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De ‘polder’-strategie van de natuurbeschermings
beweging in Nederland, 1930-1960
Kristian Mennen

Abstract
The ‘polder model’ strategy of the nature conservation movement in the Netherlands, 1930-1960
This article analyses the strategies applied by the early nature conservation movement in
the Netherlands to exert influence at the political level. Before the 1970s, conservationist
civil society organisations preferred informal deals, advisory committees, and negotiated
agreements with government departments and state agencies. It is argued that the balance
between urging for formal legislation, on the one hand, and agreeing to informal deals, on
the other, conformed to specifically Dutch forms of governance known as the ‘polder model’.
The nature conservation movement was indeed successful in the period 1930-1960 to secure a
place for itself in policy negotiations regarding nature and landscape. The strategy of informal
deals and policy consultations was not interrupted by the German occupation during the
Second World War, but conservationists discovered its limitations in the 1950s: without
formal legislation, they did not have enough leverage in negotiations with other stakeholders.
Keywords: nature conservation, polder model, governance, inter-war period, Second
World War

Op 1 mei 1941 reisde een gezelschap hoge Nederlandse ambtenaren per trein van Den Haag
naar Noordwest-Overijssel. In Zwolle stapten
ze op de fiets om met eigen ogen het gebied
rondom Giethoorn en Wanneperveen te bezichtigen, waar grote ontginningsprojecten
gepland waren. Aanwezig waren vertegenwoordigers van de Cultuurtechnische Dienst,
de Commissie Weevers, het departement van
Opvoeding, Wetenschap en Kultuurbescherming (owk), Staatsbosbeheer en de Ontginningsmaatschappij Land van Vollenhove. Ze
stelden ter plaatse vast welke gedeelten van het
gebied ontgonnen zouden worden en welke
als natuurreservaat moesten worden aangewezen. De mondelinge afspraken werden

pas later op een kaart ingetekend.1 Omdat de
betrokken instanties zich ook na de oorlog
grotendeels aan de gemaakte afspraken
hielden, kan deze ‘fietstocht’ terugblikkend als
een groot succes voor de natuurbescherming
worden beschouwd.
De ‘fietstocht’ in 1941 is niet alleen een voorbeeld van de gang van zaken in bezettingstijd,
waarin ambtenaren het zonder toezicht door
de minister of inmenging van het parlement
1 H.P. Gorter, Ruimte voor natuur. 80 jaar bezig voor
de natuur van de toekomst (’s-Graveland 1986) 108-109; Stadsarchief Amsterdam (SAA), Archief Natuurmonumenten
(toegangsnummer 999), inv.nr. 325, korte verslagen
besprekingen met adviseurs voor de natuurbescherming,
18 April en 9 Mei 1941.

Guest (guest)
© Kristian Mennen
[This is an open access article distributed under the terms
of the
CC BY-NC 4.0 license ]
IP:
31.187.213.154
On: Fri, 21 Jan 2022 14:08:17

425

426

DE ‘POLDER’-STRATEGIE VAN DE NATUURBESCHERMINGSB EWEGING IN NEDERLAND, 1930-1960

P.G. van Tienhoven.
Stadsarchief Amsterdam

Tijdschrift voor geschiedenis

Guest (guest)
IP: 31.187.213.154
On: Fri, 21 Jan 2022 14:08:17

427

MENNEN

onderling op een akkoordje konden gooien.
Het past bovendien in een bredere continuïteit
in het handelen van Nederlandse natuurbeschermingsorganisaties rondom beleidsvorming. De strategieën die deze organisaties
tussen 1930 en 1960 inzetten sluiten nauw aan
op wat later het ‘poldermodel’ genoemd zou
worden. De organisaties werden op verschillende niveaus via consultatiemechanismen,
ambtelijke overlegstructuren en informele
afspraken geleidelijk betrokken bij de voorbereiding en vormgeving van het beleid.
De ‘natuurbeschermingsbeweging’ waarvan hier sprake is, bestond in de eerste helft
van de twintigste eeuw uit een klein cluster
van verbonden organisaties. Tijdens de eerste
grote bloei van de natuurstudie in Nederland rond 1900 werden de Nederlandsche
Natuurhistorische Vereeniging (nnv), de
Nederlandsche Vereeniging tot Bescherming
van Vogels en de Vereeniging tot Behoud van
Natuurmonumenten in Nederland (verder:
Natuurmonumenten) opgericht, aangevuld
met diverse wetenschappelijke genootschappen.2 Vóór 1932 vormde Natuurmonumenten
het onbetwiste middelpunt van dit netwerk.
De voormannen van de beweging, een groep
van enkele tientallen personen, beschikten
over een uitstekend netwerk. Ze behoorden
tot de maatschappelijke elite van hun
tijd en verkeerden in dezelfde kringen als
adellijke landgoedeigenaren, hoogleraren
en kapitaalkrachtige geldschieters. Pieter
Gerbrand van Tienhoven, voorzitter van
Natuurmonumenten, beschikte over de beste
contacten in het Amsterdamse zakenleven
2 Foppe Inne Brouwer, Leven en werken van E.
Heimans en de opbloei der natuurstudie in Nederland
in het begin van de twintigste eeuw (Groningen 1958);
Marga Coesèl, ‘Opkomst van natuurstudie en natuurbescherming in Nederland. Feiten en achtergronden’, in: A.
Coops en B. Theunissen ed., De eeuw van Thijsse (Amsterdam 1996) 17-28; Frank Saris, ‘Sterns, van dameshoedjes
naar logo Vogelbescherming’, in: idem ed., Een eeuw
vogels beschermen (Zeist 2007) 31-97, aldaar 31-44.

