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Interne draagkracht 
en extern draagvlak voor 
natuurontwikkel.ingsmaatregelen 
en natuurbeheer: 
uitdagingen voor een terreinbeherende vereniging 

DIRK BOGAERT & AN CLIQUET 

Het zijn modewoorden geworden: 'draagvlak', 'maatschappelijk draagvlak', 'sociaal 

draagvlak'. Hoe langer hoe meer wordt gewezen op het belang van draagvlak bij 

verschillende actoren als voorwaarde voor het welslagen van het natuurbeleid. Ook 

binnen Natuurpunt wordt nagedacht over het draagvlak voor het natuurbeleid 

binnen en buiten de vereniging. Maar hoe zit het nu met het draagvlak voor het 

natuurbehoud in Vlaanderen: wat is de houding van derden tegenover de 

natuurreservaten die worden beheerd door Natuurpunt en de daarin genomen 

natuurontwild<elings- en beheersmaatregelen? En hoe zit het met de draagkracht bij 

de vrijwilligers in de vereniging zelf? 

Een meervoudige casestudie 
Door de Universiteit Gent en de Artevelde

hogeschool Gent werd een onderzoek ver

richt naar draagvlak voor natuurontwikke

ling in Vlaanderen (binnen het kader van het 

Vlaams Impulsprogramma Natuurontwikke

ling - VLlNA). Dit project had als doelstelling 

een bijdrage te leveren aan het optimalise

ren van het bestaande instrumentarium 

(juridisch en maatschappelijk) voor natuur

ontwikkeling in Vlaanderen. Natuurontwik

kelingsprojecten vereisen naast ecologisch 

onderzoek (kansen voor ontwikkeling, vesti
gingskansen soorten, enz.), immers ook een 

wetenschappelijk gefundeerde juridische en 

maatschappelijke onderbouw (Fig. 1). Bin

nen dit onderzoek werd een ruime definitie 

voor draagvlak gehanteerd. Naast de passie

ve component (houding: aanvaarding, 

acceptatie) is ook de actieve component 

van draagvlak (gedrag: bereidheid tot mede

werking of ontwikkelen eigen initiatief) 

onderzocht. De draagvlakanalyse werd niet 

Figuur 1: Naast ecologische kennis vergen het beheer van natuurreservaten en het opzetten van 
natuurontwikkelingsprojecten evenzeer een juridische en maatschappelijke onderbouwing. Gepaste, 
wetenschappelijke informatie over deze domeiflen zijn voorterreinbeherende organisaties en voor de 

overheid erg belangrijk (Foto: Hans Van Dyck). 
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Figuur 2: Geleide wandelingen of excursies dragen in belangrijke mate bij tot positieve reacties op 

natuurontwikkeling en reservatenwerking vanuit het georganiseerd maatschappelijk middenveld 

zoals vanuit diverse socio-culturele organisaties (Foto: Wouter Vanreusel) 

vernauwd tot het maatschappelijk draag
vlak, maar besteedde evenzeer aandacht 
aan het bestuurlijk draagvlak. Het maat
schappelijk draagvlak is samengesteld uit 
het middenveld- en het sociale draagvlak. 
Het middenveld draagvlak verwijst naar de 
ondersteuning van beleid bij de klassieke 
sociale bewegingen, bij nieuwe sociale 
bewegingen, en bij adviesraden en -commis
sies waar vertegenwoordigers van hen elkaar 
ontmoeten. Het sociale draagvlak verwijst 
naar de individuele, niet-georganiseerde 
burgers (omwonenden, recreanten ... ). Bin
nen het bestuurlijke draagvlak, onderschei
den we het ambtelijke en het politieke 
draagvlak. Het ambtelijke draagvlak verwijst 
naar de steun voor beleid bij de relevante 
sectorale administraties van diverse 
bestuurlijke niveaus, het politieke draagvlak 
naar de steun bij de betrokken beleidsvoer
ders (ook op diverse niveaus). 
Voor dit juridisch en maatschappelijk draag
vlakonderzoek werd voor een meervoud ige 
casestudie gekozen in vier gebieden in 
Vlaanderen. In drie van deze gebieden is 
Natuurpunt vzw actief als initiatiefnemer 
van de natuurontwikkelingsmaatregelen 
(ten tijde van het onderzoek, alledrie in 
beheer bij Natuurreservaten vzw) . Het 'gaat 
over het Heidebos (Oost-Vlaanderen), Turn
houts Vennengebied (Antwerpen) en Uit
kerkse Polder (West-Vlaanderen). Het vierde 
gebied (Duivelskuil in Beerse-Vlimmeren) is 
een initiatief van de Vlaamse overheid. In dit 

