Recepten voor klik

tussen economie en natuur
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Veel bezoekers van de Veluwe
kunnen hun enthousiasme voor het
gebied eigenlijk alleen uiten door
ernaartoe te gaan. Concreet en in
een georganiseerd verband vorm
geven aan hun verbondenheid
is even lastig als elkaar leren
kennen. De miljoenen Veluwefans
zijn nu als los zand en een
Veluwegemeenschap wil maar niet
ontstaan. Dat kan anders, ook in
het belang van de Veluwe nu de
overheid zich daar beleidsmatig en
financieel terugtrekt.

De Veluwe trekt jaarlijks miljoenen bezoekers
maar ze blijven anoniem – voor elkaar, voor de
terreinbeheerders, voor de ondernemers. De
bezoeker die zich verbonden voelt met de Veluwe, kan daar maar weinig mee. Die disconnectie
tussen de Veluwe en de Veluwefans is jammer
voor de bezoekers zelf, want velen zouden
graag actief en collectief bij het gebied betrokken raken. Denk aan vrijwilligerswerk. Denk aan
actievoeren als natuur wordt bedreigd. Denk
aan excursies. Maar ook voor de Veluwse natuur
blijven er nu kansen liggen. De overheid treedt
in alle opzichten terug uit de Veluwe (en de rest
van de Nederlandse natuur): beleidsmatig en
als geldverstrekker voor natuuronderhoud.
Waar zitten de nieuwe fondsen om de Veluwe
mooi te houden en op te waarderen? De bezoekers brengen jaarlijks miljarden binnen bij de
recreatie-ondernemers die het van de mooie
natuur moeten hebben, maar van dat geld
stroomt niets terug naar de natuur. Zijn er wellicht mogelijkheden om het enthousiasme van
de Veluwe-bezoekers te verzilveren?
Proefprojecten
Die vragen worden nu steeds vaker gesteld en
hier en daar wordt gedacht over praktisch uitvoerbare antwoorden. Er lopen al proefprojecten.

Dat geldt ook voor Nationaal Park Utrechtse
Heuvelrug, waar dezelfde problemen spelen en
waar is geëxperimenteerd met oplossingen.
Maaike van Lidth de Jeude-Jonkers vertrok in
2012 na twintig jaar bij de Natuur en Milieufederatie Utrecht en meldde zich bij het Nationaal
Park Utrechtse Heuvelrug: of ze daar een pilot
mocht opzetten om recreatie-ondernemers aan
het park te binden om zo geldstromen voor de
natuur en natuurgerichte recreatie te genereren. ‘De geldkraan van de overheid ging steeds
verder dicht voor projecten in het Nationaal
Park. We zouden eigenlijk af moeten van het
gesoebat met de overheid over geld, je moet
langs allerlei papieren tijgers voordat je een
paar duizend euro hebt. Bij projecten die ik
vanuit de Natuur en Milieufederatie Utrecht in
het Nationaal Park had gedaan, bleek dat recreatie-ondernemers die het van de natuurlijke
omgeving moeten hebben, goed betrokken kunnen worden.’
Klik tussen geld en natuur
Zo ontstond het idee om het merk ‘Nationaal
Park’ te vermarkten met natuurgerichte producten, waarbij ook sprake is van winst voor
de ondernemers. Een pilotproject dat in 2012
startte was het aanbieden van meerdaagse
groene arrangementen: overnachten, vervoer,
maaltijden en verder natuuractiviteiten. ‘Denk
aan het ophalen van mensen vanaf treinstations
of streekrestaurants, een fietstocht langs streekproducenten. IVN-excursies in de natuur. Fietsen. Bezoek aan een arboretum, een theetuin.
Golfen op landgoedbanen. Het idee was om de
organisatie over te laten aan de hotels en ze te
laten samenwerken met een reeks kleine, natuurgerichte ondernemers. Van de opbrengst
zou tien procent naar het Nationaal Park gaan.’

