et al. 2013). Van dit totaalbedrag ging een groter aan-
deel naar doelen rond milieu, natuurbehoud en dierenbescherming dan naar cultuur
(376 respectievelijk 287 miljoen, dat is 9% versus 7% van het totaal).
Vanaf 2009 zijn Nederlanders minder gaan geven. Hierbij speelt de economische crisis
ongetwijfeld een rol, en deze treft culturele doelen het hardst (Schuyt et al. 2013). Niet
eerder in het afgelopen decennium ontving de cultuursector zo weinig aan sponsoring en
giften van bedrijven en huishoudens samen: tegenover 287 miljoen euro in 2011 stonden
er 454 miljoen in 2009. Dit is vooral een gevolg van teruglopende sponsoring van bedrij-
ven: deze is ruim gehalveerd van 296 miljoen in 2009 naar 124 miljoen in 2011 (De Gilder
2013). De bedrijfssponsoring voor cultuur is daarmee op het niveau van 2001 terug (Bijl
et al. 2013). Een dergelijk dramatische val is eigenlijk ook opgetreden bij bedrijfssponso-
ring en -giften voor natuur, maar met veel kleinere bijdragen: deze daalde van een record-
bedrag van 85 miljoen in 2009 naar 24 miljoen in 2011 en is daarmee terug op het gemid-
delde van de periode 1995-2005 (De Gilder 2013). De culturele sector moet het overigens
vooral hebben van bedrijven in de non-fooddetailhandel, de zakelijke dienstverlening en
de autobranche. Sponsoring en giften voor natuur zijn afkomstig uit alle bedrijfstakken
behalve de transportbranche.
Niet alle bedrijven sponsoren of doneren aan goede doelen. Zo’n 30% doet geen van
beide, maar daar staat tegenover dat 15% allebei doet. Opmerkelijk is dat het aandeel
bedrijven dat financieel bijdraagt aan goede doelen sinds 2009 iets is gestegen (van
64% naar 71%). De gemiddeld gegeven bedragen per bedrijf zijn wel omlaag gegaan
(De Gilder 2013). Toch suggereren deze cijfers op zijn minst dat goede doelen op zeer
brede financiële steun van het Nederlandse bedrijfsleven kunnen rekenen. Bedrijven kun-
nen goede doelen ook op een andere manier ondersteunen. Een verkennende studie laat
zien dat ruim twee derde van de bijdrage van bedrijven wordt gedoneerd in de vorm van
geld en de rest in de vorm van producten en diensten in natura of via vrijwilligerswerk van
medewerkers (Harms en Overbeek 2011).
Om via fiscaal voordeel donateurs aan te moedigen de culturele sector te ondersteunen is
voor de periode 2012-2016 de Geefwet in het leven geroepen. Deze wet stimuleert alleen
de giften aan Algemeen Nut Beogende Instellingen (anbi’s) in de culturele sector. Natuur-
organisaties met anbi-status profiteren dus niet van deze tijdelijke fiscale maatregel.
Overigens wordt het effect van de Geefwet ingeschat als een druppel op de spreekwoorde-
lijke gloeiende plaat: volgens Bureau Berenschot zijn de extra giften zelfs bij maximaal
succes net toereikend om 10% van de bezuinigingen op te vangen (Vinkenburg 2011).
Ook diverse particuliere fondsen dragen bij aan de financiële basis van natuur- en cul-
tuurorganisaties. Zo heeft het Prins Bernhard Cultuurfonds28 als doel om cultuur en
natuurbehoud in Nederland te stimuleren. Op jaarbasis worden door dit fonds zo’n
3500 personen en grote of kleine projecten ‘die getuigen van bijzondere initiatieven,
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bevlogenheid en talent’ aangemoedigd met financiële bijdragen, opdrachten, prijzen en
beurzen. Oorspronkelijk lag het werkterrein van het fonds op het gebied van beeldende
kunst, geschiedenis en letteren, monumentenzorg, muziek en theater. In de jaren tachtig
van de vorige eeuw is daar natuur bijgekomen:

Voor het Cultuurfonds zijn cultuur en natuur onlosmakelijk met elkaar verbonden; evenals cultuur
draagt natuur fundamenteel bij aan de schoonheid van Nederland en de levenskwaliteit daarbinnen.29

Het Prins Bernhard Cultuurfonds doneerde in 2013 ruim 5 miljoen euro aan natuurdoelen
en monumentenzorg, en bijna het drievoudige aan cultuurdoelen.

Adoptie en crowdfunding
Via adoptie of crowdfunding kunnen burgers hun betrokkenheid bij natuur uiten door een
concreet dier, landschapselement of natuurproject financieel te ondersteunen. In geval
van adoptie geven zij een vaste financiële bijdrage in ruil voor een concrete tegenprestatie
van de begunstigde. In tegenstelling tot sponsoring door bedrijven, waarbij tegenover een
gift veelal publiciteit of ontvangst van bedrijfsrelaties staat, betreft het hier een creatieve
koppeling tussen de donateur en een aansprekend doel, bijvoorbeeld een aaibaar dier of
een streekkarakteristiek element zoals de knotwilg of de korenwolf. Vaak wordt een meer-
jarige overeenkomst gesloten, bezegeld met een certificaat waarin staat waarvoor de
donatie wordt benut, bijvoorbeeld voor een schaapskudde, het aanplanten van een boom
of het inzaaien van bloemrijke akkerranden. Met het oog op de continuïteit levert de ont-
vanger daar bovenop vaak als geste naar de adopterende burger nog een extra tegenpres-
tatie, zoals toegang tot het geadopteerde, een excursie of persoonlijk contact met de
beheerder (Landschapsbeheer Nederland 2003). Kwantitatief is niet goed inzichtelijk te
maken hoe belangrijk het adoptieconcept is in vergelijking met andere financierings-
vormen; wel is de verwachting dat adoptie meer langjarige ondersteuning oplevert dan
donaties. Sinds Landschapsbeheer Nederland in 2011 een handreiking publiceerde rond
het concept,30 lijken er echter nauwelijks nieuwe initiatieven bij te zijn gekomen.

Crowdfunding is een hedendaagse manier om online via het brede publiek financieel draag-
vlak voor een bepaalde activiteit of een particulier doel te verwerven. In de kunstensector
is met crowdfunding de laatste jaren succesvol ervaring opgedaan, in de natuursector zijn de
goede voorbeelden nog schaars (Van den Briel 2013). In de cultuursector is de ervaring dat
van de zogenoemde donatiepiramide de top (een enkele grote mecenas) en de bodem
(vele kleine donateurs) het best kunnen worden bereikt; winst lijkt vooral te behalen door
het ontlokken van middelgrote donaties aan het midden van de piramide (Smithuijsen
2013).
Het Rijk stimuleert sinds kort crowdfunding om organisaties minder subsidieafhankelijk te
laten worden en om burgers meer bij natuur te betrekken. Met het platform crowdfun-
dingvoornatuur.nl werd binnen enkele maanden succes geboekt. Vanuit het hele land
kwamen donaties binnen voor veilige oversteekplekken voor dassen. Succesfactoren hier-
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bij lijken het gevoel van urgentie en draagvlak voor de maatregel te zijn en een grote emo-
tionele betrokkenheid van de donateurs.

3.7 Betrokkenheid in de vorm van vrijwilligerswerk

De grote professionele instellingen daargelaten steunen veel culturele instellingen en
evenementen zwaar op de inzet van vrijwilligers. Met hun bestuurlijke of operationele
activiteiten schragen vrijwilligers een aanzienlijk deel van het culturele veld. Zonder vrij-
willigerswerk zouden veel van de kleinere musea (bv. Beelden aan Zee), theaters, filmhui-
zen, poppodia en (pop)festivals niet kunnen bestaan en zou dus een deel van het lokale,
kleinschalige en laagdrempelige aanbod wegvallen. Vrijwilligers worden door de overheid
gezien als speerpunt binnen het cultuurbeleid, omdat zij cruciaal zijn voor het leggen van
dwarsverbanden tussen verschillende domeinen, zoals zorg, onderwijs en natuur (ocw
2013). Zowel natuur als cultuur zou dus baat hebben bij het bevorderen van vrijwilligers-
werk.
Ook voor natuur- en landschapsorganisaties is vrijwilligersondersteuning van levens-
belang. De bulk van de vrijwilligers zet zich niet in voor de instandhouding van de organi-
saties zelf, maar voor hun natuurdoelen. De kerntaken van de natuurvrijwilligers bestaan
uit het meedoen aan natuureducatie, natuurbeheer (knotten, snoeien, enzovoort) en sys-
tematische tellingen van soorten flora en fauna. Zonder dit vrijwilligerswerk zou niet
direct natuuraanbod wegvallen, maar bij afnemende belangstelling voor een natuur-
gebied en een daarmee een verslechterde kwaliteit van het landschap zou op termijn wel
sprake kunnen zijn van aanbodverlies.
De samenwerking tussen professionals en amateurs verloopt in beide velden verschillend.
In het natuurveld worden vrijwilligers door professionals aangestuurd of bekwaamd in de
benodigde vaardigheden in natuurbeheer; in het cultuurveld wordt de uitvoeringspraktijk
van amateurs door professionals naar een hoger artistiek niveau getild en houden profes-
sionals zich verder bezig met talentherkenning en -ontwikkeling.

Vrijwilligerswerk voor natuur en landschap verschilt natuurlijk van vrijwilligerswerk voor
cultuur, maar beide zijn gericht op het in stand houden of mogelijk maken van natuur
respectievelijk cultuur, of het nu het meedraaien in een beheerdersteam van een natuur-
gebied betreft of het meedraaien in de bardienst van een filmhuis. Zonder vrijwilligers
zou het filmhuis zijn deuren echter moeten sluiten. Een natuurgebied zonder vrijwilligers
zal wel blijven bestaan, hoewel de kwaliteit en de beleefbaarheid er zullen afnemen, net
als wellicht de ecologische waarde wanneer de bescherming van kwetsbare soorten weg-
valt. Op termijn zouden de veiligheid en toegankelijkheid van het gebied, en daarmee de
publieke recreatieve functie, in het geding kunnen komen.

Ondanks het belang van vrijwilligers zijn er geen harde cijfers over het totaal aantal vrij-
willigers in de culturele sector. Tellingen bij culturele organisaties zijn niet voorhanden,
hooguit schattingen die berusten op enquêtes onder de bevolking of op informatie van
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een deel van de organisaties in de sector. Voor de amateurkunst lopen schattingen uiteen
van 400.000 vrijwilligers (in de sectoren muziek, toneel en beeldende kunst) tot 1 miljoen
vrijwilligers (Van den Broek 2011). Deze enorme aantallen gaan gepaard met de constate-
ring dat bepaalde disciplines (beeldende kunst, instrumentele muziek) binnen de ama-
teurkunstsector met een tekort kampen (Deekman 2010). Het aandeel vrijwilligers in de
wereld van erfgoed blijft daar ver achter bij dat voor amateurkunst: in 2003 zetten naar
schatting zo’n 160.000 vrijwilligers zich in voor musea, tentoonstellingen, monumenten-
zorg, archeologie of archieven (Van den Broek 2011).
Het totaal aantal vrijwilligers in het natuurveld is evenmin bekend, er bestaan alleen glo-
bale schattingen. Staatsbosbeheer maakt melding van 4300 geregistreerde vrijwilligers in
2013 (Staatsbosbeheer 2014). Het aantal vrijwilligers zonder contract is nog veel groter. In
de laatste verkenning van vrijwilligers werd een cijfer van 75.000 gerapporteerd (Buijs et
al. 2012). De schrijvers noemen het een gemankeerd cijfer, waarschijnlijk een onderschat-
ting, omdat het is gebaseerd op rapportages van de vijf grootste groene vrijwilligersorga-
nisaties en een eigen ad-hocverkenning. In de natuurvisie wordt melding gemaakt van
16.000 vrijwilligers bij de natuurmonitoring in zogenaamde meetnetten.31 Zij dragen bij
aan het verzamelen van de informatie over verspreiding en voorkomen van soorten die
ten grondslag ligt aan cbs-natuurstatistieken en beleidsinformatie (ez 2014a).
Belangrijker dan de absolute omvang van de groep vrijwilligers is de constatering dat
sprake is van een groeiend aantal vrijwilligers. Dit stemt overeen met algemene cijfers
over de bijdrage van de Nederlandse bevolking aan vrijwilligerswerk in georganiseerd ver-
band, waarbij een geleidelijke stijging is geconstateerd van 24% in 2004 naar 28% in 2012
(Bijl et al. 2013). Volgens dezelfde bron is het aantal vrijwilligers in het cultuurveld (in deze
bron zang-, muziek- of toneelverenigingen) tamelijk constant gebleven. Van een trend in
het natuurveld is geen sprake, wel kan in het algemeen worden gesteld dat vrijwilligers-
werk voor organisaties met maatschappelijke doelen (zoals natuur en mensenrechten)
licht is gegroeid.
Recent onderzoek laat nog wat nuances zien. Veel goededoelenorganisaties melden dat zij
slechts beschikken over een kleine groep mensen die zich vrijwillig inzet. Zij geven aan dat
die inzet gelijk is gebleven of dat ze niet weten hoe die is veranderd (Posthumus et al. nog
te verschijnen). Vrijwilligers nemen regelmatig werk over van professionals over. Het
onderzoek wijst uit dat dit even vaak het geval is als het omgekeerde, dus dat professio-
nals ook regelmatig werk van vrijwilligers overnemen (id.). Buiten georganiseerd verband
verrichten mensen eveneens vrijwilligerswerk. Van de mensen die deel uitmaken van een
informele groep verricht een aanzienlijk groter deel vrijwilligerswerk (45%) dan van men-
sen die vrijwilligerswerk doen binnen een formele organisatie (25%) (Van den Berg 2010).