en aan de beurs. Jac. P. Thijsse was alom
bekend als de grote popularisator van de
natuurstudie.3 Hierdoor kregen ze relatief
makkelijk toegang tot ministers en hoge
ambtenaren.
Bestaande studies over de geschiedenis van
natuurbescherming in Nederland besteden
terecht veel aandacht aan de ontwikkeling van
het begrip van ‘natuur’ als achtergrond voor
het praktisch handelen van wetenschappers en
activisten.4 In de eerste decennia van de twintigste eeuw ging het vooral om het ‘behoud’ van
het mooiste ‘natuurschoon’ ten behoeve van
het Nederlandse volk. De omvangrijke aankopen van de vereniging Natuurmonumenten
werden gedeeltelijk economisch geëxploiteerd
en gedeeltelijk als ‘beschermde reservaten’
aan de natuur overgelaten. Toen er tijdens
het interbellum meer aandacht kwam voor
de bescherming van het landschap, werd de
natuurbeschermingsbeweging uitgebreid met
organisaties als de Koninklijke Nederlandsche
Toeristenbond anwb. In samenwerking met de
anwb werden het Comité Het Nederlandsche
Landschap en in 1932 de Contact-Commissie
inzake Natuurbescherming ingesteld. Het
bestuur van de Contact-Commissie nam de
centrale coördinatie van de beweging over
van Natuurmonumenten.
Voor het beheer van de ‘natuurmonumenten’ werd geleidelijk steeds meer
3 Gorter, Ruimte voor natuur, 16-21; Frank Saris en
Henny van der Windt, ‘De opkomst van de natuurbeschermingsbeweging tussen particulier en politiek (1880-1940)’, in:
C.C. van Baalen e.a. ed., Natuur, milieu, klimaat (Nijmegen
2019) 21-31.
4 Joannes Nicolaas Maria Dekker, Dynamiek in de
Nederlandse natuurbescherming (proefschrift Utrecht
2002); Mechtild Dominica Theresia Maria de Jong,
Scheidslijnen in het denken over natuurbeheer in
Nederland. Een genealogie van vier ecologische
theorieën (proefschrift Delft 2002); Frank Saris, Natuurbescherming als hartstocht. Victor Westhof f
(1916-2001) (Leusden 2018); Henny van der Windt, En dan,
wat is natuur nog in dit land? Natuurbescherming in
Nederland 1880-1990 (Amsterdam 1995).
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wetenschappelijke expertise ingeschakeld.
Na 1945 leidden nieuwe wetenschappelijke
inzichten tot een duidelijke omslag in de visie
op natuur en natuurbescherming: het volstond
niet meer om een terrein te kopen, het ‘onaantastbaar’ te maken en de natuur vervolgens
haar gang te laten gaan. Integendeel, juist in
‘half-natuurlijke landschappen’ moest de mens
actief ingrijpen om de passende habitat voor
levensgemeenschappen te verzekeren.5 De natuurbeschermingsbeweging kreeg vanaf die
tijd meer belangstelling voor het Nederlandse
cultuurlandschap, wat bijvoorbeeld blijkt uit
de nieuwe naam van de Contact-Commissie
sinds 1941: Contact-Commissie voor Natuur- en
Landschapsbescherming. Tegelijkertijd kwam
de beweging hierdoor vaker in conflict met
andere belanghebbenden over de schaarse
ruimte, in de eerste plaats met de landbouw.
De opkomst van een ‘modern ecologisch
bewustzijn’ vanaf de jaren zeventig en de
ontwikkeling van nieuwe concepten zoals
‘natuurontwikkeling’ en ‘cultureel erfgoed’ als
onderwerp van natuurbeschermingspolitiek
vallen buiten het kader van dit artikel.6
De politieke kant van de geschiedenis van
natuurbescherming in Nederland wordt in dit
artikel bekeken vanuit het perspectief van de
civil society organisaties. Op welke manieren
probeerden natuurbeschermings- en milieuorganisaties in het verleden invloed uit te oefenen
op wetgeving en dagelijks beleid op het gebied
van natuurbescherming? De politicoloog Kris
van Koppen heeft op basis van vergelijkend
5 Saris, Natuurbescherming als hartstocht, 127-283;
Van der Windt, En dan, wat is natuur, 54-92; Henny
J. van der Windt, ‘Biologists bridging science and the
conservation movement. The rise of nature conservation
and nature management in the Netherlands, 1850-1950’,
Environment and History 18.2 (2012) 209-236.
6 Vgl. Jacqueline Cramer, De groene golf. Geschiedenis en toekomst van de Nederlandse milieubeweging
(Utrecht 1989); Michiel Purmer, Het landschap bewaard.
Natuur en erfgoed bij Natuurmonumenten (Hilversum
2018).
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onderzoek naar vormen van governance
sterk neocorporatistische elementen binnen
dit beleidsterrein in Nederland geïdentificeerd.
Nederlandse natuur- en milieuorganisaties
stellen zich volgens dit model gematigd op
tegenover de staat, staan open voor overleg
en compromis en accepteren staatssubsidies.
Omgekeerd voert de staat formele of informele
consultaties met het maatschappelijk middenveld vóór het vaststellen van nieuw beleid.7
Van Koppen gaat hierbij uit van de actuele
stand van zaken. Vóór de jaren zeventig was
dit beleidsterrein echter nog volop in opbouw.
Terwijl de overheid zich meestal afzijdig hield,
probeerden de civil society organisaties via het
politiek-bestuurlijke niveau individuele natuurgebieden te beschermen en de lijnen uit te zetten voor een natuurbeschermingspolitiek op
lange termijn. In dit artikel wordt ingegaan
op de door hen gevolgde strategieën tussen
1930 en 1960, toen er nog geen sprake was van
een politieke lobby voor natuurbescherming.
Uit het onderzoek komt een bijzondere balans naar voren tussen het streven naar een
bindende natuurbeschermingswet enerzijds,
en het terugvallen op informele afspraken,
ministeriële beschikkingen en diverse vormen
van overleg in ambtelijke adviescommissies
anderzijds.
Dit artikel schetst eerst de uitgangssituatie rond 1930, met name de bestaande
wet- en regelgeving en de mogelijkheden om
tot een natuurbeschermingswet te komen.
Vervolgens wordt uiteengezet hoe de contacten tussen de particuliere organisaties
en de betrokken overheidsdiensten tot stand
kwamen, wat resulteerde in een heel systeem
van ‘meepraten’ over natuurbescherming
rondom het werk van de Commissie Weevers.
In de derde paragraaf wordt gekeken naar
7 William T. Markham en C.S.A. van Koppen, ‘Nature
protection organizations and climate change in the Netherlands, Germany, and the United States’, Nature and
Culture 9.3 (2014) 238-65, aldaar 243.
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dit systeem van consultatie en ambtelijke
afspraken tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Het ‘polderen’, het zoeken naar een overeenkomst in overleg in achterkamertjes
zonder formeel wettelijk kader, bleek juist
in oorlogstijd een buitengewoon succesvolle
methode. In de laatste paragraaf wordt toegelicht hoe deze strategie in de jaren vijftig
op de nodige grenzen en beperkingen stuitte.
Ambtelijke afspraken bleken niet afdoende
om natuurgebieden tegen grootschalige
ruilverkavelingen of infrastructuurprojecten
te beschermen – maar de interne logica van
de oude consultatiemechanismen vormde
tegelijkertijd een barrière tegen een formele
natuurbeschermingswet. In de conclusie
wordt opnieuw ingegaan op de genoemde
balans tussen officiële wetgeving enerzijds
en vormen van overleg op ambtelijk niveau
anderzijds. Daarbij wordt de vraag gesteld of
en in hoeverre deze balans en de strategie
van ‘polderen’ succesvol genoemd kunnen
worden.