artikel wordt hier niet verder op ingegaan. 
Op het niveau van de cases werd een zgn. 
multi-actoranalyse uitgevoerd, waarbij naar 
categorie draagvlak de belangrijkste actoren 
werden in kaart gebracht en vervolgens 
bevraagd. Daarbij werden onder meer 61 
diepte-interviews afgenomen van landbou
wers, vertegenwoordigers van natuurvereni
gingen en ambtenaren. Aan de hand van 
gestructureerde vragenlijsten werden meer 
dan 200 omwonenden (huis aan huis) en 
183 recreanten/passanten (aan de rand van 
de onderzochte natuurontwikkelingsperce
len) bevraagd. Het overwegend kwalitatieve 
onderzoeksdesign, resulteerde in kwalitatie
ve analyses van de diepte-interviews (soft
ware pakket Kwalitan). 
Alhoewel het uitgangspunt voor het onder
zoek concrete natuurontwikkelingsmaatrege
len opvoormalige landbouwgronden was, zijn 
de bevindingen uit het onderzoek ruimer, en 
handelen ook over het reguliere beheer en het 
natuurbeleid in het algemeen. Uit het onder
zoek bleek dat het gros van de respondenten 
(omwonenden, recreanten , landbouwers, 
jagers, en vertegenwoord igers van terrein be
herende verenigingen) het onderscheid tus
sen natuurbeheer sensu stricto en natuuront
wikkeling niet maken. Dit artikel handelt dan 
ook zowel over natuurontwikkeling als 
natuurbeheer. Hierna worden slechts een 
beperkt aantal aspecten van het onderzoek 
toegelicht. We geven een overzicht van de 
succes- en faalfactoren voor natuurontwikke-
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lingsmaatregelen (annex natuurbeheer) zoals 
ervaren door terreinbeherende natuurvereni
gingen. Vervolgens gaan we in op het draag
vlak bij derden voor deze maatregelen. Voor 
andere aspecten die binnen het onderzoek 
aan bod kwamen (zoals juridische voorwaar
den voor natuurontwikkeling, draagvlak voor 
omzetting van landbouwgrond naar natuur, 
enz.) verwijzen we naar het volledige onder
zoeksrapport (Bogaert & Cliquet 2002) en 
naar publicaties terzake (zie referentielijst) . 

Succes- en faal factoren voor 
natu urontwi kkeli ngs
maatregelen 
In de drie onderzochte gebieden werden 
plaatselijke vertegenwoordigers van de ter
reinbeherende natuurvereniging bevraagd. 
Er werd gepoogd een beeld te krijgen van de 
succes- en faalfactoren voor het nemen van 
natuurontwikkelingsmaatregelen, zoals 
ervaren door deze vrijwilligers. Er werd, 
anders gezegd, door de vrijwilligers aangege
ven wat volgens hen een positieve, respec
tievelijk negatieve invloed uitoefent bij het 
succesvol opzetten van natuurontwikke
lingsmaatregelen. Naast de vertegenwoordi
gers van de initiatiefnemende natuurvereni
ging, werden ook de Vlaamse ambtenaren, 
betrokken bij natuurontwikkeling bevraagd 
(bv. ambtenaren van Afdeling Natuur) . Hier
na worden slechts die resultaten weergeven, 
die werden aangebracht door de vertegen
woordigers van de natuurverenigingen. 

Faalfactoren voor natuur
ontwikkelingsmaatregelen 
De belangrijkste faalfactoren voor natuur
ontwikkelingsmaatregelen houden volgens 
de vertegenwoordigers van initiatiefne
mende natuurverenigingen verband met 
grond. In alle onderzochte natuurontwikke
lingsprojecten wordt het gemis aan grond
mobiliteit als een groot probleem ervaren 
(bv. gemis aan uitruilmogelijkheden voor 
landbouwers). Op de schaarse grond rusten 
niet alleen claims vanuit de sector natuur, 
maar evenzeer vanuit andere - economisch 
meer krachtige - sectoren. Deze gronddruk 
bemoeilijkt het verwerven van gronden voor 
het uitvoeren van natuurontwikkelings
maatregelen. Naast het gemis aan grond
mobiliteit wordt ook de grondprijs als een 
probleem ervaren. De vraagprijs overtreft in 
vele gevallen de 'subsidieerbare prijzen' 
zoals voorzien in het Natuurdecreet en haar 
uitvoeringsbesluiten. 
Het gemis aan ruimtelijke ordening wordt 
eveneens als belangrijke faalfactor aange-
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duid. Hierbij wordt gerefereerd aan de elkaar 
tegensprekende beleidsdiscoursen over 
ruimtelijk beleid, maar ook naar het niet 
realiseren van een aantal gestelde beleids
doelen (uitblijven van een aantal structuur
plannen, ruimtelijke uitvoeringsplannen, 
afbakening VEN/IVON, enz.). Dit alles 
creëert rechtsonzekerheid. 
De kostprijs van natuurontwikkelingsmaat
regelen wordt doorgaans als een faalfactor 
beschouwd. Voornamelijk wanneer de maat
regelen gepaard gaan met grondverzet, 
wordt het kostenplaatje aangehaald als een 
wezenlijk probleem. 
Verder wordt door de initiatiefnemers gewe
zen op het gebrek aan ervaring (in Vlaande
ren) i.v.m. natuurontwikkelingsmaatregelen. 
Men levert pionierswerk en kan niet terugval
len op een lange traditie. Hierdoor is men 
voor een deel overgeleverd aan 'trial-and
error'. Het gemis aan ervaring bij aannemers 
die de werken moeten uitvoeren, wordt even
eens als knelpunt aangehaald. Tenslotte 
wordt ook verwezen naar externe factoren als 
belangrijke faalfactor. Hierbij denkt men in 
eerste instantie aan klimatologische omstan
digheden (zoals aanhoudende droogteperio
des, langdurige periodes van neerslag). 