Al zolang er natuurorganisaties bestaan, wordt veel groen- en landschapsbeheer in de
publieke ruimte vrijwillig verricht door allerlei lokale werkgroepen, stichtingen en vereni-
gingen. Deze zijn vaak speciaal rond dit doel opgericht door mensen die vanuit een
bepaalde deskundigheid betrokken zijn. Het is dus niet verwonderlijk dat de groene vrij-
willigers van het eerste uur een selecte groep vormden (‘witte mannen van middelbare
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leeftijd’). Dit is nog steeds terug te zien in de huidige achterban (vaker hoger opgeleid,
vaker man) en in het feit dat vrijwilligers vaker uit de buurt komen (Vader et al. 2010).
Sinds de eerste ‘Natuurwerkdag’ in 2001 heeft groen vrijwilligerswerk een enorme vlucht
genomen. Het is van een lokaal en beperkt initiatief van lieverlee uitgegroeid tot een lan-
delijk fenomeen (14.000 deelnemers in 2013). In vergelijking met andere vrijwilligers
(Bijl et al. 2013) lijken groene vrijwilligers een relatief hoog opleidingsniveau te hebben.
Hoewel groene vrijwilligersorganisaties menen dat zij een vergrijsde achterban hebben
(Vader et al. 2010), is een relatie met leeftijd empirisch niet aangetoond: groene vrijwilli-
gers zijn in gelijke mate uit alle leeftijdsgroepen afkomstig (Buijs et al. 2012). Dit sluit aan
bij algemene bevindingen, die laten zien dat onder jongvolwassenen (van 18 tot 34 jaar)
de deelname aan vrijwilligerswerk het hardst groeit (Bijl et al. 2013).
In het algemeen, en dat geldt zeker ook voor de culturele sector, is geconstateerd dat vrij-
willigers zich steeds minder structureel committeren aan hun organisatie of vereniging,
en dat ze hun inzet meer in tijdelijke, projectmatige vorm willen leveren (id.). In het
natuurveld lijken de grote organisaties minder last te hebben van die meer vrijblijvende
houding van vrijwilligers (dat geldt althans voor Natuurmonumenten, De12Landschap-
pen, het Wereldnatuurfonds en de Vogelbescherming). De actieve achterban blijft zijn
organisatie behoorlijk trouw wat vrijwilligerswerk betreft: ongeveer 80% zet zich structu-
reel in voor de organisatie, de rest doet dat incidenteel (Vader et al. 2010). Een alternatief
perspectief hierop is dat er minder mogelijkheden zijn voor groen vrijwilligerswerk in los-
vaste verbanden. In de praktijk (beeld ontleend aan 72 Uilenwerkgroepen in Brabant32) is
een vaste structuur gebouwd van vrijwilligers en professionele organisaties. Vooral de vrij-
willigers die de schakel vormen tussen de vrijwilligersgroep en professionals zijn onmis-
baar voor de samenwerking. Zij zijn ‘vaste’ vrijwilligers. Het is niet duidelijk in hoeverre
dit gemeengoed is. In haar jaarverslag 2012 spreekt Vereniging Natuurmonumenten in elk
geval over een toename van het aantal vaste vrijwilligers sinds 2006 en in 2014 beschikte
zij over ongeveer 4000 vaste vrijwilligers 33. De inzet van deze vrijwilligers is, naast
instandhoudingswerk, voor de helft gericht op de kerntaken (beheer en inventarisatie) en
voor een derde op het betrekken van burgers bij natuur door middel van promotie en
excursies.
Het vrijwilligerswerk in het natuurveld wordt in sterke mate gecoördineerd door zes lan-
delijke groene vrijwilligersorganisaties.34 Met de extra rijksfinanciering voor de onder-
steuning van groen vrijwilligerswerk via de regeling Groen en Doen, beoogden deze orga-
nisaties een nieuwe bron van vrijwillige inzet aan te boren en de competenties van de
vrijwilligers te vergroten (Van Zanten en Van Paassen 2013). Met de regeling Groen en
Doen 2013 konden zowel particulieren als organisaties zich aanmelden voor het afnemen
of geven van scholing in natuurbeheer. In totaal hebben 10.000 vrijwilligers aan
opleidingsactiviteiten van de grote natuurorganisaties meegedaan, waaronder
1200 nieuwe vrijwilligers. Het totaal aantal mensen dat dankzij de regeling zal worden
bereikt met door de geschoolde vrijwilligers overgedragen natuurkennis, is een veelvoud
daarvan en wordt zeer grof geschat op 40.000 tot 440.000. Uiteindelijk zijn 150 mensen
permanent actief geworden in een van de natuurorganisaties en heeft een groot aantal
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mensen er contact mee gelegd. Een meerderheid van de bereikte mensen heeft inhoude-
lijke kennis opgedaan, de helft is meer overtuigd geraakt van het belang van de natuur en
ongeveer een op de drie is actief geworden als vrijwilliger (id.). In combinatie met de
veelal positieve indrukken die betrokkenen hebben overgehouden aan de maatschappe-
lijke impact van deze vrijwilligersactie, lijkt het erop dat natuurbetrokkenheid zich met
een relatief kleine investering als een olievlek kan uitspreiden. Via de website natuur-
werk.nl is een marktplaats voor vraag en aanbod van groene vrijwilligers gecreëerd. Uit
het cultuurveld is een dergelijk centraal initiatief niet bekend.

3.8 Betrokkenheid in de vorm van initiatief nemen

In diverse verkenningen zijn allerlei vormen van initiatieven geïnventariseerd die samen
een schets geven van wat de zogenoemde ‘energieke samenleving’ (Hajer 2011) in haar
mars heeft en welke zaken burgers en bedrijven willen en kunnen oppakken (Salverda en
Van Dam 2008; Selnes et al. 2013; Van Dam et al. 2011; Arnouts et al. 2012; vng 2013). Er
zou inmiddels brede erkenning zijn voor het gegeven dat maatschappelijke initiatieven
een cruciale rol kunnen spelen bij maatschappelijke transities (Salverda et al. 2012).
Onze focus ligt op de initiatieven van de burgers, maar in de coalities waarin zij samen-
werken, spelen veelal ook maatschappelijke organisaties en ondernemers een rol. Burger-
initiatieven vertonen daardoor enige overlap met de maatschappelijke inzet van onderne-
mers, ook wel aangeduid met sociaal of maatschappelijk betrokken ondernemerschap.
Het modieuze begrip ‘energieke samenleving’ zou het misverstand kunnen oproepen dat
de samenleving plots in een nieuwe fase is beland en dat burgerinitiatieven een modern
verschijnsel zijn. Dat is echter niet het geval. Vrijwel alle grote culturele instellingen zijn
eind negentiende, begin twintigste eeuw op initiatief van burgers tot stand gekomen
(Brummel 2012). In het natuurveld zag de Vereniging Natuurmonumenten in ongeveer
dezelfde periode het levenslicht, eveneens op initiatief van enkele burgers, die zich zor-
gen maakten om de teloorgang van natuurlandschappen in Nederland. Dierentuin Artis
ontstond begin negentiende eeuw bijvoorbeeld op initiatief van enkele ondernemende
heren, die beoogden de liefde en zorg voor de natuur te stimuleren. Hun genootschap,
voluit Natura Artis Magistra ofwel ‘de natuur is de leermeesteres van de kunst en weten-
schap’ geheten, legde van aanvang af de verbinding tussen natuur en cultuur. Naast de
collectie levende dieren en naturalia legde men ook een plantkundige, een geologische
en een volkenkundige collectie en een uitgebreid zoölogisch prentenkabinet aan. Artis
moest in de geest van de verlichting ook een educatieve functie vervullen, en daarom wer-
den naast de dierentuin ook musea en een bibliotheek gebouwd en werden concerten en
tentoonstellingen georganiseerd om ‘de kennis der natuurlijke historie op eene aange-
name en aanschouwelijke wijze’ te bevorderen. Artis plaatste natuurfenomenen expliciet
in een cultureel kader en kan derhalve het best als een culturele instelling worden
beschouwd.
Al snel bleek dat de meeste uit burgerinitiatief ontstane culturele instellingen niet op
eigen benen konden staan. Zij klopten bij overheden, in eerste instantie steden, aan voor
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financiering, waarna op rijksniveau geleidelijk een cultuurbudget en een subsidiesystema-
tiek ontstonden. De financiële afhankelijkheid van deze initiatieven leidde ertoe dat ze
ingelijfd werden in geformaliseerde instituties. In mindere mate gold dit ook voor de
Vereniging Natuurmonumenten, die echter dankzij vaste inkomsten uit een groot leden-
bestand deels financieel autonoom bleef en ook grotendeels als autonome burgerorgani-
satie is blijven functioneren.
Momenteel is er beleidsmatig, vanuit het perspectief van de beoogde beweging naar een
participatiesamenleving, veel aandacht voor burgerinitiatieven in de groene ruimte. In
het groene onderzoeksveld zijn burgerinitiatieven al langer in beeld bij onderzoekers
(Somers et al. 2004; Overbeek 2008; rivm 2008; Boonstra et al. 2006; Salverda en van Dam
2008; Van Dam et al. 2008). In de ‘energieke samenleving’ zou betrokkenheid zichtbaar
worden in het meewerken, meefinancieren, meedenken of meebeslissen en het proteste-
ren van burgers (Hendriks et al. 2010; Veeneklaas et al. 2011). Het lijkt ons behulpzaam een
scherpe lijn te trekken tussen burgerparticipatie en burgerinitiatief. Burgerparticipatie
behelst het meedoen van burgers aan activiteiten waarvan het initiatief (intussen) bij
overheden of bij grote natuur- of landschapsorganisatie ligt, zoals Natuurmonumenten,
Staatsbosbeheer of Landschapsbeheer Nederland. Bij burgerinitiatief of maatschappelijk
initiatief (de naamvoering is afhankelijk van het type actoren dat betrokken is) ligt het
initiatief bij bewoners, boeren, ondernemers, lokale clubs zoals een dorpsraad, lokale
maatschappelijke organisaties of lokale kleine zelfstandigen zoals kunstenaars. Succes-
volle initiatieven kunnen tot institutionalisering leiden, waardoor een vrijzinnig burger-
initiatief op enig moment een geformaliseerde institutie wordt ‒ zoals dat somewhere along
the line is gebeurd bij de vroege initiatieven.

In deze paragraaf richten we ons vooral op bewoners- en burgerinitiatieven die voort-
komen uit eigen wensen, behoeften en idealen en die zich, al dan niet in samenwerking
met andere actoren, ruimtelijk manifesteren. Vaak dient een natuurinitiatief meerdere
maatschappelijke doelen en bundelt het diverse belendende thema’s, zoals ruimtege-
bruik, energie, leefbaarheid, duurzaamheid, voedsel, gezondheid en educatie. Vanwege
die verscheidenheid aan doelen, actoren en thema’s zijn ook de verschijningsvormen van
deze groene initiatieven zeer verschillend. Enkele overkoepelende concepten die veelvul-
dig terugkomen, zijn collectieve tuinen, tijdelijke natuur, stadslandbouw, speelnatuur,
voedselbossen en agrarisch natuurbeheer.
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (vng) heeft in 2013 een poging gedaan de ini-
tiatieven te kwantificeren. De daaruit resulterende indicatieve cijfers over de thema’s
waarop initiatiefnemers actief zijn, suggereren dat mensen zich na sociale doelen veel
vaker inzetten voor natuur en milieu dan voor cultuur (en onderwijs) (vng 2013).
De doelen van de initiatiefnemers zijn vaak lokaal van aard, en zullen niet altijd één op
één te verbinden zijn met de maatschappijbrede doelen die de overheid voor ogen heeft
(Van Dam et al. 2011). Daardoor blijft onduidelijk in hoeverre de burger- of bewoners-
initiatieven algemene natuurdoelen dienen en of de uitvoeringstaken waarvoor de over-
heid zich gesteld ziet door burgers kunnen worden overgenomen. Salverda et al. (2014)

n a t u u r  e n  c u l t u u r

5 0



stellen dat groene burgerinitiatieven en overheidsbeleid elkaar wel aanvullen, maar dat de
overheid niet mag verwachten dat overheidsdoelen door burgers kunnen worden gereali-
seerd. De overheid is verantwoordelijk voor bedreigde soorten en hun habitat en voor een
zekere basiskwaliteit van natuur, maar ook voor samenhang en voor continuïteit van bur-
gerinitiatieven. Burgerinitiatieven zetten zich veelal in voor lokale en kleinschalige
natuur. Zij sluiten daarbij zo mogelijk aan bij de beleidsdoelen, maar richten zich vooral
op de eigen belevings- en recreatieve wensen. Steeds vaker nemen ze, en krijgen ze van
overheden, de ruimte voor het creëren van ‘zelfgeformuleerde’ natuur, spontane pop-up
natuur en tijdelijke natuur (id.).
Groene burgerinitiatieven hebben primair fysieke doelstellingen, veelal het ontwikkelen
of beheren van natuur en landschap, maar daarnaast spelen vaak ook sociale en culturele
motieven een rol. Initiatieven zoals het aanleggen en onderhouden van buurttuinen die-
nen zelfs expliciet sociale doelen: het betrekken van kwetsbare personen, het integreren
van groepen en het bevorderen van sociale samenhang. De maatschappelijke meerwaarde
van dergelijke initiatieven betreft de bijdrage aan zowel de fysieke als de sociale leefomge-
ving. In stedelijk gebied wordt vaak op dergelijke initiatieven gestuurd als uitvloeisel van
het voormalige krachtwijkenbeleid, door expliciet een fysieke en een sociale component
te verbinden. Groepen die zich bezighouden met landschapsbeheer zetten zich primair in
voor de bescherming van de cultuurhistorische betekenis van een landschap of van speci-
fieke elementen daarin (zoals knotwilgen of singels), maar vinden het minstens zo
belangrijk dat daarmee tevens verwante ambachten worden behouden.
Hier ligt een zekere parallel met community art-initiatieven, waarbij kunst gebruikt wordt
als instrument om ruimtelijke veranderprocessen te begeleiden, sociale en culturele groe-
pen te verbinden en maatschappelijke discussies te entameren en voor het voetlicht te
brengen. Dergelijke initiatieven worden al sinds eind jaren zestig van de vorige eeuw,
onder diverse benamingen, veelvuldig ontplooid en later ook sterk door beleid gestimu-
leerd (Klaver 2011). De parallel met groene initiatieven gaat eigenlijk alleen op voor com-
munity art die uit eigen beweging is opgezet door geëngageerde kunstenaars(collectie-
ven), zoals de PeerGrouP, die is gespecialiseerd in locatietheater in Noord-Nederland.
Dergelijk locatietheater als vorm van community art wordt wel ingezet in gebiedsontwik-
kelingsprocessen ter vergroting van de gebiedsbekendheid, ter verbreding van de beteke-
nis van gebieden en ter verbeelding van de maatschappelijke implicaties van ruimtelijke
transities (Van der Jagt et al. 2010). De databank Community Arts Lab van Cultuurnetwerk
Nederland telde in juli 2011 honderd initiatieven, veelal afkomstig uit de kunstwereld, en
dat zou wel eens slechts het topje van de ijsberg kunnen zijn (Klaver 2011).
Initiatieven variëren in de mate waarin de samenwerking wordt geformaliseerd. Initiatief-
nemers kunnen ervoor kiezen een formele rechtsvorm te worden en een organisatie op te
richten om hun initiatief meer body of cachet te geven. Een stichtings- of verenigings-
vorm is vaak een voorwaarde van fondsen en subsidieverstrekkers, zeker als de organisatie
een anbi-status35 heeft. Anderen kiezen bewust voor een eenmanszaak om onafhankelijk
te blijven of een bv om hun ondernemerschap te benadrukken (Hassink et al. 2013). Als
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anbi-organisatie hopen culturele instellingen bovendien meer en grotere donaties te ont-
vangen, vanwege het fiscale voordeel voor donateurs dankzij de Geefwet.
De ervaring bij groene burgerinitiatieven is dat veel initiatiefnemers hoogopgeleid zijn en
afkomstig van buiten de nme of groene sector. Deze buitenstaanders met een frisse blik
brengen nieuwe ideeën in (id.). Het vernieuwingspotentieel blijkt enorm te zijn, maar
ideeën uitvoeren vergt vaak een lange adem en veel creativiteit en aanpassingsvermogen
van burgers (Buizer 2008).
Internet en informatisering van de samenleving in het algemeen spelen een belangrijke
rol bij vernieuwingsinitiatieven, die er vaak en veel gebruik van maken. Burgers hebben
hierdoor makkelijk toegang tot informatie, kennis en steeds vaker ook nieuwe vormen
van financiering. Nieuwe netwerken kunnen rond een thema, een probleem, een oplos-
sing of een regio worden gevonden en opgezet. Communiceren is laagdrempelig en het
aanbod vindt een enorm bereik (Salverda et al. 2012).