Wet- en regelgeving in de jaren dertig
en de reactie van de particuliere
natuurbescherming
In deze eerste paragraaf wordt een overzicht
gegeven van de bestaande wet- en regelgeving in de jaren dertig. Dit kader maakt
duidelijk hoe weinig het politieke niveau zich
vóór de Tweede Wereldoorlog bekommerde
om natuurbescherming, ondanks het herhaaldelijk aandringen vanuit de civil society
op een natuurbeschermingswet of andere
dringend noodzakelijke beschermingsmaatregelen voor natuurgebieden. Deze paragraaf
laat zien in welke politieke en bestuurlijke
context natuurbeschermingsorganisaties
opereerden. Het ontbreken van een wettelijk
kader voor hun eigen positie en die van te
beschermen objecten vormt een verklaring

voor hun manier van handelen en de gekozen
strategieën: vóór de Tweede Wereldoorlog,
maar ook daarna.
Vóór de Tweede Wereldoorlog bestond in
Nederland nog geen sluitend systeem van
wetten en overheidsmaatregelen op het
gebied van natuurbescherming. Er bestonden
wel al wetten voor bepaalde aspecten: de
Vogelwet van 1912, de Boschwet van 1922, en
de Natuurschoonwet, die in 1928 in werking
trad. De laatstgenoemde wet kwam er na
een zogenaamde noodklokvergadering, in
1926 belegd door de anwb en Natuurmonumenten, en na verschillende Kamervragen
over het dreigende verdwijnen van grote
landgoederen en buitenplaatsen door de
hoge belastingdruk. De Natuurschoonwet
verleent belastingvoordelen aan particuliere
eigenaren, als deze hun landgoederen in
de bestaande staat onderhouden en vrije
toegang verlenen aan bezoekers. Aangezien
het om enorme oppervlakten ging, mag de
waarde van deze regeling zeker niet onderschat worden. ‘Natuurschoon’ werd in deze
wet zuiver esthetisch gedefinieerd: het ging
alleen om bossen en houtopstanden, niet om
de bescherming van andere natuurgebieden
of van de wilde flora en fauna.8 Buiten deze
nauw gedefinieerde categorie was aankoop
meestal de enige manier om natuurgebieden
te beschermen. Natuurmonumenten deed dit
wel op grote schaal, maar wees er consequent
op dat aanvullende wetgeving nodig was.
Het lange traject richting zulke wetgeving
werd ingezet in november 1926, toen Natuurmonumenten bij de minister van Onderwijs,
Kunsten en Wetenschappen (okw) aandrong op
een Natuurbeschermingswet. Onder andere de
anwb, de nnv en de Nederlandsche Botanische
8 Wybren Verstegen, Vrije wandeling. Het parlement,
de f iscus en de bescherming van het particuliere
Nederlandse natuurschoon. De Natuurschoonwet
tussen 1924 en 1995 (Groningen en Wageningen 2017)
24-40.
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Vereeniging (nbv) betuigden hun adhesie aan
dit initiatief. De Natuurbeschermingswet werd
zelfs aangekondigd in de troonrede van 1928.
De wet doorliep vervolgens de gebruikelijke
ambtelijke procedure, maar dit draaide uit op
een ‘typisch Nederlandse tragikomedie’.9 De
rivaliteit tussen de betrokken departementen
vormde een eerste obstakel. Staatsbosbeheer
en de meeste wetten met betrekking tot natuurbescherming vielen onder het ministerie van
Landbouw (in de jaren dertig onder de minister
van Binnenlandse of Economische Zaken). De
eis tot het beschermen van natuurgebieden
kwam echter vooral uit de hoek van de natuurwetenschappers. Al in 1929 verscheen in de pers
een oproep van een vijftigtal wetenschappers
en hoogleraren. De natuurwetenschappers
hadden ‘ongerepte natuur’ in beschermde
natuurgebieden nodig als studieobject en
vroegen dan ook om ten behoeve van natuurwetenschappelijk onderzoek natuurmonumenten
voor ontginning te behoeden.10 Het departement van okw bleek ontvankelijk voor dergelijke
wetenschappelijke argumenten, maar was
voor eventuele maatregelen afhankelijk van
de uitvoerende dienst Staatsbosbeheer. In 1929
werden twee concurrerende varianten van
de wet opgesteld: één door het ministerie van
Landbouw en één door dat van okw. Het Comité
Het Nederlandsche Landschap kreeg in 1930 de
gelegenheid om beide ontwerpen in te zien en
te beoordelen.11
Vervolgens gebeurde er, althans naar buiten toe, niets meer. Dat was vooral te wijten
aan de tweede oorzaak voor de jarenlange
vertraging: de economische crisis van de
jaren dertig. Het ministerie van Economische
9 Gorter, Ruimte voor natuur, 335.
10 J. van Baren e.a., ‘Natuurbescherming’, Nieuwe
Rotterdamsche Courant (15 maart 1929) Avondblad, A3.
11 SAA, 999, inv.nr. 2361: Brieven van de Ministers
van Binnenlandsche Zaken en Landbouw en van okw
aan het Comité ‘Het Nederlandsch Landschap’, resp. 10 en
24 November 1930.
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Zaken liet in 1933 aan de Contact-Commissie
weten ‘dat thans geen gelden voor eene
wettelijke regeling der natuurbescherming
kunnen worden beschikbaar gesteld’. 12
Als een natuurgebied onder wettelijke
bescherming werd gesteld, zou de eigenaar
immers aanspraak kunnen maken op een
schadevergoeding. Zelfs de begrotingspost
voor de inventarisatie van het overgebleven
natuurschoon in Nederland, die sinds 1929
door Staatsbosbeheer werd uitgevoerd en