Succesfactoren voor natuur
ontwikkelingsmaatregelen 
De belangrijkste succesfactor voor natuur
ontwikkeling houdt eveneens verband met 
grond. Vrijwel alle initiatiefnemers zijn het 
er over eens dat het hebben van grond in 
eigendom of beheer, de belangrijkste voor
waarde is voor het succesvol kunnen uitvoe
ren van natuurontwikkelingsmaatregelen. 
Een andere succesfactor die wordt aange
haald, is de meekoppeling met andere func
ties. Bij het uitvoeren van natuurontwikke
ling dient waar mogelijk te worden voorzien 
in de meekoppeling met andere functies. In 
eerste instantie wordt hierbij gedacht aan 
het inzetten van gebruiks- en/of beheers
overeenkomsten met landbouwers. In twee
de instantie wordt gedacht aan afstemming 
op passieve recreatie. Beide vormen van 
meekoppeling worden belangrijk geacht 
voor het versterken van het draagvlak voor 
natuurontwikkelingsmaatregelen. 

Succes- én faalfactoren voor 
natuurontwikkelings
maatregelen 
De laatste reeks factoren worden door diver
se initiatiefnemers succes- én faalfactor 
genoemd. Het valt op dat het politiek draag
vlak door alle initiatiefnemers zowel als suc-
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ces-, en als faalfactor wordt gezien. Initia
tiefnemers onderlijnen het belang van een 
politiek draagvlak voor het welslagen van 
natuurontwikkelingsmaatregelen. Twee 
bestuurlijke niveaus worden hierbij het 
meest genoemd: het lokale en het geweste
lijke. De noodzaak van een lokaal politiek 
draagvlak voor het welslagen van natuur
ontwikkelingsprojecten blijkt uit de door 
ons onderzochte cases. In alle cases waarbij 
diverse gemeenten betrokken zijn, is er spra
ke van een fundamenteel verschil in politiek 
draagvlak tussen de betrokken gemeentes. 
De effectief uitgevoerde maatregelen 
beperken zich tot de gemeenten waar spra
ke is van een lokaal politiek draagvlak. Het 
ontbreken van een politiek draagvlak uit zich 
niet alleen in desinteresse bij bepaalde loka
le besturen, maar soms zelfs in een vorm van 
obstructie (bij vergunningaanvragen, in 
adviesraden ... ). Het belang van een gewes
telijk politiek draagvlak wordt evenzeer 
onderstreept door diverse initiatiefnemers. 
Het door het gewest uitgezette beleid inza
ke natuurontwikkeling (Natuurdecreet, 
oppervlaktedoelstellingen, enz.) wordt als 
belangrijke succesfactor (steun) gezien door 
de initiatiefnemers, die in de praktijk uitvoe
ren wat beleidsmatig wordt voorzien. Ander
zijds geldt dit zelfde beleid tegelijkertijd als 
faalfactor, daar waar bijvoorbeeld tegenstrij
dige berichten van diverse ministers omtrent 
het (niet) uit te voeren ruimtelijk beleid en 
natuurbeleid, de uitvoering van het werk 
bemoeilijkt. Tegelijkertijd geeft dit voeding 
aan protest tegen bijvoorbeeld natuuront
wikkelingsmaatregelen. Ook het uitblijven 
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van de realisatie van bepaalde beleidsinten
ties (zoals de afbakening van VEN /IVON) 
wordt beschouwd als faalfactor voor natuur
ontwikkelingsmaatregelen. 
Het sociaal draagvlak (het draagvlak bij de 
individuele, niet-georganiseerde burger) 
wordt in alle gebieden als faalfactor gegeven 
en in op één na alle gebieden (Uitkerke) als 
succesfactor. Negatieve reacties van omwo
nenden en/of individuele landbouwers wer
ken demotiverend voor de initiatiefnemers. 
Omgekeerd wordt verwezen naar positieve 
reacties die worden opgevangen van omwo
nenden, recreanten en individuele landbou
wers als succesfactor. 
Naar het middenveld draagvlak (het draag
vlak bij de georganiseerde burger, zoals in 
verenigingen) wordt op twee manieren ver
wezen als succesfactor. In eerste instantie de 
terreinbeherende organisaties zelf, die er in 
slagen door vrijwilligers gedragen projecten 
op te zetten. Er is hier duidelijk sprake van 
een actief middenveld draagvlak, waarbij 
m.a.w. door het middenveld initiatieven wor
den ontwikkeld en er tegelijkertijd bereidheid 
heerst tot medewerking met de overheid. In 
tweede instantie verwijst men naar de talrij
ke positieve reacties van socio-culturele ver
enigingen in de vorm van aanvragen voor 
excursies, samenwerking naar beheer, opzet
ten van allerlei activiteiten in en rond de 
reservaten, enz. (Fig. 2). Op deze wijze wordt 
een vrij heterogene groep mensen bereikt. De 
bevraagde ambtenaren onderlijnen het 
belang van een goede samenwerking met 
natuurorganisaties. Wanneer dit niet lukt, 
ervaart men dit als een belangrijke faalfactor. 