Hoewel deze verkenning vanuit het burgerperspectief is gestart, kunnen we ondernemers-
initiatieven hier niet volledig buiten beschouwing laten, aangezien deze eveneens ruimte-
lijk georiënteerd zijn, door private partijen zijn opgepakt en maatschappelijk meerwaarde
hebben (Boonstra et al. 2014). Een deel van de initiatieven komt voort uit de inzet van
ondernemers in het landelijke gebied. Onder de noemer groene of groenblauwe ‘ecosys-
teemdiensten’ verrichten ondernemers activiteiten op het gebied van natuur, water, land-
schap (inclusief cultuurhistorie) en toegankelijkheid die de kwaliteit van het landelijk
gebied verhogen en verder gaan dan waartoe de ondernemer wettelijk is verplicht. Door
middel van Green Deals bevordert de overheid samenwerkingsinitiatieven tussen onder-
nemers, maatschappelijke organisaties en overheden. Deze hebben verduurzaming als
centrale doel en moeten zicht geven op obstakels die hierbij worden ervaren en hoe deze
kunnen worden weggeruimd.

3.9 Randvoorwaarden voor burgerbetrokkenheid bij natuur

Breed is geconstateerd dat zowel het natuurveld als het cultuurveld lange tijd sterk
‘expert’gestuurd was. Dit is mettertijd ten koste gegaan van het maatschappelijk draagvlak
voor het overheidsbeleid en op sommige punten ook voor de uitvoering ervan. De tijd- en
geldrovende ontwikkeling van de Ecologische Hoofdstructuur bijvoorbeeld roept bij de
bevolking lang niet hetzelfde enthousiasme op als bij natuurprofessionals. De nieuwe
natuurvisie stelt dat beleidsmakers en natuurorganisaties meer aansluiting moeten zoe-
ken bij de natuurbeelden van burgers. Ook moeten ze ruimte geven aan de inbreng en
eigen verantwoordelijkheid die burgers op zich willen nemen en aan de spontane initia-
tieven die burgers nemen. De bezuinigingen, waardoor professionals minder geld krijgen
om hetzelfde werk (of meer!) te doen, impliceren voor natuurorganisaties drie uitdagin-
gen om burgers te betrekken:
– bij beleidsontwikkeling en het maken van keuzes (minder prioritaire taken laten ver-

vallen of deze anders invullen);
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– bij het inzetten van vrijwilligers voor de primaire taakuitvoering rond beheer, onder-
zoek en educatie (samenwerkend met en aangestuurd door professionals) en voor
organisatorische ondersteuning;

– bij het zoeken naar financiering (nieuwe producten en diensten en andere verdien-
modellen ontwikkelen).

Om geïnteresseerde burgers actief te betrekken, is een gedragsverandering nodig. De kans
dat die zal plaatsvinden, ligt besloten in een drietal factoren: motivatie, capaciteit en gele-
genheid (zogenoemde Triade-model van Poiesz 1999). Het samenspel hiervan bepaalt in
hoeverre mensen tot actie overgaan. Participatie begint bij gemotiveerde mensen. Om
gemotiveerde burgers daadwerkelijk in beweging te krijgen, moeten burgers zich capabel
voelen om een bepaalde taak te verrichten én moeten ze de gelegenheid hebben om zich
in zekere mate in te zetten. Als aan deze laatste twee condities niet is voldaan, zullen zelfs
zeer gemotiveerde mensen niet in actie komen.

Motivatie
De grootste uitdaging is burgers die nog niet actief zijn te betrekken bij het werk van
natuurorganisaties en terreinbeheerders, of bij natuur in het algemeen. Er is een behoor-
lijke groep mensen die in de basis geïnteresseerd is in en belang hecht aan natuur, zoals
we eerder in dit hoofdstuk zagen. En waarschijnlijk zijn deze mensen in principe wel
bereid om een handje te helpen, maar dat betekent nog niet dat zij beseffen dat hun
inbreng nodig is. En ook als zij dat wel beseffen, dan willen mensen vaak persoonlijk
gevraagd worden om zich nuttig te maken (Van de Wijdeven et al. 2013). De interesse voor
bepaalde activiteiten of doelen moet dus actief gewekt worden, alvorens mensen in bewe-
ging komen. Een belangrijke taak voor natuurorganisaties is dus het mobiliseren van
geïnteresseerde burgers ‒ ook wel actiemobilisatie genoemd (Klandermans 1999).
Mensen zijn makkelijker te motiveren om zich in te zetten voor doelen die ‘dichtbij het
dagelijks leven staan’ (Salverda et al. 2014). Zij zijn eerder geïnteresseerd in groen in de
woonomgeving dan in natuurgebieden verder weg. Groen in de woonbuurt heeft voor
hen vooral een recreatieve functie, of draagt bij aan de beleving dat een zekere hoeveel-
heid groen de wijk leefbaar maakt (Hurenkamp et al. 2006). Aansluitend bij dit primaire
belang zouden natuurorganisaties burgers kunnen motiveren om zich in te zetten voor
het vergroten van de natuurwaarde van het groen in wijken en buurten. Daarbij kunnen
ook particuliere tuinen, collectieve buurttuinen, volkstuinen en schooltuinen betrokken
worden.
Ten slotte is ontevredenheid met het natuuraanbod in de regio of met de uitvoering van
het overheidsbeleid vaak een motivatie voor burgers om zich met (lokaal) natuurbeleid of
-beheer te gaan bezighouden. Ontevredenheid kan voor groepen burgers een reden zijn
om zelf het heft in handen te nemen, bijvoorbeeld door het beheer van een stadsbos over
te nemen van de gemeente. Voor natuurorganisaties zijn deze burgergroepen vaak aan-
grijpingspunt om steun te verwerven voor hun zienswijze en doelen tegenover die van
(lokale) overheden ‒ ook wel consensusmobilisatie genoemd. Als burgers uit eigen bewe-
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ging een lokale probleemsituatie proberen aan te pakken, doen zijn dit vaker dan beleids-
makers met maatregelen die naast ecologische doelen ook andere doelen dienen
(Salverda et al. 2014). In plaats van burgers op te stuwen tot een hindermacht zouden
natuurorganisaties burgergroepen beter kunnen mobiliseren tot constructieve coalitie-
partners in samenwerkingen met overheden, ondernemers en andere maatschappelijke
organisaties.

Capaciteit
Sommige vrijwilligers verbinden zich als leek aan een natuurorganisatie vanuit een intrin-
sieke betrokkenheid, andere vanuit uit (beroepsmatige) kennis van en ervaring met de
natuur. Hiermee sorteren de groepen zich vanzelf uit voor verschillende taakgebieden.
Daarom zou aandacht moeten worden besteed aan tweezijdige kennisstromen: het benut-
ten van de kennis en kunde die vrijwilligers meebrengen enerzijds en het opleiden van
leken anderzijds.
Veel burgers zullen geneigd zijn te denken dat ze geen verstand hebben van natuurbeheer
en dat ze daaraan dus ook geen zinvolle bijdrage kunnen leveren. Wellicht realiseren ze
zich niet dat ze ook zonder noemenswaardige kennis van flora of fauna kunnen bijdragen
aan de doelen van natuurorganisaties. Er is meer nodig dan knotten, snoeien, rooien en
andere bezigheden in en met de natuur. Mensen kunnen zich op vele andere manieren
nuttig maken, bijvoorbeeld door samen met professionals beleidskeuzes te maken, door
ondersteunend vrijwilligerswerk te doen voor de organisatie (ledenwerving, collecteren,
coördineren) of door professionals te helpen bij kennisverspreiding (excursies, bijeen-
komsten en bezoekerscentra). Vaak beschikken burgers over een scala aan vaardigheden
en competenties die goed inzetbaar zijn voor natuurorganisaties. Met name waar natuur-
organisaties een vernieuwingsslag moeten maken, doen zij er goed aan de kennis, net-
werken, creativiteit en competenties van burgers en ondernemers te betrekken.

Gelegenheid
Er kunnen bevorderende of belemmerende omstandigheden zijn die bepalen of burgers
de gelegenheid hebben om zich in te zetten voor natuur. Zelfs voor gemotiveerde en capa-
bele burgers blijkt tijd een belangrijke beperkende factor te zijn. Dat geldt voor vrijwilli-
gerswerk in den brede. Er zijn zoveel concurrerende vrijetijdsbestedingen dat er bewust
ruimte in de agenda moet worden gecreëerd. Ook komen steeds meer taken met een ver-
plichtend karakter (bv. mantelzorg) op de schouders van burgers te liggen. Voor inciden-
tele of seizoensgebonden activiteiten kunnen mensen vaak wel tijd vrijmaken, maar een
structurele inzet van enkele uren per week is vaker lastig te combineren met het privé-
leven. Natuurorganisaties doen er goed aan rekening te houden met de volle agenda’s
door flexibele inzet van burgers te faciliteren.
Ook het feit dat burgers naast tijd vaak ook eigen geld of hulpbronnen (auto, bergruimte,
gereedschappen) moeten investeren bij hun inzet voor natuur of natuurorganisaties kan
belemmerend werken. Verder willen vrijwilligers bij hun taken geen risico’s lopen en niet
aansprakelijk worden gehouden voor schadelijke gevolgen. Daarom is een goede vrijwilli-

n a t u u r  e n  c u l t u u r

5 4



gersverzekering voor hen een belangrijke bevorderende factor. Deze wordt in principe col-
lectief door gemeenten afgesloten voor alle vrijwillig werkende inwoners in alle sectoren,
ook wanneer die buiten de gemeentegrens werkzaam zijn. Nog niet alle gemeenten heb-
ben echter een dergelijke vrijwilligersverzekering afgesloten.36 Dat is zeker voor organisa-
ties die mensen in de natuur laten werken een belangrijk aandachtspunt.

Burgerinitiatieven = motivatie x capaciteit x gelegenheid
Op grond van de vele burgerinitiatieven in het natuurveld constateren we dat er talrijke
burgers zijn die zowel de motivatie als de capaciteit en gelegenheid hebben om zich actief
in te zetten voor de natuur. Zij doen dit vanuit hun eigen motivaties, wensen en doelen.
Overheden of natuurorganisaties hoeven deze burgers niet meer te motiveren, maar kun-
nen wel bekijken of hun inzet effectief is en of er met betere ondersteuning en facilitering
wellicht meer rendement en continuïteit te behalen zijn. De sterkten en zwakten van de
bestaande participatie-infrastructuur kan worden bepaald aan de hand van het zoge-
noemde clear-model (Lowndes et al. 2006). De eerste drie elementen uit dit model (Can
do, Like to en Enabled to) zijn hierboven aangeduid met de begrippen capaciteit, motivatie
en gelegenheid. Daarbovenop zijn nog twee elementen die bepalen of participatie door
burgers beter kan. Burgers willen graag worden gevraagd vrijwilligerswerk te doen (Asked
to), wat min of meer aansluit bij de mobiliserende rol van instanties en maatschappelijke
organisaties. Ook willen burgers graag bevestigd zien dat hun praktische inzet nuttig is en
dat hun ideeën worden overwogen (Responded to).

Spanning tussen vaste kaders en spontane initiatieven
Een breed geventileerde constatering is dat voor effectieve burgerinitiatieven meer experi-
menteerruimte nodig is. Initiatieven zouden meer buiten de gebaande paden en formele
regels om moeten kunnen optreden, zij zouden de ruimte moeten krijgen om binnen
zekere kaders te exploreren en te experimenteren. Instanties en organisaties zouden daar-
naast meer kunnen openstaan voor nieuwe relaties: initiatieven zijn vaak integraal van
aard, doordat ze meerdere doelen combineren. Hierdoor worden in een burgerinitiatief
vaak meerdere netwerken verknoopt tot flexibele, informele samenwerkingsstructuren.
De bureaucratie legt vaak institutionalisering op, maar een starre opzet kan schadelijk zijn
voor de effectiviteit van een initiatief. De veronderstelling is dikwijls dat formele organisa-
ties een langere levensduur beschoren is, maar dat is eigenlijk maar zelden het primaire
doel van een burgerinitiatief. Onder invloed van het organisch groeien van een initiatief
kunnen bovendien de oorspronkelijke doelstellingen verschuiven of verbreden. Hoewel
het goed is wanneer overheden en organisaties zich als lerende organisaties opstellen,
kunnen ze zich beter terughoudend opstellen met betrekking tot het opschalen c.q. gene-
raliseren van spontane initiatieven: initiatieven zijn vaak verknoopt aan de lokale
contexten en netwerken, en kleinschalig van aard; doelstelling, werkwijzen en resultaten
zijn aangepast aan de maat van het initiatief. Het is zeer onzeker in hoeverre initiatieven
buiten de eigen context en op ander schaalniveau zinvol te implementeren zijn en wer-
kingskracht hebben.
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Condities voor samenwerking
Burgerinitiatieven staan zelden op zichzelf, maar betreffen vrijwel altijd samenwerkingen
met andere actoren. Omdat de doelstellingen en middelen per initiatief verschillen, varië-
ren initiatiefgroepen ook qua samenstelling en werkwijze. In alle gevallen zullen de con-
dities voor samenwerking gunstig moeten zijn. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties (2012) spreekt in dat verband over nieuwe spelregels en omgangs-
vormen tussen actoren. Hierin liggen een aantal randvoorwaarden voor samenwerking
besloten waarvan natuurorganisaties zich bewust moeten zijn: werken vanuit gedeelde
ambities, recht doen aan belangen van burgers, de relatie tussen leken en professionals
bevorderen, burgerparticipatie professioneel organiseren en heldere werkprocessen han-
teren. Behalve aan de belangen, doelen en ambities van de natuurorganisatie zou ook
aandacht moeten worden besteed aan die van burgers. Vanuit een gedeelde ambitie kan
een inspirerend perspectief worden geschetst, wordt de inspiratiebron van burgers aange-
sproken en levert samenwerking motivatie, energie en betrokkenheid op.