werk bood aan één academische kracht,
werd tot twee keer toe wegbezuinigd. Het
inventarisatiewerk werd weer opgestart
nadat de Contact-Commissie het argument
aanvoerde dat het project juist ook nuttige
informatie kon opleveren ten behoeve van
een succesvolle ontginning. De ministeries
van Sociale Zaken en Landbouw droegen
daarom vanaf 1935 elk de helft van de kosten.13
De Contact-Commissie werkte daarnaast aan
een eigen lijst van het voornaamste natuurschoon in Nederland. Deze inventarisatie
was vooral gebaseerd op blocnote-notities
van Jac. P. Thijsse.14
De maatschappelijke organisaties, en dan
vooral de wetenschappelijke genootschappen,
hielden het onderwerp natuurbescherming
in de jaren dertig op de politieke agenda.
Natuurmonumenten, de verschillende wetenschappelijke genootschappen, het Comité Het
12 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis,
Amsterdam (IISG), Archief Contact-Commissie (toegangsnummer ARCH02784), inv.nr. 2: Brief van het Ministerie
van Economische Zaken aan de Contact-Commissie,
21 September 1933.
13 J. de Hoogh, ‘De inventarisatie van het “natuurschoon”
in Nederland’, in: Gedenkboek ter gelegenheid van
het 40-jarig bestaan van het Staatsboschbeheer (’sGravenhage 1939) 143-149. IISG, ARCH02784, inv.nr. 2: Brief
van de Contact-Commissie aan de minister van Landbouw
en Visserij, 6 December 1935.
14 W.G. van der Kloot, ‘De Contact-Commissie voor
Natuur- en Landschapsbescherming’, in: Vijftig jaar
natuurbescherming in Nederland (Amsterdam 1956)
85-92, aldaar 86.
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De inventarisatie van het ‘voornaamste natuurschoon in Nederland’ door de Contact-Commissie werd in 1939
voltooid. De lijst begon met objecten in Groningen en Friesland.
G.A. Brouwer e.a., Het voornaamste natuurschoon in Nederland (z.p. 1939)
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Nederlandsche Landschap en de Contact-Commissie stuurden regelmatig adressen aan de
regering en aan de betrokken ministers met het
verzoek om volgens de bestaande toezeggingen
en de aankondiging in de troonrede van 1928
‘spoedig’ een ontwerp-Natuurbeschermingswet
bij het parlement in te dienen.15 In deze pleidooien werd de Duitse natuurbeschermingswet
van 1935 herhaaldelijk als buitenlands voorbeeld
aangehaald.16 De kwestie was dringend, omdat
veel ‘woeste gronden’ bedreigd werden door
omvangrijke werkverschaffings- en ontginningsprojecten, die alleen dankzij overheidssubsidies rendabel waren. De wetenschappelijke
genootschappen en de Koninklijke Akademie
van Wetenschappen pleitten meerdere malen
bij de regering voor het behoud van grote
samenhangende terreinen ten behoeve van de
beoefening van de biologische en geologische
wetenschappen.17 Thijsse zelf was overigens
geen principieel tegenstander van de grote
infrastructuur- en werkverschaffingsprojecten
van de jaren dertig. Met zijn onwankelbaar
optimisme en geloof in de vooruitgang was hij
ervan overtuigd dat behoud van natuurschoon,
15 H. Westermann, ‘De Natuurbeschermingswet’, Natura
35.9 (1936) 255-260. IISG, ARCH02784, inv.nr. 2: Brieven
van de Contact-Commissie aan de minister van Economische Zaken, 18 juli 1933, en aan Natuurmonumenten,
26 October 1936.
16 ‘Natuurbeschermingswet’, Algemeen Handelsblad
(10 en 11 juni 1936) Avondblad, 3; G.A. Brouwer, ‘Nationale en
internationale natuurbescherming in eenige naburige
landen’, Natura 35.9 (1936) 241-251, aldaar 243-246; A.A.C.
Sprangers, ‘Nieuwe Duitsche natuurbeschermingswet’,
De Kampioen 52 (1935) 941-942.
17 SAA, 999, inv.nr. 689: Brief van de Besturen der
Nederlandsche Botanische, Dierkundige, Entomologische,
Mycologische en Ornithologische Vereenigingen, de Geologische Sectie van het Geologisch Mijnbouwkundig Genootschap en de Nederlandsche Hydrobiologische Club, aan de
Ministers van okw en van Economische Zaken, April 1938.
Nationaal Archief (NA), Archief Commissie Ontwerp
Natuurbeschermingswet (toegangsnummer 2.11.37.01), inv.
nr. 2: Brief van de Afdeeling Natuurkunde der Koninklijke
Nederlandse Akademie van Wetenschappen aan den Minister van Economische Zaken, 29 Maart 1939.
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de ontginning van woeste gronden en het
creëren van nieuw cultuurlandschap elkaar
niet hoefden uit te sluiten.18
Het ambtelijk overleg werd pas in
februari 1939 losgetrokken, toen minister
van Economische Zaken Max Steenberghe
(Rooms-Katholieke Staatspartij, rksp) een interdepartementale commissie instelde onder
voorzitterschap van J.A. van Steijn, de directeur van Staatsbosbeheer. De commissie kreeg
de instructie om ‘zonder verwijl’ te handelen
en niet ‘het meest volmaakte ontwerp van een
natuurbeschermingswet’, maar ‘het meest gereede’ op te stellen.19 De Commissie-Van Steijn
bracht op 25 mei 1939 verslag uit. Haar advies
over een tijdelijke regeling bij de uitvoering
van cultuurtechnische werken vormde de
basis voor de Natuurbeschermingsbeschikking van 1940.20 De Natuurbeschermingswet
kwam er pas in 1967.