UP (N = 491 "TV (N = 491 He (N = 47) OK (N = 37) 

• heel poa&l .positief Dneutraal onegatief .heel negaUef - :~~~:~_~_'2.i~~ : 1 

Figuur 3: Resultaten van een bevraging bij omwonenden van natuulTI!servaten om het draagvlak ten 
aanzien van deze nabijgelegen reservaten In te schatten (Bogaert (, Cliquet 2002a). 
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De aanwezigheid van reservaatsprojecten 
van natuurverenigingen wordt doorgaans als 
succesfactor beschouwd. 
De historiek van het gebied wordt als suc
cesfactor aangehaald voor zover het de eco
logische uitgangssituatie betreft. In alle 
gevallen ging het in de onderzochte gebie
den om voormalige landbouwgrond, die 
vanuit een ecologische visie weinig tot niet 
waardevol kon worden genoemd. Anderzijds 
betrof het volgens de initiatiefnemers perce
len waar in een verder verleden grote ecolo
gische waarden aanwezig waren, die via 
natuurontwikkelingsingrepen kunnen wor
den hersteld. De historiek van het gebied 
wordt als faalfactor aangehaald inzake even
tuele historische (archeologische) relicten, 
inzake het landbouwgebruik, inzake 'privile
ges' inzake toegankelijkheid en inzake even
tueel gegroeide conflicten tussen natuur en 
landbouw in het gebied. 
De wet- en regelgeving reikt een aantal 
mogelijkheden aan en biedt een rechtsgrond 
voor de uit te voeren natuurontwikkelings
en beheersmaatregelen. Anderzijds worden 
de complexiteit, de onduidelijkheden (o.m. 
afstemming op andere wetgeving), de gerin
ge stabiliteit van de wetgeving, de opgeleg
de beperkingen vanuit andere wetgeving 
(zoals bv. distelbestrijdingsplicht) en het 
gebrek aan handhaving als faalfactoren 
beschouwd. Uit de evaluatie van de wetge
ving blijkt een gemis aan vertrouwen in de 
wetgeving en in het bijzonder in de handha
ving ervan. Ook de onvoldoende bescher
ming van natuurwaarden buiten reservaats
gebieden wordt aangekaart. Naar 
toekomstige ontwikkelingen - zoals de afba
kening van het VEN, of recent de Habitat
richtlijngebieden - wordt met gemengde 
gevoelens gekeken. 

Houding van derden tegen
over de uitgevoerde natuur
ontwikkelingsmaatregelen en 
het gevoerde natuurbeheer 
Eén van de succes- en/of faalfactoren in het 
nemen van natuurontwikkelingsmaatrege
len door de natuurvereniging houdt verband 
met het al dan niet aanwezig zijn van soci
aal draagvlak. Zonder hier te willen ingaan 
op alle aspecten uit het onderzoek, beperken 
we ons tot enkele elementen die betrekking 
hebben op de houding van derden ten aan
zien van het reservaat en het gevoerde 
beheer. We beperken ons in dit artikel tot 
houdingselementen bij twee groepen acto
ren: omwonenden en recreanten enerzijds 
en landbouwers anderzijds. 
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Figuur 4: Resultaten van een bevraging bij recreanten/passanten van natuurreservaten om het 

draagvlak ten aanzien van deze reservaten in te schatten (80gaert & Cliquet 2002a). 

Houding omwonenden en 

recreanten 

Uit de bevraging in de onderzochte gebie
den kunnen we besluiten dat het draagvlak 
bij omwonenden van natuurreservaten ten 
aanzien van deze nabijgelegen natuurreser
vaten groot kan genoemd worden (Fig. 3). 

Hierna wordt ingegaan op enkele elementen 
die het draagvlak op negatieve wijze kunnen 
beïnvloeden. Niettegenstaande kennis bij
voorbeeld een belangrijke voorwaarde voor 
draagvlak is , stellen we vast dat omwonen-

den vaak weinig kennis bezitten over de 
nabijgelegen natuurreservaten. In twee van 
de drie door Natuurreservaten vzw (nu 
Natuurpunt vzw) beheerde natuurreserva
ten associeert een aanzienlijk deel van de 
omwonenden het natuurreservaat veeleer 
met een persoon ('de conservator') dan wel 
met een vereniging. De rol en het imago van 
de conservator(s) kan dan ook een belang
rijk element zijn voor draagvlak bij omwo
nenden. Het gemis aan kennis kan boven
dien leiden tot misvattingen. Zo stelden we 

Figuur 5 : Uit de bevraging in de onderzochte gebieden bleek dat het draagvlak bij recreanten/pas

santen voor natuurreservaten groot tot zeer groot kan genoemd worden (Foto: Hans Van Dyck). 
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Tabel 1 : Resultaten van een bevraging bij landbouwers ten aanzien van nabijgelegen natuurreservaten: 

(A) overzicht van de bemerkingen, en (B) overzicht van suggesties (Bogaert fT Cliquet 2002a). 

DK = Duivelskuil, HB = Heidebos, TV = Turnhouts vennengebied en UP = Uitkerkse polder. 

(A) Bemerkingen landbouwers inzake 
natuurreservaten 

Schrik voor het ontstaan van 'vuiligheid' ten gevolge 

van het wegvallen van het traditioneel onderhoud. 

Ernstige vragen bij het nut van (het beheer van) 

natuurreservaten? 