In het plan was dus een klik gemaakt tussen
het geld dat de recreanten achterlaten en de
natuur waarvoor ze kwamen. Minder duidelijk is
hoe die recreanten dan verder gebonden konden worden. Maar dat hoeft ook niet meteen,
benadrukt Jan van Muyden, voorzitter van het
Veluwefonds dat gelden werft voor het Nationaal Landschap Veluwe. ‘Met thematische bijeenkomsten en min of meer spontane deelnemers kweek je op den duur een voedingsbodem
voor andere goede dingen. En zo werk je aan
de betrokkenheid, die bij een deel van de recreanten concreet kan worden. Bij het Veluwefonds kan iedereen donateur worden, maar die
mogelijkheid is er niet in de eerste plaats voor
het geld, daarvoor levert dat te weinig op. Het
donateurschap dient om betrokkenheid vast te
leggen.’
Innovatief concept
Terug naar Utrecht. Het arrangementenplan
van Van Lidth de Jeude trok aandacht en werd
in 2013 genomineerd voor de prestigieuze
EDEN Award van de EU voor duurzame toeristische modellen. ‘Dat was een enorme opsteker,
ook voor de deelnemende ondernemers. De
jury vond het een innovatief concept, deze manier om ondernemers te betrekken bij natuurontwikkeling.’ Want behalve de afdracht van die
tien procent en de inhoudelijke ondersteuning
(onder de naam Natuurlijk!Doen), had ook de
inspanning van de hoteliers om de arrangementen op te tuigen een spinoff: daardoor gingen ze meer nadenken over de natuur rondom
en leerden ze partijen kennen die daar actief
waren. De arrangementen werden aangeboden
via de website van het park, dat gaf de potentiële afnemers vertrouwen, dat gaf het project
meer status.
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‘Als je Veluwebreed
samenwerkt, zeg je
niet tegen je klant: wij
hebben één trekkershut
maar: we hebben er
honderd. Zo haal je
langeafstandswandelaars
naar de Veluwe die nu
naar de Ardennen gaan’
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Toch doemden er problemen op. De respons
van het publiek was matig en in de praktijk
bleek dat veel mensen liever hun eigen programma maakten voor het weekendje weg. In
tenminste één geval verzuimde de hotelhouder
om de tien procent af te dragen, het verkochte
arrangement werd niet gemeld. De pilot resulteerde in een nieuw idee: een stichting voor
vrienden van het Nationale Park Utrechtse Heuvelrug. De jaarlijkse donaties zouden naar het
park gaan en de vrienden kregen met hun donateurskaart korting bij deelnemende recreatieondernemers. Van Lidth de Jeude: ‘En toen begonnen de problemen pas echt. Want Het
Utrechts Landschap, Natuurmonumenten en
Staatsbosbeheer hadden zelf ook kortingskaarten voor hun achterban en ze beriepen zich op
de landelijke afspraak van een aantal jaren geleden dat er geen vriendenstichting voor welk
park dan ook zou worden opgericht. Een kortingskaart met op de achtergrond het goede
doel, werd wel geaccepteerd.
Veluwse verdeeldheid
Het verhaal lijkt Utrechtser dan het is. Ook op
de Veluwe loopt veel vast door de eindeloze
versnippering van terreinen en belangen en het
onvermogen van de spelers om de Veluwe als
één gebied te presenteren. Van Muyden: ‘Onder
de natuurterreinbeherende organisaties is er
vaak concurrentie, helaas. Maar het maakt de
toerist niet uit op wiens terrein hij loopt of in
welke gemeente. Verdeeldheid en alleen je
eigen belang willen zien, speelt ook bij de ondernemers. De vernieuwing die de Veluwe nodig
heeft kan er alleen komen als toeristische ondernemers en de eigenaren van natuurterreinen