Noten

1 http://nos.nl/artikel/199540-protest-tegen-kunstbezuinigingen.html

2 http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2676/Cultuur/article/detail/2457653/2011/06/26/1000-deelnemers-

voor-Mars-der-Beschaving.dhtml

3 http://www.trouw.nl/tr/nl/4324/Nieuws/article/detail/1845870/2011/01/03/Protest-tegen-bezuinigin-

gen-op-natuur.dhtml

Daarnaast is door de manifestpartners voor een Vitaal Platteland gepleit voor minder bezuiniging op

natuur en voor het veilig stellen van beheer van bestaande natuur, hetgeen door het huidige kabinet is

gehonoreerd.

4 https://www.natuurmonumenten.nl/dossier/luchthaven-twente

5 H. Janssen, Kunst op televisie, de Volkskrant, 30 oktober 2009.

6 Cijfer oktober 2013, www.vroegevogels.nl

7 www.mediacourant.nl

8 De publieke omroepen behaalden gezamenlijk zo’n 35% in 2013.

9 www.ster.nl

10 www.volkskrant.nl/dossier-het-weer/voorjaar-begint-steeds-vroeger~a1832059/ 7 februari 2014

11 www.beleefdelente.nl, geraadpleegd 17 maart 2014.

12 Medio oktober 2014 waren dit er al veel meer: Natuurmonumenten 133.000, Staatsbosbeheer 37.000,

Vroege Vogels 27.000, Wakker Dier 76.000, Greenpeace Nederland 46.000, Greenpeace International

bijna 2 miljoen

13 beleidsprogramma onder de noemer Cultuureducatie met kwaliteit

14 www.schooltv.nl/beeldbank, geraadpleegd 29 april 2014.

15 www.schooltv.nl

16 Landschapsbeheer Nederland, voff (Stichting VeldOnderzoek Flora en Fauna), Natuurmonumenten,

Staatsbosbeheer, ivn en De12Landschappen.

17 www.nmepodium.nl
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18 www.staatsbosbeheer.nl

19 Jaarverslag Natuurmonumenten 2013, geraadpleegd via www.natuurmonumenten.nl

20 Museumkaart zo succesvol dat prijs fors stijgt, de Volkskrant, 26 mei 2014.

21 Bereik is het aandeel van de bevolking dat minstens één bezoek bracht aan deze kunstvormen in de

afgelopen 12 maanden.

22 Gemiddeld in Nederland heeft 70% van de woningen een tuin.

23 Het betreft de vijftien grootste organisaties die ergens in de periode van 1994 tot nu ten minste

50.000 leden hadden. De tien grootste organisaties vertegenwoordigen ongeveer 85% van het totale

ledenaantal van natuur- en milieuorganisaties in Nederland (Buijs et al. 2012). De ledenaantallen in

2012 waren: Wereldnatuurfonds: 870.000; Vereniging Natuurmonumenten: 732.000; Greenpeace

Nederland: 466.000; De12Landschappen: 312.000; Dierenbescherming: 180.000; International Fund

for Animal Wellfare: 159.000; Vogelbescherming Nederland: 154.000; World Society for the Protection

of Animals: 136.000; Stichting aap: 133.000; Milieudefensie: 84.000; Zeehondencrèche: 63.000; Proef-

diervrij: 50.000; Waddenvereniging: 46.000.

24 Verandering in gemiddeld aantal leden per jaar tussen 2009 en 2012. De grootste dalers zijn Natuur-

monumenten (-4,1%), Greenpeace (-3,6%), en Dierenbescherming (-3,4%). De grootste stijgers zijn

World Society for the Protection of Animals (6,3%) en stichting aap (3,4%).

25 Ongeveer de helft daarvan is aangesloten bij de Nederlandse Federatie van Vrienden van Musea (nfvm).

26 www.natuurmonumenten.nl, Jaarverslag 2013.

27 http://www.cbf.nl/collecterooster/opbrengsten/bestedingsdoel/#starttab

28 www.cultuurfonds.nl

29 www.cultuurfonds.nl

30 Adoptie voor natuur en landschap. Gedownload via www.landschapsbeheernederland.nl

31 Zie http://www.netwerkecologischemonitoring.nl/meetnetten

32 Jaarverslag 2012 ‘Vrijwilliger bescherming steenuil en kerkuil in Noord-Brabant’. Geraadpleegd via www.brabant-

slandschap.nl

33 www.natuurmonumenten.nl, geraadpleegd 17 maart 2014.

34 Landschapsbeheer Nederland (lbn), Stichting VeldOnderzoek Flora en Fauna (voff), Instituut voor

natuureducatie en duurzaamheid (ivn), Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en De12Landschappen.

35 Algemeen Nut Beogende Instellingen (anbi’s) kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen

bij erven, schenken, giften en de energiebelasting.

36 www.vng.nl
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4 Toekomstperspectieven op natuur en cultuur

In de top van ibm zou men in de jaren veertig van de vorige eeuw weinig toekomst voor de
computer gezien hebben: ‘there is a worldmarket for maybe five computers’. Het zou
anders lopen. In de jaren vijftig werd wel gedacht dat de mechanisering van de productie
tot een vrijetijdssamenleving zou leiden, met een gemiddelde werkdag van slechts luttele
uren waardoor vrije tijd de voornaamste levensvervulling zou zijn (Slagter 1959). Niet
velen zullen hun leven hierin herkennen. Toch doen dergelijke missers weinig af aan de
noodzaak vooruit te blikken. Zonder dat zo nu en dan eens te doen, zou immers elke ver-
andering als een volslagen verrassing komen. Bovendien attendeert een blik vooruit op
onzekerheden.
Een blik vooruit kan bestaan uit het doortrekken van trends, maar trends kunnen tempo
winnen of verliezen en hebben behalve een begin ook een eind. Scenario’s zijn een
manier om losser van actuele trends over de toekomst na te denken. Vaak zijn scenario’s
uitwerkingen van een set vooronderstellingen tot concrete toekomstbeelden die niet
zozeer zijn bedoeld om die toekomst te voorspellen, maar vooral om de gedachten erover
te scherpen door problemen of uitdagingen te benoemen. Soms zijn scenario’s wensbeel-
den (utopieën), van waaruit terug geredeneerd wordt wat nodig is om de gewenste toe-
stand te bereiken. Of omgekeerd zijn het doembeelden (dystopieën), van waaruit wordt
beredeneerd wat nodig is om de ongewenste toestand te voorkomen. De Natuurverken-
ningen van Planbureau voor de Leefomgeving (pbl 2012), een schets van vier eindbeelden
behorend bij vier dominante natuurbeelden in de samenleving, komen hierbij het dichtst
in de buurt.
Een tussenpositie tussen trends doortrekken en scenario’s schetsen is het doordenken
hoe wat al zichtbaar is zal doorwerken. Dat kan actuele ontwikkelingen betreffen, zoals
individualisering, digitalisering, robotisering en technologische innovatie. Het kan ook
de wisseling der generaties betreffen, bijvoorbeeld bij de vraag wat het maatschappelijke
effect zal zijn van het demografische gegeven dat in de komende decennia de cohorten die
zijn geboren voor 1960 zullen overlijden.
Zowel veranderende visies op de maatschappij als veranderingen in de maatschappij kun-
nen als startpunt dienen voor een blik vooruit. In dit hoofdstuk wordt eerst ingegaan op
een blik vooruit vanuit beleidsopvattingen (§ 4.1). Dan zal, na kort te hebben stilgestaan
bij de betekenis van het generatiemechanisme (§ 4.2) en scenario’s (§ 4.3) het perspectief
van de doorwerking van actuele en van sociaal-culturele ontwikkelingen aan de orde
komen (§ 4.4). Daarbij zal steeds geput worden uit bestaande toekomstbeschouwingen
over de consequenties voor cultuur en natuur.

4.1 De toekomst vanuit het perspectief van beleidsopvattingen

In de nasleep van de brede economische crisis van begin jaren tachtig van de vorige eeuw
publiceerde de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid De beleidsgerichte
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toekomstverkenning (wrr 1983). Een onderdeel daarvan, Een verruiming van perspectief, door-
denkt de consequenties van uiteenlopende beleidsopvattingen. Het heeft een brede
insteek, die ook kunst en natuur omvat. De vergelijkbare contexten toen en nu maken
deze wrr-toekomstverkenning drie decennia na dato nog altijd actueel.
Voor het doordenken van beleidsconsequenties met betrekking tot cultuur werden drie
perspectieven uitgewerkt: publiek mecenaat, culturele pluriformiteit en soevereine kunst-
beleving (vanuit sociaaldemocratische, christendemocratische en liberale visie). Bij
publiek mecenaat heeft de overheid een verheffende taak: zij stimuleert hoogwaardige
cultuurproductie en maakt deze toegankelijk voor een breed publiek. Het idee achter
culturele pluriformiteit is dat beleid het individuen en groepen mogelijk maakt hun beel-
dend vermogen te ontplooien en hun identiteit te ontwikkelen en te uiten. In het per-
spectief van soevereine kunstbeleving gelden individuele preferenties als vertrekpunt.
Niet verheffing (mecenaat) of identiteitsvorming (pluriformiteit), maar publieksapprecia-
tie staat centraal, wat vraagt om een geleidelijke terugtrekking van de overheid en invoe-
ring van profijtbeginsel en marktwerking. De actuele situatie in het cultuurbeleid is te
karakteriseren als een mengeling van het eerste en het derde perspectief: met behoud van
een mecenaatsrol maakt de overheid een terugtrekkende beweging.
De bruikbaarheid van de wrr-analyse voor de beleidsperspectieven op natuur is beperkt.
De wrr heeft natuur niet als zelfstandig beleidsdomein bekeken, omdat het in die
periode geen autonome positie had. Het natuurdomein werd gezien als speelbal van de
economie en grote maatschappelijke actoren in de strijd om de ruimte. Natuurbescher-
ming was onderdeel van het omgevingsbeleid, dat werd gedragen door beleid op het ter-
rein van landbouw, ruimtelijke inrichting en milieu.
Vanuit het landbouwbeleid bezien doordacht de wrr het natuurbelang volgens sociaal-
democratisch respectievelijk christendemocratisch getinte opvattingen. Het perspectief
verweving van functies stelt de sociaal-economische oorzaken van de achteruitgang van
natuur en milieu en van problemen in de landbouw centraal. De boer wordt hier gezien
als producent van agrarische goederen én van natuur en landschap. Volgens het andere
perspectief, scheiding van functies, kan elke sector met eigen middelen zijn eigen doel-
stellingen optimaal verwezenlijken. Natuurwaarden zouden dan vooral in natuurbescher-
mingsgebieden tot hun recht behoren te komen. In het landbouwbeleid van de afgelopen
decennia overheerste het perspectief van functiescheiding, pas met de aanloop naar een
meer integraal gebiedsgericht beleid is een omslag gemaakt richting het functieverwe-
vingperspectief. Over het betrekken van burgers bij natuur bestonden kennelijk nog geen
vastomlijnde ideeën. In de latere natuurvisies komt zowel het integreren van andere
maatschappelijke doelen als het betrekken van maatschappelijke groepen aan de orde
(lnv 2000; ez 2014a).
De consequenties van ruimtelijk beleid op natuur werden door de wrr beredeneerd van-
uit een vrij ontwikkelingsperspectief en vanuit opvattingen over verstedelijking en regio-
nale ontwikkeling. Het milieubeleid had ook effect op natuurbelangen, en deze bekeek
men vanuit opvattingen over normering, marktwerking, decentralisatie en participatie.
We beschrijven hier niet al deze visies, maar haken aan bij de opvattingen over
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participatie, die binnen een christendemocratische visie passen. De term participatie werd
in de jaren tachtig vrijwel uitsluitend gebruikt in relatie tot arbeid. Deze brede beleidsver-
kenning wijkt daarvan alleen af waar het expliciet de deelname van belanghebbenden in
de beleidsuitvoering betreft (wrr 1983: 209):

Volgens de sociocratische visie op christelijke grondslag wordt de natuur als bezield gezien. De hoog-
moedige omgang met de schepping ten bate van materiële welvaart heeft een desastreuze inwerking.
Zij leidt tot verstoorde menselijke verhoudingen, verlies van zingeving van het bestaan, en een verloede-
rende natuur. De inhoud van en zingeving aan het bestaan moet vooral worden gezocht in meer klein-
schalige samenlevings- en werkverbanden. Over het vraagstuk van de risico’s hoeft niet meer over de
mensen heen te worden beslist door technici, omdat grootschalige projecten met onvoorstelbare risico's
worden vermeden. De morele aanspreekbaarheid van eenieder maakt een strakke normering overbodig
en verplicht tot participatie.

Destijds werd participatie alleen voor milieubelangen relevant geacht, inmiddels wint
deze maatschappijvisie breed terrein in de beoogde ‘participatiesamenleving’ of ‘doe-
democratie’. Overigens werd het ideaalbeeld van de participatiesamenleving veertig jaar
geleden al geschetst en heeft het beleid er in de afgelopen decennia langzaamaan naartoe
gewerkt (Van Houwelingen et al. 2014). In de troonrede van 2013 liet het kabinet weten dat

de klassieke verzorgingsstaat langzaam maar zeker verandert in een participatiesamenleving. Van
iedereen die dat kan, wordt gevraagd verantwoordelijkheid te nemen voor zijn of haar eigen leven en
omgeving.