Schrik voor eventuele verdere uitbreiding 
van natuurreservaten 

Kritiek op het gegeven dat 'alles gebeurt 

met overheidsgeld' 

Kritiek inzake dierenwelzijn 

Schrik voor bijkomende beperkingen 

voor andere grondgebruikers 

Kritiek op het gebrek aan toegankelijkheid 

Ervaren bedreiging door de toegenomen 

(sociale) controle 

Schrik voor het verlies van de broodwinning 

Negatieve ervaringen met samenwerking 
(gebruiksovereenkomst) 

Het argument dat men met het beheer 

de vroegere situatie nastreeft klopt niet 

Schrik voor toename en niet vergoeden 
van wildschade 

(B) Oplossingen gesuggereerd door landbouwers 
inzake beheer natuurreservaten 

Vergoedingen geven voor gebruikers 

Toegankelijkheid van het gebied vergroten 

Dialoog met, en inspraak van landbouwers 

Meer informatie verstrekken 

Aanduiden neutraal persoon conflict landbouw-natuur 

Landbouwers die erin vallen onteigenen 

Flankerende maatregelen voorzien 

Inschakelen werklozen in beheer 

Ontwikkelingen meer tijd geven 

Geen! 

in alle gebieden vast dat er misvattingen 
heersen over het al dan niet toegankelijk zijn 
van de natuurreservaten. De vermeende 
ontoegankelijkheid bepaalt het draagvlak op 
negatieve wijze. 
Uit de bevraging in de onderzochte gebie
den kunnen we besluiten dat het draagvlak 
bij recreanten /passanten voor natuurreser
vaten groot tot zeer groot kan genoemd 
worden (Fig. 4 en 5). Recreanten /passanten 
staan overwegend positief ten opzichte van 
natuurreservaten. De houding bij recreanten 
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/passanten is in alle onderzochte gebieden 
positiever dan de houding van de omwo
nenden, met uitzondering van de Uitkerkse 
Polder. Niettemin vinden we net zoals bij de 
omwonenden een gebrekkige kennis van de 
natuurreservaten, en dit zeker bij de passan
ten. Dit gebrek aan kennis leidt bovendien 
tot een aantal misvattingen rond bijvoor
beeld (on)toegankelijkheid van de gebieden. 
Het al dan niet toegankelijk zijn van natuur
reservaten wordt door recreanten /passan
ten vaak geformuleerd als voorwaarde voor 
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draagvlak (Fig. 6). Verder wordt door recre
anten /passanten vaak verwezen naar de 
wenselijkheid van het samengaan van land
bouwen natuur. 

Houding landbouwers 
De kennis over de nabijgelegen natuurreser
vaten bij de individuele landbouwers is vrij 
groot. De landbouwers hebben een vrij goed 
zicht op de liggi ng van de percelen en het 
gevoerde beheer.Wie de feitelijke eigenaar is 
van het gebied is vaak minder goed bekend. 
Op de vraag of landbouwers beter geïnfor
meerd wensen te worden over de natuurre
servaten is het antwoord heel uiteenlopend. 
De ene groep landbouwers vindt dit niet 
nodig, dit vanuit de optiek dat de eigenaar 
op zijn grond doet wat hij wil. Een andere 
groep landbouwers wenst wel degelijk beter 
geïnformeerd te zijn , en dit vanuit een gemis 
aan transparantie en een ervaren ongelijk
heid ('zij mogen alles, wij niets'). Sommigen 
pleiten voor inspraak. 
Over de houding ten aanzien van het beheer 
in de reservaten stelt een groot deel van de 
landbouwers dat 'de eigenaar vrij is te doen 
wat hij wil op zijn grond'. Toch blijkt uit de 
bevraging dat men wel degelijk een mening 
heeft over het reguliere beheer van de nabij
gelegen natu urreservaten (Tabel 1). Deze 
mening van de landbouwers varieert sterk in 
de onderzochte cases, van overwegend neu
traal tot (heel) negatief. 
De negatieve houding ten aanzien van 
natuurbeheer wordt bij de landbouwers vaak 
ingegeven door angst. Landbouwers hebben 
schrik voor een verdere uitbreiding van de 
nabijgelegen reservaten. Reservaten worden 
dan ook vergeleken met olievlekken die ver
snipperd en klein beginnen, maar steeds ver
der uitdeinen. De ontwikkeling van natuurre
servaten vormt in deze optiek een tastbare 
bedreiging voor de eigen broodwinning. 
Landbouwers hebben het bovendien moeilijk 
met de ervaring dat een reservaat veelal 
'bemoeienissen ' met zich meebrengt voor 
omliggende percelen. De beheerders van het 
natuurreservaat zouden daar bijkomende 
beperkingen opleggen of afdwingen. Het 
wegvallen van het traditionele beheer in de 
natuurreservaten leidt eveneens tot schrik. 
De goed onderhouden gebieden worden 'ver
moost ' vanuit het oogpunt van de landbou
wers, die er duidelijk een ander natuurbeeld 
op nahouden dan de initiatiefnemers. De 
nieuwe situatie krijgt meestal het label 'vuil' 
of 'verwaarloosd' gebied. De schrik leeft dat 
deze gebieden een habitat vormen van voor 
landbouw schadelijke planten- en diersoor-