Ambtelijke afspraken en overleg
structuren voor natuurbescherming
De moeizame communicatie tussen natuurbescherming en politiek in de jaren dertig
biedt een mogelijke verklaring voor de duidelijke voorkeur van de natuurbeschermers
voor het gebruik van ambtelijke afspraken,
adviescolleges en half-formele overlegstructuren. Op persoonlijk vlak onderhielden de
leiders van de natuurbeschermingsbeweging
goede contacten met politici van verschillende politieke stromingen. Egbertus Johannes
Beumer (Anti-Revolutionaire Partij, arp) en
later Marinus van der Goes van Naters (Partij
van de Arbeid, PvdA) waren als voorzitters
18 Dik van der Meulen, Jac. P. Thijsse. Natuurbeschermer en schrijver (Zeist 2018) 67-75.
19 NA, 2.11.37.01, inv.nr. 1: Notulen van de 1ste vergadering,
6 Februari 1939, 2.
20 NA, 2.11.37.01, inv.nr. 3: Verslag Commissie wetsontwerp
Natuurbescherming (’s-Gravenhage 1939).
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van de Contact-Commissie belangrijke schakels tussen de natuurbeschermingsbeweging
en de wereld van politiek en parlement.21 De
aanwezigheid van parlementsleden in de
top van de natuurbeschermingsbeweging
leverde echter niet automatisch politieke
macht of invloed op: Beumer kon Kamervragen stellen over het uitblijven van de Natuurbeschermingswet, maar slaagde er niet
in om een Kamermeerderheid ten behoeve
van de natuurbescherming te mobiliseren.
De ‘bijzondere hobby’ van Van der Goes werd
binnen zijn partij getolereerd, maar politieke
steun voor moties of wetsvoorstellen leverde
dat niet op.22
Daarom bewandelde de leiding van de natuurbeschermingsbeweging meestal de weg
van de informele contacten. Van Tienhoven
stuurde meerdere malen brieven aan ministers in Den Haag, met het verzoek om daar
eens langs te komen en de actuele pijnpunten
voor de natuurbescherming te bespreken.23
Van der Goes zette deze tactiek na de oorlog
voort. Zo stuurde de Contact-Commissie met
enige regelmaat een ‘delegatie’ om met een
nieuwe bewindspersoon kennis te maken.24
Achteraf heette het dan dat de minister
of staatssecretaris ‘veel begrip’ en ‘grote
belangstelling’ voor de natuurbescherming

21 Anne-Marie Mreijen, De rode jonker. De eeuw
van Marinus van der Goes van Naters, 1900-2005
(Amsterdam 2018) 262.
22 Jan Luiten van Zanden, ‘Natuurbescherming tussen
1920 en 1960. Magere jaren of sluipende groei’, in: Coops
en Theunissen ed., De eeuw van Thijsse, 29-36, aldaar
34. Vgl. Mreijen, De rode jonker, 253-271.
23 SAA, 999, inv.nr. 322: Brieven van Van Tienhoven aan
de Ministers L.N. Deckers, 1 October en 21 November 1935, J.A.
de Wilde, 4-8-1937, en M.P.L. Steenberghe, 29 November 1937.
24 Bijvoorbeeld IISG, ARCH02784, inv.nr. 41: Notulen
5 Februari 1957, 1. IISG, ARCH02784, inv.nr. 162: Brief van
R.J. de Wit en H.P. Gorter aan Staatssecretaris IJ. Scholten,
17 augustus 1959. IISG, ARCH02784, inv.nr. 100: Brief van De Wit
aan Minister H.A. Korthals, 5 November 1960.

had getoond.25 Een andere beproefde methode
was om ministers of Kamerleden uit te nodigen voor een bezoek aan een natuurgebied:
meestal het Naardermeer of een ander terrein
van Natuurmonumenten.26
Naast het regelmatige lobbyen voor een
Natuurbeschermingswet, navragen in
het parlement, of brieven of petities aan de
verantwoordelijke ministers, vond natuurbeschermingspolitiek in de jaren dertig vooral
plaats op ambtelijk niveau. Er bestond in
het parlement geen politiek draagvlak voor
nieuwe wetgeving, maar ministers en ambtenaren hadden de nodige vrijheid bij de uitvoering van bestaande wetten en de praktische
vormgeving van beleid – althans zolang dat
geen extra geld kostte. De Contact-Commissie
onderhield goede banden met de belangrijkste
ambtenaren op het ministerie van okw en bij
Staatsbosbeheer. Het was niet ongebruikelijk
dat hoge ambtenaren ook in het bestuur
van Natuurmonumenten zaten, of dat zij in
verschillende adviesraden en overlegcomités
te maken hadden met natuurbescherming.
Een minister kon via een uitvoeringsbeschikking, met een Koninklijk Besluit rondom
bepaalde benoemingen, of door middel van
richtlijnen aan de uitvoerende ambtenaren
veel corrigeren. In 1936 stuurde de minister
van Sociale Zaken bijvoorbeeld instructies aan
de Rijksinspecteur voor de Werkverschaffing
in de provincie Friesland. Voor de start van
werkverschaffingsprojecten diende deze eerst
contact op te nemen met de vereniging It
Fryske Gea en te overleggen hoe het project

25 IISG, ARCH02784, inv.nr. 91: Brief van Gorter aan Van
der Goes, 1 September 1951, 1-2. IISG, ARCH02784, inv.nr. 41:
Notulen 18 Juli 1957, 1; Notulen 18 september 1957, 2.
26 Bijvoorbeeld SAA, 999, inv.nr. 322: Brieven van Van
Tienhoven aan de Ministers Ch.J.M. Ruys de Beerenbrouck,
11 Juni 1931, L.N. Deckers, 8 Juni 1936, en J.A. de Wilde, 21 Juni
1937. ‘Wat onze aandacht had’, Natuur en Landschap 13.2
(1959) 58-60.
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Herdenking van het 25-jarig jubileum van Natuurmonumenten op 24 september 1931. De foto geeft een indruk
van het netwerk van het bestuur van de natuurbeschermingsbeweging in die tijd: in het midden vooraan prins
Hendrik, beschermheer van de vereniging, geflankeerd door Van Tienhoven en Thijsse. De overige personen op
de foto zijn natuurwetenschappers, adellijke landgoedeigenaren en Commissarissen van de Koningin – overigens
allemaal mannen. Zesde van links: professor Th. Weevers; rechts achter hem: E.D. van Dissel, directeur van
Staatsbosbeheer.
Stadsarchief Amsterdam / Vereenigde Fotobureaux N.V.