4.2 De toekomst vanuit het perspectief van generatiewisseling

‘Sociale vooruitgang berust in essentie op de dood,’ stelde Auguste Comte, een van de
grondleggers van de sociologie. Daarmee doelde hij er zwart-wit geredeneerd op dat ver-
andering niet tot stand komt doordat individuen veranderen, maar doordat de bevol-
kingssamenstelling verandert. Mensen zouden gedurende hun levensloop tamelijk resis-
tent zijn tegen sociale verandering. De oudere generaties nemen hun gewoonten en
opvattingen mee het graf in, en hun plaats wordt ingenomen door jongeren, die anders in
het leven staan. Dit mechanisme van generatie- of cohortvervanging zou bepalen hoe de
toekomst eruitziet.
De werkelijkheid ligt wat genuanceerder. De tijd heeft drie gezichten. Mensen zijn niet
slechts wie ze zijn door de tijd waarin ze opgroeiden, maar ook door de levensfase waarin
ze zich bevinden en door de actuele ontwikkelingen waaraan ze blootstaan. Dat laat
onverlet dat een deel van de toekomst wel degelijk samenhangt met veranderingen in de
bevolkingsopbouw.
In het culturele veld is dit vooral van belang op het vlak van (smaak)voorkeuren voor cul-
tuur en media. Zaken als het bezoeken van klassieke concerten en toneelstukken, het
lezen van kranten en het bekijken van programma’s van de publieke omroep zijn onder
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het oudere deel van de bevolking gemeengoed, terwijl het jongere deel andere voor-
keuren heeft. Dat ware zonder consequenties wanneer het een kwestie van leeftijd zou
zijn en de jongeren van nu zich als zij wat ouder worden alsnog tot gecanoniseerde kunst-
vormen, kranten en publieke omroep zouden wenden. In verschillende onderzoeken is
echter aangetoond dat het onderscheid niet alleen op leeftijd berust, maar voor minstens
een flink deel ook op voorkeuren die de jongeren van nu voor een groot deel ook nog
zullen hebben als ze de ouderen van later zijn. Daarmee is voor de genoemde kunstvor-
men en media dus sprake van een weeffout in de publieksopbouw die op termijn verstrek-
kende gevolgen kan hebben.
In de wereld van de klassieke muziek is het besef doorgedrongen dat de krimp en de ver-
grijzing van het publiek verband houden met de geringere belangstelling onder de recen-
tere cohorten. In diverse analyses uit en over de sector klinkt duidelijk de grondtoon door
dat de gestolde en op ‘luisterdwang’ (Smithuijsen 2001) gestoelde presentatie het bestaan-
de publiek weliswaar vertrouwd en mogelijk zelfs dierbaar is, maar dat die ‘concertritue-
len’ voor anderen wellicht een drempel vormen (Van Drie 2012; Idema 2012). Men zoekt
derhalve naar presentatievormen of bijzondere concertlocaties die een ander (jonger)
publiek aanspreken.1 Recent verscheen een uitdagend boekje over pogingen klassieke
muziek buiten de gebaande paden te presenteren (id.). De toekomst zou liggen in een
meer opwindende, relevante en benaderbare concertpraktijk.

In het natuurveld is het perspectief op de recentere generaties omkleed met zorgen over
vervreemding van de natuur (De Witt 2008; Van Slobbe 2012). Van alle tijden is het geloof
in de vooruitgang en de technical fix, waardoor mensen de natuur gingen overheersen en
vervangen. Veel mensen zijn zich niet bewust van de waarde van de natuur en de biodiver-
siteit. Wat overblijft, is natuur als consumptiegoed, natuur in relatie tot woonplezier,
recreatie en sporten. Natuur is in deze visie optioneel, maakbaar en vervangbaar. Voor
recentere generaties is natuurbeleving, het genieten van natuur, niet meer vanzelfspre-
kend. Natuur neemt in het dagelijks leven van de overgrote meerderheid een minimale
plaats in. Bovendien zijn er tegenwoordig veel alternatieve mogelijkheden om de natuur
op afstand of virtueel te beleven. Via webcams zie je vossenwelpjes dartelen of vogels uit
het ei komen en via Google Earth kun je de ijsberen op de Noordpool en de koraalpracht
van het Greet Barrier Reef bekijken. Voor jongeren kunnen virtuele natuurplekken in
computergames en in films hetzelfde effect hebben. Deze vervagende scheidslijnen tussen
echte en kunstmatige natuur gaan veel verder en zijn ook zichtbaar in het manipuleren
van voedsel en genetisch materiaal. Mensen leggen zich over het algemeen vrij gemakke-
lijk neer bij deze natuurvervaging, hoewel zij wel belang blijven hechten aan het af en toe
bezoeken van de ‘echte’ natuur, bijvoorbeeld tijdens de vakanties, en aan de aanwezig-
heid van lokaal groen (Slobbe 2012).
In de beleving van jongeren staat natuur vooral ten dienste van andere waarden, zoals
gezondheid en plezier. Op deze manier, als context of decor voor bijvoorbeeld sporten of
avonturieren, zijn natuur en lokaal groen voor jongeren wel belangrijk. Zowel positieve
(natuurbescherming) als negatieve motivaties (protest tegen windmolenparken) leiden
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ertoe dat mensen zich actief gaan inzetten voor (lokale) natuurdoelen. De motivaties van
jongeren kunnen ook secundair zijn. Zo bevindt zich op het kruispunt van natuur en cul-
tuur bijvoorbeeld de jongerenbeweging 10,000 hours, die jongeren met een gedeelde
passie voor muziek bijeenbrengt en onder de opzwepende klanken van dj’s aan het werk
zet in de natuur of hen voor sociale of culturele doelen inschakelt.
Toch tonen ook jongeren zich bezorgd over de staat van de natuur in de wereld over zo’n
dertig jaar. Enerzijds vertrouwen ze erop dat technologische vooruitgang zal zorgen voor
schone energie, minder emissies, schoon drinkwater, enzovoort. Veel kennis over proces-
sen in de natuur is immers al omgezet in technologische kennis en innovatie (biomimicry).
Anderzijds zijn jongeren pessimistisch over het voortbestaan van de bossen in Nederland.
Het meest bezorgd zijn ze over het gegeven dat meer mensen en steden gelijkstaat aan
minder natuur en over de toekomst van de regenwouden wereldwijd. Het ontbreekt hun
aan handelingsperspectief en het gevoel zelf verantwoordelijk te zijn. Jongeren willen wel
bijdragen aan duurzaamheid, maar dat mag niet ten koste gaan van comfort, genot en
eigen kapitaal. ‘Jongeren zien de noodzaak, zijn bezorgd, kennen de gedragsopties, maar
hebben toch moeite zich daar naar te gedragen’ (Motivaction z.j.).2 De jongste generatie
zou steeds minder betrokken zijn bij de maatschappij en opvallend minder milieubewust
zijn dan haar leeftijdsgenoten van tien jaar geleden (50% versus 83%). Niet alleen de
geconstateerde vervreemding van de natuur, maar ook de maatschappelijke afstandelijk-
heid van jongeren geeft zorgen over de toekomst van de natuur.
Panorama Natuur3 heeft de denkbeelden van jongeren als vertrekpunt genomen bij het
doordenken van de toekomst:

Zij vinden, terugkijken op de overheidsinzet op beschermen, beheren en ontwikkelen, dat het Neder-
landse natuurbeleid toe is aan een omslag. Zij zoeken dit in het centrale begrip ‘verbinding’, dat drie-
ledig kan worden toegepast: het verbinden van mensen met de natuur, het verbinden van natuurgebie-
den en het verbinden van natuur met andere sectoren.

4.3 De toekomst vanuit het perspectief van scenario’s

In het natuurveld benaderen, voor zover ons bekend, alleen de Natuurverkenningen van
het Planbureau voor de Leefomgeving het scenariodenken. In de Natuurverkenningen
(pbl 2012) werd niet, zoals gebruikelijk bij scenario’s, aan de hand van een set vooronder-
stellingen een aantal open toekomstbeelden beschreven, maar zijn vier kijkrichtingen uit-
gewerkt voor het jaar 2040, die mogelijke oplossingen presenteren voor de vier belang-
rijkste uitdagingen van het natuurbeleid van de toekomst. Deze kijkrichtingen sluiten aan
op de hedendaagse natuurbeelden en drijfveren. Vertrekkend vanuit het streven de bio-
diversiteit te verstevigen, is beredeneerd hoe in de toekomst een vitale natuur kan worden
gerealiseerd. Bij het huidige streven de natuur bereikbaar en beleefbaar te maken, past
het eindbeeld van belevingsnatuur. Het streven om natuurlijke hulpbronnen duurzamer
te gebruiken, sluit aan op het eindbeeld van een functionele natuur. En tot slot komt uit
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het streven om de lusten van de natuur te optimaliseren en de lasten ervan te beperken
het eindbeeld van de inpasbare natuur voort.
We herkennen in de kijkrichtingen vitale natuur en belevingsnatuur het huidige natuur-
beleid, dat is gericht op biodiversiteit en recreatie. Daarnaast legt de scenariostudie een
accent op het meer integraal benaderen van natuur en landschap met andere beleids-
thema’s en op het benutten van natuur voor zover deze kan bijdragen aan de oplossing
van maatschappelijk problemen. De belangrijkste toegevoegde visie is die van de inpas-
bare natuur, waarmee wordt erkend dat de afstand tussen het gevoerde beleid en de bele-
ving en gebruiksmogelijkheden voor de burgers geslecht moet worden (pbl 2012). Daar-
mee krijgt de antropocentrische benadering een nog steviger plek en wordt tevens een
bestuurskundige benadering geïntroduceerd.

Voor de diverse toekomstscenario’s in het culturele domein zijn heel andere benaderin-
gen gekozen. Het is daardoor helaas nauwelijks mogelijk om scenario’s over cultuur en
natuur (als deze er al zijn) naast elkaar te leggen. Wel kunnen de drijvende krachten die in
cultuurscenario’s hebben gefigureerd, wellicht het natuurveld inspireren.
Een al wat oudere, maar nog alleszins actuele scenariostudie over het culturele domein is
De podiumkunsten na 2000 (Berenschot 1995). Daarin werkte men twee scenario’s uit, om
vervolgens aan te geven wat er zou kunnen gebeuren wanneer beleidsmakers de conse-
quenties ervan zouden accepteren dan wel zouden willen beïnvloeden. Het hoofdstroom-
tegenstromenscenario voorzag een dominante ‘middle-of-the-road’ hoofdstroom, geken-
merkt door commercialisering en schaalvergroting, en enkele kleinere tegenstromen,
waaronder een elitaire, die geïsoleerd zou komen te staan. In het pluriformiteitsscenario
zou cultuur fragmenteren, met individuen die naar eigen inzicht tussen de verschillende
culturele fragmenten zappen. Opmerkelijk genoeg was de uitkomst van beide scenario’s
voor de podiumkunsten goeddeels gelijkluidend. Acceptatie zou betekenen dat overheids-
steun aan podiumkunst het karakter van monumentenzorg zou krijgen en aan legitimiteit
zou verliezen. Het activistische alternatief zou in beide scenario’s een open opstelling ver-
gen.
In 2000 verschenen twee scenariostudies over de toekomst van cultuur. In Kunst op termijn
(Langeveld 2000) werden twee toekomstbeelden geschetst op basis van uiteenlopende
maatschappelijke stromen, getiteld ‘vrije markt’ en ‘nieuwe ingetogenheid’. In een vrije-
markttoekomst waar liberalisering, marktwerking, flexibele arbeid en zakelijk onderwijs
de toon zetten en de vermaaksindustrie bloeit, zou cultuur kwijnen. In een toekomst waar-
in spiritualiteit, postmaterialisme, feminisme en duurzaamheid domineren, zou het indi-
vidualisme getemperd, het consumentisme getemd, het vermaak minder ranzig en het
cultuurbereik groot zijn. De studie Cultuur tussen competentie en competitie (Van den Broek en
De Haan 2000) borduurt voort op de constatering dat grotere opleidingsdeelname,
ondanks de positieve relatie van opleidingsniveau met cultuurparticipatie, niet tot een
grotere cultuurdeelname leidt (Knulst 1992). De mate van interesse in en bezoek aan cul-
tuur blijkt de uitkomst te zijn van de spanning tussen de competentie om cultuur te waar-
deren en de competitie om de aandacht. Blijkbaar groeiden beide in gelijke mate, en bleef
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de culturele interesse daarmee wat zij was. Vooruitblikkend werd de vraag opgeroepen
hoe dat evenwicht tussen competentie en competitie er in de toekomst zou uitzien, met
als niet onbelangrijk detail dat aan de groei van competentie door de afvlakkende stijging
van het opleidingsniveau stilaan een einde komt, terwijl een spoedig einde aan de groei-
ende concurrentie om de aandacht niet waarschijnlijk is. Een drietal antwoorden werd tot
scenario’s uitgewerkt: marginalisering van cultuur (als competitie de overhand heeft),
consolidering van cultuur (als beide elkaar in evenwicht houden) en herwaardering van
cultuur (als competentie dominant is).
Een andere publicatie Erfgoed of innovatie (Van Drie 2012) voorzag twee modellen voor de
klassieke muziekpraktijk. In het erfgoedorganisatiemodel zou een enkel orkest met over-
heidssteun als erfgoedorkest kunnen overleven, als soort rijksmuseum voor klassieke
muziek. Verder zou er ruimte zijn voor enkele kleine ensembles voor een kleine schare lief-
hebbers en een enkel groot orkest dat zich toelegt op massaconsumptie van de bekendste
klassieke werken, à la André Rieu. In het innovatiebedrijfsmodel zouden alleen innova-
tieve orkesten kunnen bestaan, die zich alleen met overheidssteun kunnen toeleggen op
experiment en vernieuwing en het zonder subsidie alleen redden als ze hun presentatie
succesvol weten te innoveren.
De Nederlandse Museumvereniging (nmv) toont zich (pro)actief in het nadenken over de
toekomst van musea. Bijeenkomsten (Nationaal debat musea van de toekomst) en publica-
ties uit 2001 rond het 75-jarig bestaan werden aangegrepen om te benoemen dat er veel
zal veranderen, vanuit de constatering dat musea concurrentie ondervinden en het maat-
schappelijk draagvlak in het oog moet worden gehouden (nmv 2001, 2002abc). In een
recentere bezinning op de toekomst, vooruitkijkend naar het 100-jarig bestaan in 2026,
ging men uit van zes relevante trends: ‘babyboom met pensioen’, ‘groei internationaal
cultuurtoerisme’, ‘minder subsidie’, ‘ontwikkeling van de randstadmetropool’, ‘gedigitali-
seerde samenleving’ en ‘meer Europese invloed’ (nmv 2010). Van elke trend bezag men de
mogelijke effecten op musea.
Van het gegeven dat de babyboomers met pensioen gaan, verwachtte men een groot en
positief effect, al zouden deze kritische consumenten moeten worden bediend met een
aantrekkelijk inhoudelijk aanbod en optimale flankerende voorzieningen (bereikbaar-
heid, parkeren, horeca en museumwinkel). Ook als vriend, vrijwilliger en donateur zou-
den gepensioneerde babyboomers kansen bieden. Daarbij klonk de waarschuwing dat
musea met een te eenzijdige focus op deze 65-plussers het risico zouden lopen andere
leeftijdsgroepen van zich te vervreemden. Voorts verwachtte men dat voornamelijk gere-
nommeerde musea in de Randstad zouden profiteren van de groei van het (internationaal)
cultuurtoerisme. Een versobering van overheidssteun aan musea zal volgens de auteurs
leiden tot versobering van de museumsector, soms zelfs krimp, met een sterkere focus op
de Collectie Nederland.4 Die ontwikkeling kan worden opgevangen door grote musea
omdat ze een sterk merk zijn en door kleine musea door hun worteling in de lokale con-
text, en men verwacht dan ook met name klappen bij middelgrote musea. Bestuurlijke
integratie in de Randstadmetropool zal een rationelere kijk op de ‘culturele voorraad’ van
de Collectie Nederland tot gevolg hebben. Digitalisering zal het instituut museum, zelf
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een ‘oud medium’, voor uitdagingen blijven stellen. De kosten van digitalisering zijn voor
kleinere musea echter een lastig te nemen horde.

