
ARGUS 1 / 2019 3

Staatsbosbeheer deed het al eerder: stukken 

 natuur veilen aan de hoogstbiedende. Kleinere 

stukken natuur werden door Staatsbosbeheer 

letterlijk in kleingeld omgezet. Na massale pro-

testen tegen de natuurveilingen en nadat de Partij 

voor de Dieren met steun van een groot aantal 

natuurliefhebbers demonstratief een groot stuk 

natuur in Daarle, Overijssel, aankocht, besloot 

staatssecretaris Dijksma de verkoop stil te leggen. 

Inmiddels is, hartje zomer 2019, Staatsbosbe-

heer weer gestart met het veilen van kwetsbare 

natuur. 

Het heet nu geen veiling meer: kennelijk hebben 

de communicatieadviseurs van Staatsbosbeheer 

ingezien dat “veilen” niet lekker valt bij 

natuurliefhebbers die zich toch al groen en geel 

ergeren aan hun doorgeslagen kapbeleid, en 

om die reden is er een andere term bedacht: 

“grondruil”, een soort ruilverkaveling “om de 

natuur te helpen”. Een romantische omschrijving 

voor een kille sanering die heel veel kleinere 

stukjes natuur te wachten staat, ze kunnen 

niet meer rekenen op de bescherming van 

Staatsbosbeheer, maar worden te gelde 

gemaakt. 

Grondruil
Staatsbosbeheer en de provincie Gelderland 

noemen het “een openbare grondruil”. Zij bieden 

bijna 6 miljoen vierkante meter, 600 hectare, 

natuurgrond binnen Gelderland aan op het open-

bare platform grondruilgelderland.nl. Hiermee 

zegt Staatsbosbeheer “grotere aaneengesloten 

natuurgebieden te realiseren en zo de natuur in 

Gelderland te versterken”, samen met de provin-

cie Gelderland, die verantwoordelijk is voor het 

Gelders Natuurnetwerk (GNN). De provincie 

brengt 200 ha in en Staatsbosbeheer bijna 400 

ha. De inbreng van Staatsbosbeheer en Provincie 

Gelderland staan, verdeeld over 170 kavels, in 

de etalage voor de hoogste bieder.

Gelders Natuurnetwerk
Provincie Gelderland is verantwoordelijk voor het 

realiseren van aaneengesloten natuur binnen het 

Gelders Natuurnetwerk en voor het behoud van 

natuur en biodiversiteit. Daarom koopt de provin-

cie grond aan. Die grond wordt natuur, met de 

bedoeling dat een ander het beheert. 

De grond wordt vervolgens te koop aangebo-

den, met als verplichting het als natuur in te 

richten en te beheren. Deze grondruil geeft naast 

natuurbeheerders ook particulieren de mogelijk-

heid in te schrijven op natuurgrond. De provincie 

hoopt zo ook de betrokkenheid van inwoners bij 

natuurbeheer te vergroten. Snapt u het nog?

Addertje onder het gras: de particulieren die 

kunnen inschrijven zullen in veel gevallen jagers 

zijn, die zoals we weten bijzondere opvattingen 

hebben over het “beheer” van de natuur. Beheer 

met het jachtgeweer.

Ons plan
Als we met uw hulp een aantal percelen kunnen 

aankopen, kan daarmee tevens bereikt worden 

dat een aantal aangrenzende natuurgebieden 

jachtvrij wordt, omdat de jagers niet meer aan 

een aaneengesloten jachtgebied kunnen komen 

dat voldoet aan de wettelijke voorwaarden die 

aan de omvang van een jachtgebied gesteld 

worden. Op de site van de Faunabescherming 

kunt u vierkante meters natuur sponsoren, zodat 

de Faunabescherming een aantal natuur gebieden 

kan aankopen en jachtvrij verklaren. Met uw 

bijdrage van € 5,- per m2 kunnen we niet alleen 

natuur verwerven, maar kunnen we er ook voor 

zorgen dat die delen van de natuur voortaan 

ongerept zullen blijven. Doet u mee? De fiscus is 

bereid u onder bepaalde voorwaarden meer dan 

de helft van uw sponsorbijdrage terug te betalen 

in de vorm van een fiscale aftrekpost. 

U leest er meer over op pagina 29 van deze 

Argus en op onze website.

Samen kunnen we de natuur vrijkopen. 

Doe mee met wat in uw vermogen ligt. 

Van vogelvrij naar kogelvrij! 

Actie! 

Gelderse natuur jachtvrij!
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