zonder onnodige schade aan natuur- en
landschapsschoon kon worden uitgevoerd.27
In 1929 stelde de minister van Landbouw
de Commissie van Advies inzake de Natuurmonumenten van het Staatsboschbeheer in.
Het takenpakket van deze commissie, die
informeel met de naam van haar voorzitter, de botanicus Theodorus Weevers werd
aangeduid, was in eerste instantie beperkt
tot advies aan Staatsbosbeheer over het beheer
van ‘staatsnatuurmonumenten’. De commissie
kreeg geleidelijk meer bevoegdheden en mocht
27 IISG, ARCH02784, inv.nr. 39: Verslag 24 Juni 1936, 2.
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gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen
aan de Cultuurtechnische Dienst en het Rijksbureau voor Ontwatering. Haar werkterrein
werd in 1937 uitgebreid met adviezen aan het
ministerie van Financiën en dat van Sociale
Zaken, en in 1955 met adviezen aan het ministerie van Verkeer en Waterstaat.28
De Commissie Weevers was niet de enige
commissie die natuurbeschermers de gelegenheid gaf om bij belangrijke besluiten
betrokken te worden of in ieder geval aan
28 G.J. van Oordt, ‘25 jaar adviezen aan de staat inzake
natuurbescherming’, Natuur en Landschap 7.1 (1953) 6-13.
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de onderhandelingstafel plaats te nemen.
Een goed voorbeeld van zo’n nieuwe vorm
van governance was de totstandkoming van
de nieuwe Vogelwet in 1936. De minister van
Economische Zaken stelde in 1932 een commissie in onder leiding van de ornitholoog
E.D. van Oort om mede vorm te geven aan
de nieuwe wet. In de commissie konden vertegenwoordigers van Natuurmonumenten,
de Vogelbescherming en wetenschappelijke
verenigingen meepraten over de lijsten van
vogels die nog als ‘schadelijke vogels’ of
‘kooivogels’ gevangen mochten worden.
Ook volgens de nieuwe wet zelf kwam er
een commissie van experts om advies te
geven over de uitvoering van de wet.29 De
natuurbeschermers verzekerden dus in de
voorbereiding van de nieuwe Vogelwet al hun
eigen actieve inbreng in de uitvoering van
de wet en de ambtelijke vogelbescherming
in de toekomst.
Eén van de meest ingrijpende ambtelijke
maatregelen ten behoeve van de natuurbescherming was een KB van 2 april 1940, dus vlak
voor de Duitse inval. Deze Natuurbeschermingsbeschikking was een formele afspraak
tussen de ministeries van Economische
Zaken, okw en Sociale Zaken. Projecten ten
behoeve van de werkverschaffing mochten
alleen door de overheid worden uitgevoerd of
overheidssubsidie ontvangen, als de minister
van okw had verklaard ‘dat daartegen uit het
oogpunt van natuurbescherming en landschapsschoon geen bezwaar bestaat.’30 In de
praktijk betekende deze verplichting dat de
Cultuurtechnische Dienst vóór de start van
ontginningsprojecten overleg moest voeren
29 Andri Binsbergen en Eduard Osieck, ‘Zonder wetten
geen vogels’, in: Saris ed., Een eeuw vogels beschermen,
197-211, aldaar 199-201. SAA, 999, inv.nr. 2366: Verslag van de
Commissie tot voorbereiding van eene herziening der
Vogelwet 1912 (17 Januari 1934).
30 Max Steenberghe e.a., ‘Natuurbeschermingsbeschikking’, Nederlandsche Staatscourant (5/6 april 1940).

met Staatsbosbeheer of de Commissie Weevers.
Deze commissie kreeg daardoor de kans het
gebied te bezoeken, de wetenschappelijke
waarde van de flora en fauna ter plaatse te
beoordelen, en vervolgens in overleg met de
cultuurtechnici haar zegje te doen. Ook deze
beschikking bood geen volledige bescherming
tegen aantasting van natuurgebieden. Het
was bijvoorbeeld te allen tijde mogelijk dat
een eigenaar op eigen kosten een beekje over
zijn land liet kanaliseren of een stuk land in
zijn eigendom omploegde. De overheid kon
subsidie weigeren, maar de uitvoering van een
project op eigen kosten kon ze niet verbieden.
In de praktijk waren de diverse wetenschappelijke commissies dus niet in staat om
projecten tegen te houden. Ze konden alleen
advies geven op basis van de natuurwaarden
van het betreffende terrein. Verschillende
ambtelijke diensten werden in de jaren dertig
verplicht om zo’n advies daadwerkelijk aan
te vragen, maar ze konden dat met de nodige
argumentatie ook naast zich neerleggen.
Meestal kwam de overlegprocedure hierop
neer: na onderhandelingen ging de Commissie Weevers akkoord met een compromis,
om bijvoorbeeld een deel van het gebied te
ontginnen en een ander deel als reservaat
te sparen. Soms ging het hierbij om harde
keuzes: de commissie moest bijvoorbeeld in
1943 aanvaarden dat de Steenselaar Beemden in Noord-Brabant volledig ontgonnen
zouden worden. In ruil voor die toegeving
zou het naburige dal van de Beerze gespaard
worden. Volgens de natuurbeschermers zelf
was dit akkoord een staaltje van ‘bekrompen
Nederlandse koehandel’.31 In 1941 ontstond
verbazing dat de Commissie Weevers akkoord
was gegaan met de ontginning van het Twiske
ten noorden van Amsterdam. Weevers liet
daarop weten dat zijn commissie onder druk
31 W.G. van der Kloot, ‘Natuurbescherming in woelige
jaren’, in: A.F.H. Besemer e.a. ed., In het voetspoor van
Thijsse (Wageningen 1949) 322-327, aldaar 325.
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was gezet om te kiezen tussen het Twiske en
het Ilperveld, en had gekozen voor het behoud
van het Ilperveld als het botanisch meest
waardevolle gebied.32
Dit laatste voorbeeld toont de schaduwzijde van de strategie van overleg,
consultatie, adviesraden en comités van
experts. De vertegenwoordigers van ontginningsmaatschappijen of landbouwkundige
diensten wisten dat de Commissie Weevers
uiteindelijk het compromis moest zoeken.
Ze speelden daar handig op in om ervoor
te zorgen dat het aanstaande project werd
goedgekeurd. Maar ook als beide kanten van
goede wil waren, was het resultaat van de
consultatie meestal dat de ontginning werd
doorgevoerd. Concessies kregen doorgaans
de vorm van reservaten die ‘uitgespaard’
werden of landschapselementen die mochten
blijven. In de praktijk werden de ontginningen in de jaren dertig in hoog tempo
voortgezet.
Toch werd het systeem van overleg en
consultatie door de natuurbeschermers
als positief ervaren en beoordeeld. Ook al
vielen veel beslissingen in het nadeel van
de natuur uit, ze hadden toch maar aan de
onderhandelingstafel gezeten. Beslissingen
werden niet meer buiten de natuurbeschermingsbeweging om genomen: op
enig punt kon ze advies geven op basis van
natuurwetenschappelijke, landschappelijke
of recreatieve waarden van een gebied. Ongeacht het resultaat was de vorm van het
proces een succes: er werd geluisterd en
argumenten voor het behoud van de natuur
werden meegenomen in de beslissing. Deze
praktijk van ‘polderen’ beviel zelfs zo goed,
dat Thijsse in 1938 vond dat de natuurbeschermers toch al ‘33 jaar lang zonder die
wet gewerkt en aardig wat bereikt’ hadden.
32 IISG, ARCH02784, inv.nr. 39: G.F.W. van Berckel,
Vergadering 18 Februari 1941, 1-2.
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Een Natuurbeschermingswet zou dus enkel
‘een soort van consolidatie van verrichtte
[sic] daden en gevestigde toestanden’ zijn. In
1944 ging hij zelfs een stap verder en sprak
hij expliciet uit dat de wet ‘haast overbodig’
was geworden met het oog op de successen
van de natuurbeschermingsbeweging.33