,.., 

INTERNE DRAAGKRACHT EN EXTERN DRAAGVLAK VOOR 

NATUURONTWIKKELINGSMAATREGELEN EN NATUURBEHEER 

ten. Voornamelijk soorten als distels (ver
spreiding zaden) en konijnen (wildschade) 
worden hierbij genoemd. Ook in volgens 
landbouwers goed beheerde natuurgebieden 
leeft de schrik dat de beherende instanties 
dit op termijn niet langer zullen kunnen bol
werken door te grote oppervlaktes te behe
ren natuurreservaat, en/of het niet langer 
kunnen mobiliseren van voldoende vrijwilli
gers. 
Een aanzienlijk deel van de bevraagde land
bouwers neemt aanstoot aan het gegeven 
dat natuurbeheer gebeurt met overheids
geld, of zoals sommige boeren het verwoor
den 'met ons geld'. Deze kritiek wordt meer 
geformuleerd in gebieden die worden 
beheerd door terreinbeherende verenigin
gen, dan in gebieden die door de overheid 
worden beheerd. Inzake overheidsgeld wordt 
impliciet of expliciet de vergelijking gemaakt 
met de eigen situatie. Sommige landbouwers 
klagen ook het eigen landbouwsubsidiesys
teem aan waarbij men ervaart 'subsidieboe
ren' te worden. Toch vermeldt men hierbij dat 
het ten dienste is van de voedselproductie of 
m.a.w. de hele gemeenschap. Natuurreserva
ten worden veeleer beschouwd als particu
liere projecten voor een kleine elite van men
sen, m.a.w. niet ten dienste van de ganse 
gemeenschap. Deze kritiek hangt heel nauw 
samen met de (vermeende) ontoegankelijk
heid van de gebieden. Natuurreservaten 
worden door landbouwers nog vaak gezien 
als afgesloten domeinen ten dienste van een 
heel kleine groep mensen. Het ervaren 
gebrek aan inspraak en controle op wat bin
nen deze natuurreservaten gebeurt, wordt 
versterkt door de vaststelling dat het 
natuurbeheer met overheidsgeld gebeurt. 
Een laatste centrale vaststelling over de 
onderzochte gebieden heen is het utiliteits
vraagstuk. Een groot deel van de landbouwers 
stelt zich vragen bij het nut van het beheren 
van de onderzochte gebieden als natuurreser
vaat. Het gevoerde beheer druist in tegen de 
eigen gehanteerde logica van het bewerken 
van de anders vaak waardeloze grond. Het 
druist vaak in tegen het beheer zoals dat sinds 
mensenheugenis is gevoerd in deze gebieden. 
Een beheer dat er juist op was gericht om de 
grond te bewerken en op die manier produc
tief (voor mensen nuttig) te maken. Dit werk 
van jaren wordt in een handomdraai teniet
gedaan voor het beheren van natuur. D~t dit 
gebeurt in een context van groeiende 
schaarste aan landbouwgrond (bv. voor mest
afzet) maakt het voor landbouwers niet 
alleen onbegrijpelijk, maar bovendien nutte
loos. 
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Figuur 6 : De toegankelijkheid van natuurreservaten en de beeldvorming daarrond speelt een 

grote rol voor het maatschappelijk draagvlak voor die reservaten bij omwonenden en 

recreanten (Foto: Hans Van Dyck). 

In het zoeken naar verklaringen voor de uit
gesproken negatieve houding van een aantal 
landbouwers stuiten we hiernaast binnen dit 
onderzoek op de vaststelling dat sommige 
landbouwers verwijzen naar een toegenomen 
(sociale) controle. Waar het buitengebied tot 
voor een aantal jaren door landbouwers werd 
beschouwd als 'exclusief' landbouwgebied, 
ziet men steeds meer nieuwe gebruikers 
opduiken, met een toegenomen sociale con
trole tot gevolg. Zo bedeelt men aan de 'groe
nen' een belangrijke (sociale) controlefunctie 
toe. Observatiehutten worden in dit opzicht 
bijvoorbeeld in U itkerke door bepaalde 
respondenten als een soort 'controleposten' 
gezien, van waaruit het reilen en zeilen van de 
landbouwers 24 uur op 24 uur in het oog 
wordt gehouden. De uitrusting van natuur
liefhebbers met verrekijker, fotomateriaal en 
telescoop versterkt deze ervaring. Landbou
wers ervaren het bovendien als een groot pro
bleem dat 'hun' gebied in toenemende mate 
het veldlaboratorium wordt van allerlei 
onderzoekers. Het probleem behelst niet 
zozeer het onderzoek op zich, maar wel het 
totale gebrek aan communicatie. Zonder ver
wittiging, laat staan vraag tot toestemming, 
begeven de onderzoekers zich op de grond 
van landbouwers, wat leidt tot irritatie. 

Uitdagingen voor terrein
beherende verenigingen 
Dat het voeren van een natuurbeleid in 
Vlaanderen, en in het bijzonder het voeren 
van een offensief natuurbeleid door het 

nemen van natuurontwikkelingsmaatregelen 
op voormalige landbouwgronden niet 
gemakkelijk is, hoeft hier zeker geen betoog. 
Dat de natuurverenigingen een belangrijke rol 
vervullen in het mee vorm geven van een 
offensief natuurbeleid is evenzeer duidelijk. 
Zowel de eigen draagkracht van de vereni
gingen, als het draagvlak voor de verenigingen 
(o.a. imago van de vereniging bij derden) zijn 
twee belangrijke aandachtspunten. 