Diverse van de hiervoor genoemde trends, vooronderstellingen en oplossingsrichtingen
in het culturele domein kunnen het doordenken waard zijn voor de toekomst van het
natuurdomein. Dat is een studie op zich, maar we kunnen hier wel alvast enkele relevante
vragen oproepen.
Betekent het pensioen van de babyboomgeneratie dat zij met een overmaat aan vrije tijd
het vrijwilligerskorps komt versterken of dat ze zich onder tijdsdruk vanwege een vitaal
vrijetijdspatroon en de zorg voor familieleden en de lokale gemeenschap juist terugtrekt?
Leidt het betrekken van babyboomers bij de natuurorganisaties met hun vaak nostalgi-
sche natuurbeelden (voorkeur voor idyllische rurale landschappen) tot een clash of cultures
met de hedendaagse uitvoeringspraktijk? Halen reislustige Nederlanders hun behoeften
aan natuurbeleving met de groei van het internationaal toerisme in het buitenland en
bekommeren zij zich minder om Nederlandse natuur of leren ze de typische Nederlandse
landschappen en natuur juist opnieuw waarderen? Moeten als gevolg van minder subsidie
voor het natuurveld onwelgevallige keuzes worden gemaakt ten koste van bewerkelijker
beheer, bijzondere flora en fauna, gewenste uitbreiding of verbinding van gebieden, geo-
grafisch ongunstiger gelegen gebieden en kwaliteit van bezoekersvoorzieningen? Of
nodigt minder subsidie juist uit tot creatieve oplossingen die geen concessies doen aan de
oorspronkelijke uitgangspunten? Betekent de ontwikkeling van een ‘Randstadmetropool’
een extra druk op de bestaande natuur in dit gebied (onder meer het Groene hart) of is het
een legitimering voor het ontwikkelen van extra natuuraanbod met het oog op grote
vraag bij grote bevolkingsconcentraties? Maakt een verdere integratie van beleidsdoelen
de ecologische functie van natuur nevengeschikt aan het belang van waterveiligheid in
het kader van klimaatbeleid of aan het belang van leefomgevingskwaliteit in het kader van
intensivering van de landbouw? Maakt verdere digitalisering het mogelijk dat beelden,
informatie en kennis over natuur zich gemakkelijker verspreiden onder een groter publiek
(en welke beelden zijn dat dan?) of raakt het thema natuur hierdoor ondergesneeuwd
onder andere meer of minder belangwekkende issues? Betekent meer invloed van Euro-
pees beleid dat Nederlandse natuurgebieden die in Europese context gezien niet uniek
zijn hun status als beschermd gebied verliezen, of juist dat Europese ecologische normen
verharden en minder uitzonderingen voor de Nederlandse situatie toestaan?
De hierboven beschreven vooronderstellingen in het denken over de toekomst van cul-
tuur kunnen we ook op natuur proberen toe te passen. Geldt voor het natuurveld ook het
mechanisme dat naarmate men meer competenties heeft om ermee om te gaan, de kans
groter is dat het zich staande zal houden of eventueel zal winnen in de competitie met
andere vormen van vrijetijdsbesteding? En als dat het geval is, hoe zal dan de balans tus-
sen competentie en competitie voor het natuurveld uitpakken? Betekent het einde van de
stijging van het gemiddelde opleidingsniveau dat natuur het in de strijd om de aandacht
en de tijd van de burger zal afleggen tegen andere tijdsbestedingen?
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Vernieuwingen die in het culturele veld bedacht zijn, kunnen wellicht ook in het natuur-
veld toegepast worden. Hiervoor kwam aan de orde dat men de toekomstige publieke
belangstelling voor klassieke muziek probeert veilig te stellen door buiten de gebaande
paden te treden. Hoewel dat in het natuurveld wellicht (letterlijk en figuurlijk) wat lastiger
te realiseren is, roept dit de vraag op welke minder orthodoxe wegen hier ingeslagen zou-
den kunnen worden. Kan bijvoorbeeld een ander publiek voor de natuur worden bereikt
door openstelling op bijzondere tijdstippen of door buitengewone coalities aan te gaan?

4.4 De toekomst vanuit het perspectief van dominante (sociaal-culturele) trends

De samenleving maakt gaandeweg zeer grote veranderingen door. Schnabel (2000)
benoemde daarin vijf drijvende krachten: individualisering (het afnemend belang van tra-
ditionele afhankelijkheden), informatisering (aanzwellende informatiestromen), infor-
malisering (lossere verhoudingen en omgangsvormen), intensivering (grotere betekenis
van de belevingscomponent) en internationalisering (grensoverschrijdende schaalvergro-
ting). We ondernemen een poging te beschrijven hoe deze trends in de toekomst van
invloed kunnen zijn op cultuur en natuur en vervlechten in ons betoog, waar relevant,
nog enkele andere (sociaal-culturele) trends.

Individualisering heeft twee gezichten. Onbetwist is dat mensen meer individuele keuzes
kunnen maken vanwege de geringere afhankelijkheid van tradities en verzuilde structu-
ren. Betwist is of dit tot meer individuele vrijheid leidt of dat sprake is van andere afhan-
kelijkheden als gevolg van bijvoorbeeld massamedia en reclame, waardoor (vermeende)
individuele keuzes toch weer patronen laten zien. Het cultuurveld zag patronen van cul-
tuurparticipatie sterk veranderen. Voor sommige genres of disciplines slinkt de publieke
interesse, andere komen op of groeien. Ook de manier waarop men informatie zoekt en
cultuuraanbod ‘consumeert’ verandert, met een steeds grotere rol voor steeds weer
andere media. Culturele instellingen dienen daar alert op te zijn en hetzelfde geldt
natuurlijk voor het natuurveld. Natuurorganisaties moeten gevoel hebben voor het
nieuwe palet van smaken en voorkeuren, zowel wat betreft het genieten van de natuur als
wat betreft het meedoen met tellingen, beheer of educatie. Individualisering is tot op
heden vooral in verband gebracht met veranderde voorkeuren en consumptie- of recrea-
tiepatronen. Onduidelijk is in hoeverre individualisering invloed heeft op opvattingen en
verwachtingen over collectieve belangen en op solidariteit met andere groepen. Willen
individualistisch ingestelde mensen zich in de toekomst nog wel inzetten voor collectieve
doelen?

Informatisering betreft de inpassing van digitale technieken in het dagelijks leven en in
sociale contacten. Informatiestromen zijn omvangrijk, snel, grenzeloos (zowel internatio-
naal als sociaal), vluchtig, nauwelijks controleerbaar en vaak interactief. Dat maakt com-
municatie onbeheersbaarder, maar biedt ook kansen voor het mobiliseren van commu-
nity’s en trending topics. Het genereert gemakkelijk input en output, zowel van ideeën
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(crowdsourcing) als van middelen (crowdfunding). Het culturele veld heeft hiermee al erva-
ring, in het natuurveld zijn deze nieuwe mogelijkheden nog zeer beperkt toegepast
(Salverda et al. 2013). In de wereld van de amateurkunst nemen digitaal leren en digitale
platforms functies over die voorheen door traditionele instellingen vervuld werden. Staat
dit het natuurveld ook te wachten? Internet is al een belangrijk forum om kennis, foto’s
en waarnemingen te delen en te bespreken en blijft ongetwijfeld van grote betekenis voor
het informeren en mobiliseren van natuurliefhebbers en activisten. Zal het echter ook
behulpzaam zijn bij het betrekken van mensen die vervreemd zijn van de natuur? Aan
informatisering raakt ook de langjarige trend dat de bevolking alsmaar hoger opgeleid is.
Hoger opgeleiden hebben gemiddeld meer belangstelling voor natuur en cultuur. Met het
afvlakken van de stijging van het opleidingsniveau vlakt deze voor natuur en cultuur gun-
stige trend af.

Informalisering verwijst naar veranderende gezagsrelaties en komt tot uiting in veran-
derde organisatievormen in het maatschappelijke middenveld en een veranderde relatie
tussen overheid en burgers. Vertrouwde organisatievormen zoals ledenorganisaties verlie-
zen terrein, of bewegen minimaal mee in de richting van meer informele of fluïde vormen
van binding. Vruchtbaarder dan dit als verlies te zien, is een open oog te hebben voor de
nieuwe vormen van binding. Dit laat onverlet dat een sterke daling van lidmaatschappen
problematisch zou zijn voor op formele leest geschoeide natuur- en milieuorganisaties.
Het is niet waarschijnlijk dat zo’n daling op korte termijn zal plaatsvinden, want de grote
naoorlogse geboortegolf is vertrouwd met de vereniging als organisatievorm. Op termijn
zal een verminderde aantrekkingskracht van het organisatiemodel van verenigingen en
instellingen ten faveure van informele verbanden en ad-hoc evenementen of acties echter
voelbaar worden. De informalisering doet zich ook gelden in de relatie tussen vrijwilligers
en middenveldorganisaties, een relatie die gemiddeld genomen minder vast en minder
vaak langdurig is. Dit vergt een aangepaste wervingsstrategie, een open houding naar de
omgeving (doorstroming naar andere netwerken) en een flexibeler organisatie van het
vrijwilligerswerk (bv. via korte contracten) of het aanbieden van individuele trajecten
(scholing, maatschappelijke vaardigheden) (Dekker et al. 2007). Het aansluiten bij een
organisatie verliest aan vanzelfsprekendheid, en groepen gelijkgestemden verzamelen
zich steeds vaker in informeel verband (Van den Berg et al. 2011), al dan niet rond infor-
mele burgerinitiatieven (Van Houwelingen et al. 2014).

Intensivering verwijst naar de groeiende betekenis van de gevoelscomponent: het leven
moet liefst ‘leuk’ en comfortabel zijn. Wat daar niet aan voldoet, verruilt men voor een
aantrekkelijker alternatief. Deze consumptieve oriëntatie heeft de belofte van een sterkere
postmateriële (minder materialistische) oriëntatie naar de achtergrond gedrukt. Men
moet hard werken voor de consumptieve leefstijl, heeft dus minder vrije tijd, terwijl er
meer keus is uit consumptiemogelijkheden en men meer wil beleven. Onder deze condi-
ties kan de beleving van cultuur en natuur in de verdrukking komen tussen andere opties.
Dat geldt nog sterker in het geval van een actieve inzet, bijvoorbeeld in de vorm van
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vrijwilligerswerk, die een grotere claim legt op de agenda. Anderzijds is ook in ruimtelijke
zin sprake van een intensivering in het gebruik van de fysieke ruimte: diverse groepen
recreanten met mogelijk conflicterende verwachtingen en gedragingen gebruiken op piek-
tijden dezelfde natuurgebieden.
Het complement van een sterk consumptieve en tijdsintensieve leefstijl is dat mensen
meer behoefte hebben aan onthaasting en zich aan de kudde onttrekken, en daarvoor is
zowel natuur (‘het hoofd leegmaken’) als cultuur (‘creatief zijn op een andere dan gebrui-
kelijke wijze’) een bruikbaar instrument.

Internationalisering is een vast element in het leven van vandaag de dag. Nederlanders
hebben dagelijks te maken met grensoverschrijdende invloeden en komen op vakantie
met exotische natuur en cultuur in aanraking. Een internationale vergelijkingsbasis relati-
veert mogelijk het belang dat wordt gehecht aan een specifiek stukje Nederlandse natuur
of cultuur, maar kan anderzijds betekenen dat men juist meer belang gaat hechten aan
het lokale. Een concrete vraag in dit verband is hoe ook allochtonen kunnen worden
betrokken bij natuur en natuurbeheer. En wat kan, omgekeerd, natuur in de stad (stads-
parken, buurttuinen, volkstuinen) bijdragen aan hun kwaliteit van leven, aan sociale
samenhang en aan integratie?

Noten

1 Entree in het Concertgebouw te Amsterdam, Virus in de Rotterdamse Doelen en Casual klassiek in de

lokale poptempel door het Nederlands Symfonieorkest in Enschede; in televisieserie als De tiende van

Tijl komen als locaties een bouwplaats, een ziekenhuis en een daklozenopvang voorbij.