Natuurbeschermingspolitiek tijdens
de Tweede Wereldoorlog
De Tweede Wereldoorlog was in verschillende opzichten een succesverhaal voor deze
‘polder’-strategie van de natuurbescherming
in Nederland. De natuurbeschermingsorganisaties hadden zich al vóór de oorlog ingesteld op een strategie waarbij regelmatige
consultatie en afspraken tussen departementen belangrijker waren dan een formele wet
met bindende verplichtingen. Onder Duitse
bezetting bleek deze strategie vruchten te
dragen. Dit ‘succes’ bestond overigens vooral
op het politiek-bestuurlijke vlak, want in de
natuurgebieden zelf speelden zich in de oorlog de nodige drama’s af. Natuurmonumenten stond machteloos toen natuurgebieden
zoals de Loonse en Drunense Duinen of het
natuurmonument De Beer aan de monding
van de Nieuwe Waterweg werden gevorderd
om daar bunkers of munitieopslagplaatsen
neer te zetten. Op 21 maart 1941 kreeg Natuurmonumenten het officiële bericht dat
het bezit van de vereniging in het Twiske met
ingang van drie dagen eerder (!) was gevorderd en het gebied zou worden ingepolderd.
Natuurgebieden werden zwaar geteisterd
door illegale houtkap en jacht op beschermde
vogels. Als Duitse militairen zich hieraan
schuldig maakten, had Natuurmonumenten
33 Brieven van Thijsse aan Van Tienhoven, 11 Sept. 1938
en 26 April 44, in: Jac. P. Thijsse, Wanhoop nooit aan
vooruitgang. Brieven van Jac. P. Thijsse, Marga Coesèl
ed. (2e druk, Amsterdam 2015) 121, 251.
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niet eens de mogelijkheid om protest aan te
tekenen.34
Het eerste winstpunt in de oorlog
was de nieuwe bestuurlijke organisatie.
Natuurbescherming was voor 1940 geen
officieel beleidsterrein: het was een ietwat
rommelig complex van wetten en richtlijnen,
de meeste onder verantwoordelijkheid van
het departement van Landbouw, maar met
het departement van okw als belangrijkste
belanghebbende. Friedrich Wimmer, de
Generalkommissar für Verwaltung und Justiz,
speelde een cruciale rol in de herverdeling
van beleidsterreinen. Daarbij werd hij
hoogstwaarschijnlijk niet geleid door enige
affiniteit met natuur- of landschapsschoon,
maar door de behoefte om de zaken goed en
ordelijk geregeld te hebben. Van der Goes
voerde begin oktober 1940 actief gesprekken met Wimmer en met Friedrich Plutzar,
later hoofd van de Hauptabteilung für Wissenschaft, Volksbildung und Kulturpflege.35
Het ministerie van okw werd uiteindelijk
op 26 november 1940 gesplitst in het departement voor Opvoeding, Wetenschap
en Kultuurbescherming (owk) en dat voor
Volksvoorlichting en Kunsten. De zorg voor
natuurbescherming en de meeste wetten op
dit gebied werden ondanks protesten van het
departement van Landbouw overgeheveld
naar owk. Binnen het nieuwe departement
kwam de verantwoordelijkheid voor natuurbescherming bij de nieuwe Afdeling voor
34 Van der Kloot, ‘Natuurbescherming in woelige jaren’;
P.G. van Tienhoven en J. Drijver, ‘Algemene Ledenvergadering van 16 Maart 1946’, in: Jaarboek van de Vereeniging
tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland
1941-1949 (Amsterdam 1949) 58-69, aldaar 60-65; V.
Westhoff, ‘Natuur en landschap’, in: J.J. van Bolhuis e.a.
ed., Onderdrukking en verzet (Arnhem en Amsterdam
1953) 349-362. Zie ook de brieven in SAA, 999, inv.nrs. 690
en 2064.
35 IISG, ARCH02784, inv.nr. 3: Afschrift, Brieven van Van
der Goes van Naters aan Blutzar (sic), 28 September 1940, en
aan Van Tienhoven, 4 October 1940.

