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LEREN VAN
ANDERE SECTOREN
Het natuurbeleid in Nederland is aan verandering
onderhevig. Actueel is met name de decentralisatie van
beleid naar de provincies, bezuinigingen en economisering van natuur. Dit vergt forse inspanningen van de
betrokkenen. Wellicht kan men leren van vergelijkbare
ontwikkelingen in de cultuur-, onderwijs- en zorgsector.

Experts van het Van Gogh Museum zijn
tegen een commercieel tarief in te huren
voor advies op expertisegebieden als Security
& Safety management, collectiemanagement en (inter)nationale tentoonstellingen;
wellicht is op soortgelijke wijze natuurexpertise te vermarkten.
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Inspirerende voorbeelden

Van Gogh Museum
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Eigen Kracht-centrale
De Eigen Kracht-centrale ondersteunt organisaties en overheden bij het werken vanuit
vragen van burgers. Zij organiseren de zogeheten ‘Eigen Kracht-conferenties’. Dat zijn
bijeenkomsten waarbij individuen samen
met hun familie en bekenden plannen voor
de toekomst opstellen, om zo gezamenlijk
uitdagingen op te lossen binnen bijvoorbeeld een familie, groep, wijk of buurt.
Vertaling van dit concept uit de zorg naar
de natuur leidt tot het organiseren van
bijvoorbeeld Eigen Kracht-conferenties voor
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Efteling en het omliggende natuurgebied.

ment van vrijwilligers die hun motivatie

ontwikkeling of het behoud.

halen uit het helpen van een ideële (niet-

Valorisatieprogramma’s

commerciële!) instelling. Bovendien kan

Hofvijver-passe-partout

Universiteiten besteden steeds meer
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het uitrollen van commerciële diensten
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in het vinden van verbindingen tussen
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horeca in de omgeving en een wandel-

natuur, bijvoorbeeld om er onderzoek in te

Momenteel voert KWINK-groep op verzoek

route met achtergrondinformatie over

verrichten, en de aanwezigheid van kennis-

van het ministerie van Economische Zaken

bezienswaardigheden rondom de Hofvijver.

instituten en (commerciële) organisaties.

een vervolgstudie uit naar de toepasbaar-

Laatstgenoemden kunnen kennis,

De samenwerking vergroot het
totale publieksbereik en de
aantrekkelijkheid van
het Hofvijvergebied. Dit
passe-partout zet aan
tot nadenken over een
model waarbij populaire
natuur kan worden benut
voor de promotie van minder

producten en diensten laten

‘Van bescherming
tégen de samenleving
naar versterking
dóór de
samenleving’

populaire natuur en hoe natuurgebieden elkaar op dat punt kunnen

ontstaan en vervolgens te
gelde maken. Verbanden

heid van de voorbeelden uit verschillende
sectoren in de natuursector. Met natuurorganisaties en –beheerders in de provincie
Zuid-Holland wordt verkend welke verdien-
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Succes- en faalfactoren
Het is van belang om succes- en

helpen. Ook samenwerking tussen natuur-

faalfactoren in overweging te nemen bij de

organisaties met onder meer musea, restau-

eventuele toepassing en vertaling van de

rants en hotels in de omgeving behoort tot

gevonden voorbeelden in de natuursector.

de mogelijkheden. Een voorbeeld waarin

Zo bestaat er het risico dat nevenactivi-

dit onder andere centraal staat is het Kröller

teiten kunnen leiden tot discussie over de

gaat veel aandacht uit naar het bereiken
van synergie en het vermijden van te grote
spanningen die bij sommige combinaties
van ﬁnanciële arrangementen ontstaan.
Roel in ’t Veld, Bill van Mil en Anna Stutje
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De voorstudie is in opdracht van het PBL uitgevoerd
door KWINK-groep; de studie is te raadplegen via:
www.kwinkgroep.nl/2015/02/geld-voor-natuur/
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