Interne draagkracht 

Het grote actieve middenveld draagvlak dat 
wordt vastgesteld bij terreinbeherende ver
enigingen vormt zowel een sterkte (draag
vlak) als een zwakte (draagkracht). De grote 
sterkte is dat er via de verenigingswerking 
een lokaal netwerk of weefsel tot stand 
wordt gebracht, dat vorm krijgt in een actie
ve afdelingswerking geënt op reservaten. De 
zwakte is dat deze werking vaak rust op de 
schouders van een relatief kleine groep over
bevraagde vrijwilligers, die tegelijkertijd 
moeten voldoen aan steeds meer verwach
tingen (niet alleen intern binnen de vereni
ging, maar ook naar het externe draagvlak 
toe). Bij verdere uitbreiding van te beheren 
reservaatsoppervlaktes lijkt bijkomende pro
fessionalisering aangewezen. Ook het ver
sterken van de juridische dienstverlening 
voor, en begeleiding van, vrijwilligers lijkt 
noodzakelijk. Vrijwilligers dienen meer en 
meer zeer polyvalent te zijn, en dienen in die 
zin niet langer alleen notie te hebben van na 
te streven natuurdoeltypes, maar evenzeer te 
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beschikken over de nodige communicatie
en onderhandelingsvaardigheden. Begelei
ding en vorming terzake is geen overbodige 
luxe. Natuurontwikkeling is bovendien in 
Vlaanderen vaak nog pionierswerk. Niette
genstaande dit zou de opgedane expertise 
(projectaanvragen, dossiervoorbereidi ng, 
overzicht juridische vereisten voor bepaalde 
ingrepen, keuze aannemers enz.) op gestruc
tureerde wijze gecentraliseerd kunnen wor
den. Dit centrale punt zou de lokale vrijwilli
gers, verspreid over Vlaanderen, veel onnodig 
zoekwerk besparen. 

Extern draagvlak 
De versterking van het draagvlak buiten de 
vereniging is een tweede belangrijke doel
stelling voor de toekomst. Uit de aanbeve
lingen gedaan in het onderzoek, komen twee 
essentiële elementen naar voor: ten eerste 
de communicatie rond natuurreservaten in 
het algemeen en natuurontwikkelingsmaat
regelen in het bijzonder en ten tweede het 
actief betrekken van andere actoren bij het 
natuurbeheer. 
In het onderzoek werden volgende aanbeve
lingen inzake communicatie gedaan: 

De communicatie dient open en ruim te 
zijn. 
Bij de algemene communicatie over 
natuurreservaten lijkt het wenselijk, meer 
nog dan vandaag, positieve signalen te 
geven over de relatie met andere grond
gebruikers zoals landbouw. Belangrijk is 
dat dit eerlijk en consequent gebeurt, 
zodat wat men zegt, ook in de praktijk 
wordt nagekomen. 
Daar kennis een eerste vereiste is voor 
draagvlak, dient de bekendheid van de 
natuurreservaten (ligging, eigenaars, 
beheer ... ) verder gestimuleerd te worden 
via het opzetten van communicatie. Cen
traal bij deze communicatie dient aan
dacht te gaan naar de (on)toegankelijk
heid van de gebieden. Hierover bestaan 
veel misverstanden. Voor ontoegankelijke 
stukken is het belangrijk te motiveren 
waarom dit zo is (ecologische kwetsbaar
heid) en welke alternatieven er zijn in de 
directe omgeving. Een positieve bood
schap op bv. infoborden - veeleer dan een 
aaneenrijging van verboden - kan het 
draagvlak versterken. 
Bij de communicatie wordt best werk 
gemaakt van een doelgroepenbenadering, 
naar de voor het betreffende gebied 
belangrijkste doelgroepen (landbouwers, 
hengelaars, jagers, omwonenden, recrean
ten/passanten). 
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Voor omwonenden en recreanten kan 
bovenop de algemene communicatie 
(lokale media, gemeentelijk infoblad, het
gratis-bij-de-bakker-blad enz.) gewerkt 
worden met (tijdelijke) infoborden bij 
natuurontwikkelingspercelen, en dit in 
alle fasen van het proces. Voor landbou
wers zou daar bovenop ideaal gezien 
communicatie moeten worden opgezet 
via het eigen syndicaal netwerk (vakbla
den) en het commercieel netwerk (zoals 
voerleveranciers en dierenartsen), reke
ning houdend met het eigen natuurbeeld 
van landbouwers. 
Communicatie via media en of politici 
ressorteert bij bepaalde doelgroepen 
vaak het tegenovergestelde effect, 
wegens gemis aan vertrouwen in deze 
actoren. 
Voor omwonenden, landbouwers en 
eventuele andere doelgroepen lijkt het in 
sommige gebieden aangewezen op regel
matige basis (bv. jaarlijks) open informa
tie-avonden te organiseren in de betrok
ken gemeenten. Voor lokale besturen en 
middenveld kan worden gedacht aan het 
regelmatig (bv. jaarlijks) verzorgen van 
een toelichting bij het gevoerde beheer 
voor lokale adviesraden. 
Specifiek voor natuurontwikkelingsmaat
regelen is het belangrijk in alle fasen 
(voor, tijdens en na) informatie te ver
spreiden. Deze informatie dient niet 
alleen de ecologische objectieven te 
omvatten (genomen beheersmaatrege
len, nagestreefde natuurdoeltypes enz.), 
maar evenzeer aandacht te besteden aan 
de rechtsgrond van de natuurontwikke
lingsmaatregelen (erkenningsbesluit, 
beheersplan, vergunningen enz.). Op deze 
wijze mogen we verwachten dat de veel 
gehoorde kritiek 'zij mogen alles en wij 
niets', voor zover gebaseerd op misvattin
gen over vergunningen bijvoorbeeld, 
voor een belangrijk deel zal wegvallen. 
Tegelijkertijd kan hier worden geantici
peerd op verschillende natuurbeelden, 
waardoor bijvoorbeeld ontbossing voor 
recreanten niet langer noodzakelijk gelijk 
zal worden gesteld met het vernielen van 
natuur. 
Terreinbezoeken door ambtenaren, 
medewerkers van studiebureaus of 
wetenschappelijke instellingen en 
natuurverenigingen, waarbij percelen van 
derden betreden worden, dienen vooraf 
gecommuniceerd te worden aan de 
betrokken eigenaars en grondgebruikers. 
Op deze wijze verkleint de kans dat men 
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hen als ongewenste pottenkijkers of 
indringers gaat beschouwen. Een goede 
briefing van deze veldwerkers voorkomt 
tegelijkertijd dat er onnodige onrust of 
wrevel wordt gecreëerd door onjuiste uit
spraken ('Weet ge dat niet? Het wordt 
hier allemaal natuurgebied.') 