2 ‘Young Mentality en Duurzaamheid’, geraadpleegd via http://www.ncdo.nl

3 ‘Denktank Panorama’, geraadpleegd via http://themasites.pbl.nl/natuurverkenning/visies/visie-

panorama-natuur

Zie ook www.innovatienetwerk.org

4 zie http://www.geheugenvannederland.nl/?/nl/instellingen/instituut_collectie_nederland
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5 Betrokkenheid bij natuur en cultuur: een
beschouwende samenvatting

Het Rijk is geadviseerd door de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur om met het
natuurbeleid een andere en meer ambitieuze koers te gaan varen. Geconstateerd werd dat
de eerder ingeslagen weg van natuurbescherming en -ontwikkeling onvoldoende effectief
was (Rli 2013). Het natuurbeleid zou toekomstbestendiger kunnen worden door meer
synergie te zoeken met toekomstige opgaven rond gezondheid en waterveiligheid. Boven-
dien bestond voor het natuurbeleid onvoldoende draagvlak in de bevolking, doordat bur-
gers zich niet konden vinden in de beleidskeuzes rond natuur en landschap. Ondertussen
zijn de eerste stappen naar een nieuw natuurbeleid gezet. Natuurbeheer is niet langer
alleen een taak van de overheid en daartoe aangestuurde organisaties, maar ook de
samenleving heeft hierin een taak te vervullen (ez 2013a, 2013b, 2013c). Beleidsmakers
beseffen dat veel burgers en maatschappelijke organisaties zich betrokken voelen bij
natuur in Nederland. De verantwoordelijke staatssecretaris erkent dat de overheid meer
ruimte moet geven aan deze maatschappelijke betrokkenheid, en veronderstelt dat bur-
gers er dan ook verantwoordelijkheid voor zullen nemen (ez 2014a).

We verkennen in dit stuk diverse vormen van betrokkenheid van burgers. Aangezien het
cultuurveld met eenzelfde koerswijziging te maken heeft, verwachten we dat er lessen te
trekken zijn uit een vergelijking van burgerbetrokkenheid bij natuur en cultuur. Beide
domeinen verheugen zich in een grote groep betrokkenen die zich er in de vrije tijd mee
bezighouden. De vormen van betrokkenheid laten zich verbeelden als een piramide: een
brede basis van geïnteresseerden en een smalle top van vrijwilligers en initiatiefnemers.
Daartussenin bevinden zich enkele tussenvormen, zoals bezoekers (van natuurgebieden,
monumenten en/of concerten), beoefenaars (degenen die als hobby hun tuin onderhou-
den, vogeltellingen doen, een instrument bespelen of de lokale geschiedenis bestuderen)
en donateurs.

Onder natuur verstaan we zowel de beschermde natuurgebieden in ons land met een primair ecolo-
gische functie alsook de cultuurhistorische landschappen met een vooral agrarische functie en de
groene ruimte in en rond de stad (inclusief privétuinen), die vooral een recreatieve en belevings-
waarde hebben. Onder cultuur verstaan we de kunsten en het erfgoed.

De waarde van een vergelijking tussen cultuur en natuur ligt in de combinatie van zowel
overeenkomsten als verschillen. In beide velden bestaat een kloof tussen de beelden van
burgers en die van beleidsmakers. Beide velden hebben te maken met teruglopende
financiële middelen en het aan de burgers overdragen van taken en verantwoordelijk-
heden door de overheid.
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Beide velden staan dus voor de uitdaging om ontwikkeling, bescherming en bezoek (in de
natuur: recreatie) te laten samengaan.
Een eerste verschil tussen beide velden is dat bij natuur in praktijk een zekere spanning
bestaat tussen bescherming enerzijds en bezoek anderzijds. Bij de kunsten is dat geen
issue, en erfgoed neemt hier een middenpositie in. Een ander verschil is de betekenis van
het woord participatie. Spraakverwarring ligt hier op de loer, zeker nu ook het begrip par-
ticipatiesamenleving zijn intrede heeft gedaan. In het natuurveld heeft participatie vooral
de betekenis van vrijwilligerswerk, terwijl men er in het culturele veld vooral bezoek en
beoefening mee bedoelt. Het ogenschijnlijke heldere begrip participatiebevordering
heeft op die twee beleidsterreinen dus twee verschillende betekenissen.
Wel gemeenschappelijk is de legitimering dat de overheid zich met cultuur en natuur
bezighoudt omdat het collectieve goederen betreft, die maatschappelijke waarden verte-
genwoordigen die belangrijk zijn voor het welzijn van mensen. In beide velden is boven-
dien sprake van een zeker legitimeringsvraagstuk waar toegang tot cultuur en natuur
gering is, en ook nog eens sociaal selectief. Een onderscheid is echter dat ‘echte’ natuur
primair een ecologisch en minder een publieksdoel dient. Een spanning bij het samen-
gaan van een ecologische en een recreatieve functie is dat bepaalde vormen van natuur-
beheer (bv. niet bijvoederen of afschieten van groot wild) vanuit ecologisch oogpunt
weliswaar wenselijk is, maar bij burgers en recreanten discussie oproept. Een andere
spanning in het natuurbeleid is dat natuurbescherming extensief gebruik van
natuurgebieden vergt, terwijl recreatie juist intensief gebruik impliceert, zeker in popu-
laire gebieden of nabij steden. Ecologische en recreatieve doelen worden sinds jaar en dag
verzoend met recreatieve zonering van natuurgebieden. De vraag is of de achteruitgang
van biodiversiteit noopt tot meer exclusieve natuur, door de toegankelijkheid van reserva-
ten en natuurparken te beperken en de recreatieve doelen vooral te bundelen in de Natio-
nale Landschappen en de groene ruimte rond de stad.
Waar in het natuurveld onderscheid wordt gemaakt tussen donkergroene (ecologie) en
lichtgroene (recreatie) natuur, kent het culturele veld onderscheid tussen hoge (verfij-
ning) en lage (vermaak) cultuur. Beleidsmakers en professionals neigen veelal meer naar
‘donkergroen’ en ‘hoog’ dan de gemiddelde burger. Bij cultuur maakt het veel verschil of
het bezoek aan hoge of lage cultuur betreft. Daarbij legt hoge cultuur het af, ondanks het
streven deze met een expliciete geografische spreiding overal bereikbaar te maken.
Natuurbeleid is van oudsher rijksbeleid, maar moet nu in relatief korte tijd decentraal
worden opgepakt. Zowel de regierol als de uitvoering zijn door het Rijk overgedragen aan
de provincies (Natuurakkoord). Cultuurbeleid is oorspronkelijk al decentraal ingericht:
raden adviseren en gemeenten zijn in de praktijk de belangrijkste overheidslaag (instellin-
gen van nationaal belang uit de basisinfrastructuur uitgezonderd). Vergeleken met de
gemeentelijke schaal van cultuurbeleid kan de provinciale schaal van natuurbeleid pro-
blematisch zijn voor het betrekken van burgers. Terreinbeheerders hebben al langer erva-
ring met het betrekken van burgers bij het natuurbeheer, en de provincies doen er ver-
standig aan deze ervaring en expertise te (blijven) benutten.
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Natuur en cultuur zijn beide belangrijke elementen in het dagelijks leven van veel Neder-
landers. Als men moet kiezen, is er echter meer draagvlak voor natuurbeleid dan voor
cultuurbeleid. Dit reflecteert het besef van de kwetsbaarheid van de natuur. Het verdwij-
nen van cultuuruitingen wordt door de gemiddelde Nederlander blijkbaar minder als een
verlies ervaren dan het verdwijnen van natuur.
Groen in de leefomgeving wordt breed gewaardeerd en komt de leefbaarheid van een
woonomgeving ten goede. Dat betekent niet direct dat ook sprake is van een breed draag-
vlak voor donkergroene natuur, want met een basisniveau aan lichtgroen in de woon-
omgeving voor een wandelingetje of speelmoment zijn de meeste burgers al tevreden.
Of dat groen ook een ecologische waarde heeft, interesseert veel burgers nauwelijks.
Dat activiteiten op het gebied van natuur en cultuur voor de burger tot het terrein van de
vrije tijd behoren, betekent niet dat ze ook vrijblijvend of onbeduidend zijn. Men kan fer-
vent bezoeker, hartstochtelijk beoefenaar of gemotiveerd steunpilaar zijn. Het is lastig om
de betrokkenheid van burgers bij natuur te kwantificeren. We bespreken vormen van
betrokkenheid langs de lijn van de piramide: van de brede basis van geïnteresseerden tot
de smalle top van actievelingen. De basisbetrokkenheid voor natuur lijkt wat smaller te
zijn dan die voor cultuur. Dat is mogelijk een aanleiding om de basisinteresse in natuur
wat meer te voeden. Momenteel vervullen met name bezoekerscentra, kinderboerderijen
en dierentuinen deze rol. Televisie en internet lijken gezien het aanbod via deze media bij
cultuur een grotere rol te spelen dan bij natuur. Ook is er meer educatief aanbod op het
gebied van cultuur dan op dat van natuur. Dit vloeit voort uit wettelijke verplichtingen: de
publieke omroep is gehouden aandacht aan cultuur te besteden en cultuureducatie maakt
onderdeel uit van het primair en voortgezet onderwijs. Met het oog op sensibilisering van
de bevolking in het algemeen en van de jeugd in het bijzonder heeft cultuur dus een voor-
sprong op natuur.
De analogie met cultuur gaat enigszins mank waar het de betrokkenheid bij natuur als
actieve hobby betreft. Als beoefenaar houden mensen zich vooral bezig met kunst en erf-
goed. Eigenlijk is een (collectieve) tuin een noodzakelijke voorwaarde om zich in de
hobbysfeer met groen en natuur te kunnen bezighouden, of het moet zijn dat men deze
met de fotocamera observeert. Sommige mensen maken van hun tuin gemakshalve een
verharde buitenruimte met wat groene aankleding. Anderzijds is er ook een flinke groep
tuinliefhebbers die streeft naar een natuurtuin met ecologische waarde. Er zou nadrukke-
lijker gekeken kunnen worden naar het ecologische belang van deze groene oases in
bebouwd gebied, in navolging van de intussen onderkende waarde van natuurlijke land-
schapselementen in een soortenarm agrarisch landschap.

Zowel het natuur- als het cultuuraanbod in Nederland wordt benut door recreanten.
De veelal vrije toegankelijkheid van natuur geeft bezoekers een voordeel, zeker als we ook
de ruime aanwezigheid van lichtgroene natuur in de directe woonomgeving meetellen.
Daar staat tegenover dat ons land beschikt over een hoge dichtheid aan culturele voorzie-
ningen. Ook als toerist in eigen land komen velen meer met kunst of erfgoed in aanra-
king, dan met natuur.
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Dat burgers een flinke maatschappelijke waarde aan de natuur toedichten, blijkt uit de
relatief grote aanhang van de grotere natuurorganisaties zoals Vereniging Natuurmonu-
menten en De12Landschappen. Het is evenwel niet gezegd dat men hiermee bewust
inhoud geeft aan een diepgevoelde verantwoordelijkheid voor natuur, en het betekent al
helemaal niet dat al deze leden en donateurs zich verder daadwerkelijk inzetten voor de
natuur in Nederland.
Dergelijke grote ledenorganisaties kent het culturele domein feitelijk niet. De versnippe-
ring in vele culturele sectoren en lokale organisaties staat een landelijke belangenbeharti-
ging voor cultuur in de weg.
In beide velden dragen donaties, lidmaatschappen en vrijwilligerswerk bij aan de instand-
houding van de maatschappelijke organisaties en van het aanbod van natuur en cultuur.
Er lijkt een verschil te zijn in het type steun dat men wil verwerven: het culturele veld
koerst meer op verhoging van donaties en het natuurveld meer op het vergroten van het
vrijwilligerskorps. Zowel op het gebied van natuur als op het gebied van cultuur zijn er
initiatiefnemers die activiteiten ontplooien. Soms is daarbij cultuur of natuur het eind-
doel, in andere gevallen dienen ze als instrument of context om andere maatschappelijke
doelen te bereiken.

Al met al zijn velen in Nederland betrokken bij natuur en/of bij cultuur. Dit is voor beide
sectoren een prettig uitgangspunt, omdat ze in de toekomst in nog sterkere mate dan nu
afhankelijk zullen zijn van de inzet van burgers. Er lijkt een nog iets bredere reservoir van
betrokkenen te zijn dan nu al wordt aangeboord. De beweging richting de participatie-
samenleving betekent echter dat er meerdere taken en verantwoordelijkheden op burgers
afkomen. En hun betrokkenheid is nu eenmaal begrensd, evenals de tijd en de middelen
die zij kunnen en willen investeren. Dus zullen burgers moeten kiezen, waarbij de kans
bestaat dat zij aan taken en verantwoordelijkheden in het sociale domein (zoals mantel-
zorg en veiligheid) meer urgentie toekennen. Ondanks het reservoir aan betrokkenen
bestaat het risico dat natuur en cultuur dan toch sluitpost op de rekening van burgerinzet
worden.
Reflectie op de betrokkenheid van burgers in de toekomst is in het culturele veld verder
ontwikkeld dan in het natuurveld, al stond daarin veelal bezoek centraal en veel minder
de nu cruciale vraag naar draagvlak in de vorm van actieve inzet van burgers. Het lijkt erop
dat de aangehaalde toekomstverkenningen een blinde vlek hadden voor veranderende
rollen tussen overheid en samenleving, ofschoon die zo’n 30 jaar geleden al werden
genoemd in een van de drie wrr-scenario’s (wrr 1983).