begrijpen dat je het gebied aan de bezoekers
moet aanbieden als een geheel.’
Trekkershutten zijn een voorbeeld. Wie een
paar dagen door onafgebroken natuur wil lopen
komt in Nederland terecht op de Veluwe. Trekkershutten maken zo’n tocht veel doenlijker dan
met een tentje, zeker bij slecht weer. Maar het
aanbieden van meerdaagse arrangementen,
van hut naar hut, kan veel beter dan nu – zeker
als je ‘de Veluwebezoeker wil ontzorgen’. Dat
benadrukt Bastiaan Overeem, projectleider van
VisitVeluwe dat het werk van het failliete Veluws
Bureau voor Toerisme deels overnam. ‘Als je
Veluwebreed samenwerkt zeg je niet tegen je
klant: wij hebben één trekkershut voor u, maar:
we hebben er honderd. Met die benadering ga
je langeafstandswandelaars naar de Veluwe
halen die nu naar de Ardennen gaan.’
Betrokkenheid organiseren
Door de Veluwe als één gebied te presenteren,
en dan niet alleen qua trekkershutten, is het
ook eenvoudiger om de betrokkenheid te organiseren. Overeem: ‘Er hoeven geen nieuwe iconen bij, er is al zoveel. De ontwikkelmogelijkheden zitten aan de zachte kant. Tot nu toe hebben de Veluwse ondernemers heel aansprekende markt-productcombinaties laten liggen door
gebrek aan samenwerking. Iedereen zou de
schouders eronder moeten zetten om de bezoeker te boeien en te binden.’
VisitVeluwe nam in september een initiatief
over van Bungalowpark Hoenderloo, te zien op
www.hetbestevandeveluwe.nl. Iedereen met
een vraag over de Veluwe kan daar terecht bij
twintig ambassadeurs, binnenkort veertig, die,
in de woorden van Overeem, ‘in de haarvaten
van de Veluwe zitten, die weten wat het gebied
interessant maakt. Daar krijg je authentieke
verhalen met een gezicht en geen sappig marketingverhaal.’ Deels is het dus maatwerk voor
wie een vraag voorlegt aan een van de ambassadeurs (bijvoorbeeld een dierenarts bij Burgers’ Zoo, een boswachter van Staatsbosbeheer
of Ria Dubbeldam, hoofdredacteur van Nieuwe
Veluwe). En omdat de gebruikers van de site
wordt gevraagd hun mailadres op te geven,
krijgen ze ook een nieuwsbrief. Voorlopig is die
voor iedereen hetzelfde, het plan is meer
nieuwsbrieven, afgestemd op je belangstelling.
Gebruikers van de site krijgen als eersten bericht over excursies, zoals de bronstexcursies
die dit jaar tjokvol zaten.

Gemeenschap van Veluwefans
De site is dus een luchtige vorm van het organiseren van betrokkenheid, al is het vooral eenrichtingsverkeer: van de site naar de gebruiker.
Donateurschap voor het Veluwefonds gaat een
stap verder, lidmaatschap van de Vereniging
van Vrienden van de Veluwe nog weer verder.
Zo ook een abonnement op Nieuwe Veluwe. Of
denk aan vrijwilligerswerk via Landschapsbeheer Gelderland, dan word je een werkzame
deelgenoot van de Veluwe.
Daarmee rijst de vraag in hoeverre de mogelijkheden die Veluwefans hebben, zijn te koppelen.
Nu al is het donateurschap voor het Veluwefonds te combineren met een abonnement op
Nieuwe Veluwe. De Vereniging van Vrienden en
Nieuwe Veluwe zijn ook gekoppeld, met korting
uiteraard, voor wie wil. Dat zou veel verder
kunnen gaan, er is een toekomstige gemeenschap van Veluwefans denkbaar, waarin de projecten van nu plus nog wat nieuwe worden aangeboden als één constellatie, waaruit je kan
kiezen. En eigenlijk horen terreinbeheerders,
producenten van streekproducten en horecaondernemers ook tot dat grote geheel, dus niet
alleen als aanbieders. Dat geeft mogelijkheden
voor allerlei dwarsverbindingen tussen de spelers. Denk aan restaurants die gecertificeerde
Veluwse streekproducten verwerken. Dat gebeurt al (een onverwachte voortrekker is Van
der Valk Hotel De Cantharel bij Ugchelen), maar
er is meer mogelijk. Ter aanmoediging: restaurant Noma in Kopenhagen, vaak aangeprezen
als het beste ter wereld, gebruikt alleen producten van binnen een straal van 50 kilometer
van de vestiging.
Aftappen van geldstromen
In zo’n groot Veluws netwerk vallen vrij eenvoudig geldstromen af te splitsen uit de duizenden
kassa’s in en om de natuur. Dat geld kan worden besteed aan de natuur, waar de horeca
weer baat bij heeft, om maar te zwijgen van de
marters, zwijnen, dassen en wat er verder
rondrent en -vliegt in het grootste laagland natuurgebied van Noordwest-Europa.
Het aftappen van geldstromen kan op veel manieren. Eén daarvan is de kortingskaart, zoals
die dit voorjaar werd geïntroduceerd voor Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug en omgeving.
Over het vervolg zegt Van Lidth de Jeude: ‘Ik
had zo genoeg van die verdeeldheid en dat eigenbelang! Ik dacht: ‘Dan maar een kortings-