Een tweede draagvlakversterkende factor is 
het belang van de meekoppeling met ande
re functies zoals bijvoorbeeld landbouw en 
recreatie. Meekoppeling met passieve recre
atie via het optimaliseren van de toeganke
lijkheid verdient aanbeveling, voor zover 
hiermee de ecologische draagkracht van het 
gebied niet wordt overschreden. Het voor
zien van faciliteiten (bewegwijzerde wan
delpaden, infoborden, enz.) vormt hierbij 
een belangrijke schakel. Het aftasten van 
samenwerking met wildbeheerseenheden 
(WBE's) lijkt wenselijk. Dit kan gaan van 
overleg tot het inpassen van beheersjacht 
waar mogelijk. Het structureel voorzien van 
vormen van beheersjacht, binnen de wette
lijke beperkingen, zou ook het probleem van 
wildschade voor omliggende landbouwers 
kunnen reduceren. Het verder actief betrek
ken van lokale landbouwers, onder meer via 
gebruiksovereenkomsten lijkt aangewezen 
wanneer de kansen zich voordoen. Uit de 
bevraging van Natuurpunt bij terreinbe
heerders blijkt dat deze samenwerking veel
al positief wordt ervaren (Gysels & Symens 
2003). Ook in hetVLINA-onderzoek werden 
de gebruiksovereenkomsten doorgaans 
positief geëvalueerd en dit zowel door 
beheerders als landbouwers. Naar de toe
komst dient wel rekening te worden gehou
den met een verminderde opbrengst voor 
de landbouwers, waardoor de bereidheid tot 
instappen waarschijnlijk zal dalen. 
Uit de praktijk en uit het onderzoek blijkt 
dat de tijd waarin natuurbeheerders zich 
enkel dienden toe te leggen op studie en 
beheer van natuurreservaten, allang verle
den tijd is. Van de beheerders worden nu, 
naast deskundigheid inzake natuurbeheer, 
ook communicatievaardigheden verwacht, 
en dit zowel binnen als buiten de vereniging 
(Fig. 7). Het nóg intensiever betrekken van 
doelgroepen, andere dan de traditionele 
natuurliefhebbers, vormt één van de grote 
uitdagingen voor Natuurpunt de komende 
jaren. Deze verruimingsbeweging kan er 
hopelijk toe bijdragen dat de inzet en 
inspanningen die dagdagelijks worden gele
verd door de vele vrijwilligers maatschap
pelijk ten volle naar waarde worden 
geschat. 



", 

-

INTERNE DRAAGKRACHT EN EXTERN DRAAGVLAK VOOR 

NATUURONlWlKKELINGSMAATREGELEN EN NATUURBEHEER 

DIRK BOGAERT & AN CLIQUET ARTIKELS NatuurJocus 
2(2): 64-71 

SUMMARY BOX: 

BOGAERT D. & CLIQUET A. 2003. Intemal carrying-capacity 
and extemal bearing surface for nature development and 
conservation: challenges for conservation organizations [in 
Dutch]. Natuur.focus 2(2): 64-7I. 

Conservation societies or agencies take it more or less for 
granted that scientific ecological underpinning oftheir nature 
conservation and development measures and strategies is 
important. However, the social context of efforts -like how 
other land us ers respond - is equally important for a success-
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ful management of reserves. In this field, there is a growing 
body of scientific knowledge available. This study reports on 
a case study based on four different reserves and projects. Dif
ferent standardised interviews and questionnaires were used 
to estimate the intemal carrying capacity (i.e., responses of 
members and co-workers ofthe NGO Natuurpunt) on the one 
hand and the extemal bearing surf ace for conservation and 
restoration measures on the other (induding responses from 
adjacent inhabitants, day-trippers and farmers)_ The impor
tance of dear communication and image building of reserves 
and the involved society is discussed and summarized as 
guidelines. 
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