5.1 Reflectie op veranderende rollen

De (rijks)overheid kent zichzelf rond natuur en cultuur een zekere systeemverantwoorde-
lijkheid toe. De facto is de betrokkenheid van andere overheidslagen groter: bij natuur die
van de provincies en bij cultuur die van de gemeenten. Cultuurbeleid is zuiver een natio-
nale en regionale aangelegenheid, terwijl natuur ook een internationaal beleidsissue is,
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waarop de Europese overheid een zwaar stempel drukt. De overheidsdoelstellingen rond
natuur en cultuur zijn globaal dezelfde: instandhouding en ontwikkeling aan de aanbod-
kant en bevordering van publieke betrokkenheid aan de vraagkant. Aan de aanbodkant is
natuurbeheer vooral een kwestie van uitgekiend beschermen en bevorderen van de toe-
gankelijkheid. Hier ligt een belangrijke parallel met cultuur, vooral met erfgoed. Daar-
naast is de afgelopen decennia ontwikkeling van natuur belangrijk geworden, onder meer
omwille van een aaneengesloten groene infrastructuur (Natuurnetwerk Nederland, voor-
heen Ecologische Hoofdstructuur). Hier ligt een overeenkomst met kunst, waar ontwikke-
ling ook een grote rol speelt.
Aan de vraagkant zijn beide beleidsvelden, maar cultuur meer dan natuur, gericht op het
aanwakkeren van publieke belangstelling: zonder bezoekers blijft immers het aanbod on-
gezien. Kennis van en ervaring met zowel natuur als cultuur is van cruciaal belang voor de
betrokkenheid van burgers, hoewel in het Nederlandse onderwijs aan cultuureducatie
beduidend meer aandacht wordt besteed dan aan natuureducatie.
Op het snijvlak van aanbod en vraag speelt de kwestie van het maatschappelijk draagvlak,
in de vorm van instemming met beleidskeuzes, maar ook in de vorm van ondersteuning
van het middenveld. Donaties, lidmaatschap en vrijwilligerswerk helpen de infrastructuur
in stand te houden en betreffen daarmee de aanbodkant. Het geven van geld en tijd vergt
echter een grote betrokkenheid bij natuur of cultuur, wat vooral in het verlengde ligt van
interesse, bezoek en beoefening en daarmee de vraagkant betreft. Vrijwillige steun aan
(collectie)beheer is bij natuur een belangrijker aspect van individuele betrokkenheid dan
bij cultuur (waar het bij erfgoed belangrijker is dan bij kunst).
Zonder een zekere basisinteresse in de natuur zullen mensen zich niet bij dit veld betrok-
ken voelen en zich er evenmin voor inzetten. Een instrument om die basisinteresse te voe-
den zou kunnen liggen in een serieuze nme-component in het basisonderwijs en een ver-
plicht onderdeel natuur en milieu in het voortgezet onderwijs. De media zouden hier een
rol kunnen vervullen. De publieke omroep ruimt op basis van een wettelijk vastgelegde
taak flink wat tijd in voor cultuur, en het is te overwegen ook aan natuur meer, wellicht
verplicht, zendtijd te gaan besteden. Analoog aan de Cultuurkaart zou gedacht kunnen
worden aan een Natuurkaart voor jongeren, niet zozeer bedoeld voor toegang tot de
natuur, want die is toch veelal gratis, maar wellicht langs de band van excursies of tochten
voor een diepere natuurbeleving. En wellicht kunnen de natuurorganisaties werk-
zoekende jongeren uitnodigen om werkervaring op te doen via natuurstages.
Door veranderende rollen van overheden en burgers is het draagvlak een belangrijk aan-
dachtspunt. De overheid maakt een terugtrekkende beweging en verwacht meer maat-
schappelijke zelfredzaamheid. Behoud van verworvenheden op het vlak van natuur en
cultuur impliceert een groter beroep op de (participatie)samenleving. Ligt er in de civil
society een extra reservoir aan burgerbetrokkenheid te wachten om aangeboord te wor-
den? Blokkeert de overheid de ‘energieke samenleving’ (Hajer 2011), waardoor dat reser-
voir tot op heden onvoldoende wordt benut? Die blokkade kan bij zowel natuur als cul-
tuur bestaan uit het expertperspectief dat zich in het overheidsbeleid heeft genesteld, al

b e t r o k k e n h e i d  b i j  n a t u u r  e n  c u l t u u r :  e e n  b e s c h o u w e n d e
s a m e n v a t t i n g

7 3



dan niet uitbesteed aan adviserende raden. In dit verband is het volgende citaat (Buijs
et al. 2012) een reflectie waard:

Het is van groot belang dat overheden en natuurorganisaties zich bewust worden van het feit dat ze
door een bepaalde (gekleurde) bril naar de natuur kijken, en dat andere actoren vaak een andere bril
hanteren.

Scherp geformuleerd heeft het in de beleids- c.q. expertvisie op natuur lange tijd gedraaid
om ‘elitenatuur’ (Buijs en Van Koppen 2013; Rli 2013), waarin andere zaken vooropston-
den dan in de natuurbeleving van de recreant of de natuurliefhebber. Bij cultuur is wat
beleidsmakers tot cultuur met hoofdletter C rekenen niet vanzelfsprekend wat ‘de man in
de straat’ waardeert. Ook daar is sprake van een zeker elitair perspectief.
Precies dit elitaire perspectief kan de betrokkenheid bij en de toeloop van burgers naar
het gebodene in de weg staan of hebben gestaan. Dat kan zich wreken wanneer de over-
heid zich terugtrekt in de veronderstelling dat markt en middenveld de leemte wel zullen
vullen. Het roept de vraag op welk deel van het aanbod aan natuur en cultuur eventueel
wegvalt als de samenleving het appèl op eigen verantwoordelijk niet voldoende snel
oppakt. Bedacht moet worden dat instandhouding en ontwikkeling van natuur en cultuur
deels een kwestie is van langetermijndenken en -plannen. Een tweede en verwante vraag
is of de systeemverantwoordelijke overheid haar eigen (en internationale) doelen wel kan
bereiken met de inzet van burgers als ze niet sporen met hun doelen. Betrokkenheid van
burgers bij de natuur wordt gezien als een noodzakelijke voorwaarde voor het realiseren
van maatschappelijk gewaardeerde natuur en voor het beschermen van biodiversiteit.
Dan kan het wringen dat de visie op natuur van burgers niet dezelfde is als die van beleids-
makers en andere natuurprofessionals. Betrokkenheid van de burger bij de natuur heeft
niet ‘op afroep’ het volume, de vorm, het kennisniveau of de inhoud die professionals of
beleidsmakers wensen. Hier een antwoord op te vinden, vergt een lerende overheid met
gevoel voor de handelingsperspectieven ‘van onderop’ (Elzenga en Schwenke 2014). Dat
brengt met zich mee dat naast de expertvisie meer ruimte zal moeten komen voor de
waardering of beleving door burgers, idealiter door tussen beide een brug te slaan.
Wetenschappelijke interpretaties zijn daarbij belangrijk, maar dan wel verbonden met bij-
voorbeeld persoonlijke herinneringen en lokale overleveringen (Bazelmans 2013, Jansen
2013). In Noord-Holland poogt men zich open te stellen voor gebruiksmogelijkheden van
het erfgoed, waarbij de overheid in samenwerking met burgerinitiatieven zou moeten
opschuiven van een ‘nee, tenzij’ - naar een ‘ja, mits’-opstelling (Sweet 2013). Potentieel
problematisch daarbij is dat ‘de burger’ niet bestaat, en ‘de burgerbeleving’ of ‘de
publieke waarde’ dus evenmin. Verschillende burgers willen uiteenlopende en soms zelfs
tegenstrijdige dingen, zowel bij immaterieel als bij materieel erfgoed (De Leeuw 2013
resp. Jansen 2013). De unesco beschouwt wat van onderop wordt aangedragen als imma-
terieel erfgoed1, vanuit de gedachte dat de dragers ervan het best in staat zouden zijn
immaterieel erfgoed te benoemen en te beschermen. Juist vanwege het grotere belang
van de gevoels- of belevingswaarde is dit geenszins onproblematisch. Over wat erfgoed is,
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bestaat lang niet altijd overeenstemming, zoals blijkt uit de discussies rond Zwarte Piet en
de mogelijke opname van de Noordoostpolder op de Werelderfgoedlijst. Op welke wijze
het best sturing aan dit proces kan worden gegeven is nog onduidelijk.
De overheid streeft naar ‘natuur versterken met de samenleving’ en ‘geeft cultuur terug
aan de samenleving’. Wellicht is hier slechts sprake van een verschil in retoriek en is ‘met
de samenleving versterken’ eigenlijk hetzelfde als ‘de samenleving iets teruggeven’. Toch
lijkt het natuurbeleid in het denken over participatie als vrijwilligerswerk een stap voor te
lopen op het cultuurbeleid. Hoewel de nieuwste natuurbeleidsvisie het niet met zoveel
woorden zegt, breekt men zich er inmiddels minder het hoofd over burgerparticipatie dan
over (de juiste) overheidsparticipatie: ‘Veel burgers zetten zich in voor natuur en hun leef-
omgeving’ en ‘Het streven is meer adequate overheidsparticipatie’ (ez 2013b). Hier ligt
mogelijk inderdaad de sleutel tot het bijeenbrengen van burgers en overheid. Bij cultuur
wordt de beleidsfocus vooralsnog meer gelegd op het beter faciliteren van donaties dan
op het optimaal afstemmen van overheidsparticipatie op burgerparticipatie.

Er bestaan nog veel onzekerheden rond de vragen waarom (motivatie) en hoe (vorm en
intensiteit) welke burgers (volume) zich voor natuur en cultuur willen inzetten, hoe lan-
getermijnplanning, afstemming en continuïteit in de uitvoering kunnen worden bereikt
en hoe een overheid die wil terugtreden haar systeemverantwoordelijkheid kan vorm-
geven. Die onzekerheden definiëren het speelveld waarop overheden en natuurorganisa-
ties hun visie en strategie moeten afstemmen. In de in mei 2014 verschenen nota Natuurlijk
verder geeft staatssecretaris Dijksma aan dat de overheid de achteruitgang van natuur
alleen kan stoppen met behulp van burgers en bedrijven. Alom wordt echter gewaar-
schuwd voor risico’s van een brede omslag naar een participatiesamenleving. Van Houwe-
lingen et al. (2014) waarschuwen dat de verwachtingen over burgerparticipatie getemperd
moeten worden. Het is nauwelijks realistisch te verwachten dat de inzet van burgers de
natuur in Nederland kan veiligstellen, en evenzo kan bijdragen aan betaalbare zorg en
collectieve voorzieningen, meer gemeenschapszin, meer democratie, enzovoort. Ook
stellen zij dat een voortdurend beroep op de burger op meerdere fronten uiteindelijk ave-
rechts kan werken. Herhaalde oproepen kunnen degenen die al als vrijwilliger actief zijn
frustreren, omdat zij zich niet erkend voelen in hetgeen ze al doen, terwijl degenen die
niet actief zijn zich kunnen gaan afsluiten voor welke oproep vanuit de overheid dan ook.
Ten slotte moet worden voorkomen dat burgers het gevoel krijgen dat zij de klussen moe-
ten opknappen die door bezuinigingen blijven liggen, terwijl hun nauwelijks ruimte
wordt geboden om mee te denken en praten over grote beleidsmatige en bestuurlijke ver-
anderingen in de samenleving.

Steeds meer burgers met een groen hart willen zelf aan de slag om de (bedreigde) natuur
te helpen beheren (Overbeek en Vader 2009). Het bedenken en de uitvoering van het
natuurbeleid vindt echter relatief ver van hun bed plaats, en niet iedere welwillende bur-
ger is in de gelegenheid om zich actief voor natuurorganisaties in te zetten. Burgers kiezen
dan voor doelen waarmee zij zich verbonden voelen (zoals vlinders of bijen) en nemen
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maatregelen die ze in hun eigen domein kunnen uitvoeren. Tuinen vertegenwoordigen
een aanzienlijk areaal met in potentie een groene invulling en zelfs een zekere ecologi-
sche waarde. Natuurtuinen zouden vooral in stedelijk gebied kleine groene paradijsjes en
een ‘stapsteen’ kunnen zijn voor migrerende dieren en daarmee een donkergroene func-
tie kunnen vervullen. Wellicht kan worden geleerd van buitengewoon succesvolle ervarin-
gen in Frankrijk met zogenoemde tuinreservaten,2 die er gezamenlijk een groter opper-
vlak bestrijken dan de nationale parken en buitengewoon waardevol zijn voor de vogel-
stand in Frankrijk.
Hoe hoger in de betrokkenheidspiramide, hoe meer energie mensen steken in de instand-
houding van de maatschappelijke natuurorganisaties en de bescherming van natuur in
Nederland. Het is echter de vraag of zich in die top voldoende mensen bevinden om rele-
vante taken op te pakken die in natuurbescherming en natuurbeheer op de samenleving
afkomen.

Noten

1 www.unesco.org/culture/ich/index.php?pg=00021

2 Tuinreservaten bijna eeuw oud, http://vroegevogels.vara.nl, 28 maart 2011.
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2014-3 Ervaren discriminatie in Nederland (2013). Iris Andriessen, Henk Fernee en Karin 
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Wittebrood. isbn 978 90 377 0699 4

2014-6 De Wmo-uitgaven van gemeenten in 2010 (2014). Barbara Wapstra, Lieke Salomé en 
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Hart. isbn 978 90 377 0636 9

2014-11 Replicatie van het meetinstrument voor sociale uitsluiting (2014). Stella Hoff. isbn 978 90 
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Marangos, Wouter Mensink, Maaike den Draak, Alice de Boer, m.m.v. Jurjen 
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isbn 978 90 377 0711 3



88

n a t u u r  e n  c u l t u u r

2014-18 De Wmo in beweging. Beknopte samenvatting. Evaluatie Wet maatschappelijke ondersteuning 
2010-2012 (2014). Mariska Kromhout, Peteke Feijten, Frieke Vonk, Mirjam de Klerk, 
Anna Maria Marangos, Wouter Mensink, Maaike den Draak, Alice de Boer, m.m.v. 
Jurjen Iedema. isbn 978 90 377 0712 0
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2014-21 Ouderenmishandeling. Advies over onderzoek naar aard en omvang  van misbruik en geweld 
tegen ouderen in afhankelijkheidsrelaties (2014). Inger Plaisier en Mirjam de Klerk. 
isbn 978 90 377 0716 8

2014-22 Huwelijksmigratie in Nederland. Achtergronden en leefsituatie van huwelijksmigran-
ten (2014). Leen Sterckx, Jaco Dagevos, Willem Huijnk, Jantine van Lisdonk. 
isbn 978 90 377 0702 1

2014-23 Living with intersexe/d s d. An exploratory study of the social situation of persons with intersex/
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2014-24 Poolse, Bulgaarse en Roemeense kinderen in Nederland. Een verkenning van hun leefsituatie 
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2014-26 Op zoek naar bewijs II. Evaluatieontwerpen onderwijs- en cultuurmaatregelen (2014). 
Monique Turkenburg, Lex Herweijer, Andries van den Broek, Iris Andriessen. 
isbn 978 90 377 0720 5

2014-27 Hulp geboden. Een verkenning van de mogelijkheden en grenzen van (meer) informele hulp 
(2014). Mirjam de Klerk, Alice de Boer, Sjoerd Kooiker, Inger Plaisier, Peggy 
Schyns. isbn 978 90 377 0721 2

2014-29 Burn-out : verbanden tussen emotionele uitputting, arbeidsmarktpositie en Het Nieuwe Werken 
(2014). Patricia van Echteld (red.). isbn 978 90 377 0723 6

2014-30 Bevrijd of beklemd? (2014). Edith Josten, Jan Dirk Vlasblom, Cok Vrooman. isbn 978 
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2014-31 Natuur en Cultuur. Een vergelijkende verkenning van betrokkenheid en beleid (2014). Anja 
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publicatie)
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Gescheiden werelden? (2014). Mark Bovens, Paul Dekker en Will Tiemeijer (red.). 
isbn 978 90 377 0734 2. Gezamenlijke uitgave van het scp en de w r r.