kaart en een stichting die ik met de ondernemers samen ga opzetten, zonder toestemming
van het Nationaal Park.’ De naam Nationaal
Park Utrechtse Heuvelrug konden we gebruiken,
het is geen beschermde term. Toen ging iedereen ineens overstag en kon de kortingskaart
worden opgetuigd.’ Bij onder meer de ANWB en
het Prins Bernhard Cultuurfonds had ze inmiddels €9000,- aan subsidie verworven, waarna
het Nationaal Park dat bedrag verdubbelde.
Zo kwam er ruimte om het project goed op te
tuigen.
Voor €25,- per jaar kan iedereen zo’n pas kopen
en die geeft tien procent korting bij ruim 30
bedrijven – vooral horeca, maar ook een taxi
bijvoorbeeld. Voor het Nationaal Park is er geen
administratieve zorg, het park hoeft alleen
maar de passen te verkopen en de opbrengst
besteden aan natuurdoelen zoals – het eerste
doel – een wildkijkhut.
Groene economie
Van Lidth de Jeude hoopt dat de pas en de natuurgerichte producten en diensten bijdragen
aan een ‘groene economie rond het park, met
meerwaarde voor de ondernemers, de recreanten, de producenten van streekproducten, de
gemeenten en de grondbezitters, zodat iedereen zich verbonden kan voelen met het gebied’.
De huidige Nationaal Park Pas is in dat perspectief nog een wat karig concept, vindt ze. ‘Je
bent acceptant of pashouder, daar wordt niemand warm of koud van.’ Maar het is wel een
begin, en de Veluwe heeft zoiets niet. Recent is
naar de mogelijkheid van een Veluwepas gekeken, maar de horecabedrijven voelden er, anders dan in Utrecht, niet voor om tien procent
korting te geven.
Als financiële constructies het doel zijn, bestaan
er meer mogelijkheden dan een pas. Bekend is
double billing, waarbij de klant van een restaurant ervoor kan kiezen een paar procent extra
te betalen ten behoeve van de omgeving. Een
soort vrijwillige toeristenbelasting die bijvoorbeeld in het Engelse Lake District al decennia
bestaat en jaarlijks omstreeks 100.000,- pond
oplevert. De Biesbosch heeft ook zoiets, Beleef
en geef heet het, maar dat levert slechts een
paar duizend euro per jaar op. Van Muyden
heeft in dit verband goed nieuws: de gevierde
website booking.com heeft een variant die book
different heet. Wie daar overnachtingen boekt
bij een groen hotel op de Veluwe kan wat ex-

tra’s betalen ten bate van de Veluwe, en dat
komt dan bij Stichting Veluwefonds.
Geldstromen vervlechten
Het bovenstaande is een vluchtige schets van
een dik en groeiend dossier. Er wordt van alles
geprobeerd, en er wordt ook veel gedacht en
gepraat op studiedagen, congressen en aan
vergadertafels. De lancering van het manifest
Wild van de Veluwe in februari is daar onderdeel van. De ondertekenaars (Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Geldersch Landschap, de Gelderse Natuur en Milieu Federatie,
Landschapsbeheer Gelderland, IVN Gelderland,
Recron Gelderland en het Veluwefonds) ontvouwen daarin mooie ideeën over natuur en landschap en bepleiten het vervlechten van geldstromen. Landschapsbeheer Gelderland in het
bijzonder zal, nog meer dan ze al deden, gaan
proberen om bewoners en plaatselijke organisaties actief te betrekken. Bij de Veluwe zou je
denken, maar de plaatselijke bevolking denkt
dat maar zelden. Ze werken misschien aan hun
directe leefomgeving, rond het dorp of een
paar kilometer daar vandaan. Het Veluwegevoel
ontbreekt bijna overal, zegt Van Muyden, die
acht jaar wethouder was in Voorst. ‘Dat blijkt
ook uit onderzoek. Het is historisch gegroeid,
doordat de bevolking niet op de Veluwe woont
maar in een krans eromheen. Ze keken en kijken nog steeds naar de graslanden, naar de
klei en staan met hun rug naar de Veluwe. In
de nationale landschappen Groene Hart en
IJsseldelta hebben ze dat probleem niet. In de
IJsseldelta wordt binnenkort een gebiedscoöperatie opgericht.’
Plannen om een echt Veluwegevoel te doen
ontstaan zullen het dus van de natuur moeten
hebben: als de bewoners van de Veluwe hun
blik in die richting wenden kijken ze ook naar
elkaar.
Jongeren aan het roer
Overeem is over het geheel positief over de
toekomst van de Veluwe, vooral ook omdat nu
een nieuwe generatie aan het roer zit, mensen
van 30, 40 jaar die weinig last hebben van de
verstarring die de Veluwe zo lang hinderde, die
tussen hun oren geen rasters hebben en wel de
bereidheid om alles eens anders te bezien.
Overeem: ‘Publiek en privaat zijn jongeren de
Veluwe aan het overnemen.’
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