Kultuurbescherming en Wetenschap te liggen, onder leiding van J.K. van der Haagen.36
Het lijkt erop dat Van der Haagen zijn
nieuwe taak zeer serieus nam. Ook secretaris-generaal Jan van Dam hechtte belang aan
natuurbescherming, al was het maar vanwege de onderlinge competentiestrijd met de
andere departementen. In de jaren 1943-1944
ontspon zich bijvoorbeeld een vinnige correspondentie tussen de departementen van
owk en Landbouw: Landbouw probeerde
onder de Natuurbeschermingsbeschikking
uit te komen en liet weten zich niet meer
gebonden te achten aan deze regeling. Van
Dam weigerde dit te accepteren en nam het
op voor de natuurbescherming.37 Omdat Van
der Haagen zelf niet bekend was met het
beleidsterrein van de natuurbescherming,
riep hij vanaf februari 1941 de ondersteuning
in van Beumer, Van Tienhoven en Van Steijn.
Dit gebeurde op persoonlijke titel, maar wel
op basis van hun expertise en van de achterban van hun maatschappelijke organisaties.
Deze ‘adviseurs voor natuurbescherming’
kwamen tijdens de oorlog zeker 46 keer
samen met Van der Haagen en bespraken
uiteenlopende actuele problemen rondom
natuur en landschap.38 Een veelvoorkomende
uitkomst was dat Van der Haagen of Van
Dam over een bepaalde kwestie contact zou
opnemen met andere departementen – maar
36 ‘Werkzaamheden van Afdeeling Kultuurbescherming
en Wetenschap op het gebied der natuurbescherming in
1941’, Opvoeding, Wetenschap, Kultuurbescherming 1.4
(1942) 59-60.
37 Zie SAA, 999, inv.nr. 2482: Diverse brieven tussen 10 Mei
1943 en 5 Juni 1944.
38 ‘Werkzaamheden in 1941’, 59; J.K. van der Haagen,
‘Verslag betreffende de werkzaamheden van de Afdeeling
Kultuurbescherming en Wetenschap op het gebied der
natuurbescherming in 1942’, Opvoeding, Wetenschap,
Kultuurbescherming 2.20 (1943) 417-420; J.K. van der
Haagen, ‘Verslag betreffende de werkzaamheden van de
Afdeeling op het gebied der natuurbescherming in 1943’,
Mededeelingen van het Ministerie van Onder wijs,
Kunsten en Wetenschappen (1945).
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dit was überhaupt de eerste keer dat een
beleidsmaker zoveel betrokkenheid toonde
en bereid was zich op het hoogste niveau
voor de natuurbescherming in te zetten. De
natuurbeschermingsorganisaties hadden
tijdens de Tweede Wereldoorlog eindelijk
een directe lijn met de bestuurlijke top van
Nederland en vonden daar een luisterend oor.
In 1942 verscheen voor het eerst een bijzondere post van maximaal 250.000 gulden
per jaar op de rijksbegroting voor de aankoop
van natuurgebieden. Natuurbeschermingsorganisaties konden een beroep doen op de
rijksoverheid om maximaal vijftig procent
van een aankoopbedrag als subsidie te
krijgen.39 De provinciale stichtingen voor
landschapsbescherming waren in eerste
instantie sceptisch over deze mogelijkheid:
het Overijsselsch Landschap suggereerde
dat de aankoop van gronden ‘in hooge mate
inopportuun’ was ‘zoolang de oorlogstoestand voortduurt’. De Contact-Commissie
weerlegde dit en wees erop dat andere
provinciale organisaties wel al actief aankopen voorbereidden.40 Voor het geval dat
in belangrijke natuurgebieden een eigenaar
niet wenste te verkopen, werd de mogelijkheid verruimd om land te onteigenen ten
behoeve van de bescherming van natuur- en
landschapsschoon. Dit gebeurde onder
andere bij de aankoop van de Kraloërheide
in Drenthe in 1941, toen het volledige arsenaal
van ambtelijke dwangmaatregelen werd
gebruikt om de aanstaande ontginning
tegen te houden en het terrein vervolgens te
onteigenen. In andere gevallen werd deze
mogelijkheid als stok achter de deur gebruikt,

39 Van der Haagen, ‘Verslag werkzaamheden in 1942’,
419.
40 IISG, ARCH02784, inv.nr. 196: Brief aan G.J. van Heek,
17 Juni 1941.

Tijdschrift voor geschiedenis

als de onderhandelingen over aankoop te
moeizaam verliepen.41
Een tweede positief aspect voor de
natuurbescherming in oorlogstijd was de
nogal chaotische bestuurlijke situatie. Naast
de verschillende concurrerende departementen mengden de Wederopbouwdienst,
het directoraat-generaal Voedselvoorziening
en de nieuwe Rijksdienst voor het Nationale
Plan zich in de strijd om de inrichting van
Nederland. Al deze overheidsdiensten en ambtenaren claimden hun eigen beleidsterrein,
vochten elkaars beslissingen aan en zochten
daarbij de steun van de Duitse bezetter. Dit
was gedeeltelijk een vervolg op de ‘gewone’
ambtelijke wedijver, maar tijdens de Tweede
Wereldoorlog was er geen minister die in de
ministerraad tot overeenstemming moest
komen met zijn ambtgenoten en geen parlement waaraan hij verantwoording schuldig
was. Bestaande wet- en regelgeving stond
op de helling en parlementaire procedures
bestonden niet meer in de aanloop naar de
‘Europese Nieuwe Orde’.
In deze warrige bestuurlijke situatie werkte
de ‘polder’-strategie in het voordeel van de
natuurbeschermingsorganisaties. Informele
deals, overleg op verschillende niveaus en
directe lijntjes met machtige vrienden op
strategische posities waren waardevoller dan
ooit. Het aantal overleg- en adviescomités
werd gedurende de oorlog zelfs nog uitgebreid.
Buiten de vergaderingen tussen Van der Haagen en de ‘adviseurs voor natuurbescherming’
ging L.R. Wentholt, directeur-generaal van
Rijkswaterstaat, in 1942 akkoord met een
geregeld overleg met de Contact-Commissie
over het landschap van de Zuiderzeepolders.42
De natuurbeschermingsbeweging was er
snel bij om via het departement van owk
de Rijksdienst voor het Nationale Plan te
41 Gorter, Ruimte voor natuur, 99, 163; Van der Kloot,
‘Natuurbescherming in woelige jaren’, 323-324.
42 Gorter, Ruimte voor natuur, 196-199.
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De lijst van 333 beoogde natuurreservaten werd integraal met beschrijving in de Staatscourant afgedrukt. Hier
het overzicht van objecten in Friesland.
Nederlandsche Staatscourant (28 juli 1942) 2. Digitaal via Delpher/Koninklijke Bibliotheek
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benaderen met een lijst van natuurgebieden,
die absoluut beschermd moesten worden.43
Met succes: in juli 1942 kondigde de Rijksdienst per verordening een voorlopige lijst af
van 333 ‘natuurreservaten, welke in de eerste
plaats voor bescherming in aanmerking
komen’. Alle ‘voorgenomen werken’ in die
terreinen moesten verplicht gemeld worden,
waarop de President van de Rijksdienst voor
het Nationale Plan de mogelijkheid had om
bezwaar aan te tekenen en de werken te
verbieden.44 De combinatie van verplichte
meldingen en de mogelijkheid van bezwaar
was een ‘geschenk uit de hemel’ voor natuurbeschermers. Ze konden niet meer worden
geconfronteerd met ‘onaangename verrassingen’ en hadden een instrument in handen
om acute bedreigingen van natuurgebieden
tegen te houden.45
Hier kunnen nog twee voorbeelden
aangehaald worden die illustreren hoe de
natuurbeschermingsbeweging in de Tweede
Wereldoorlog profiteerde van de politiekbestuurlijke vacua, waarin besluiten werden
genomen door half-formele afspraken en
overleg in ambtelijke werkgroepen. Het
eerste voorbeeld werd al in de inleiding
genoemd: de zogenaamde ‘f ietstocht’ in
Noordwest-Overijssel in mei 1941. Dit akkoord werd in december 1941 nog op details
gecorrigeerd: de natuurbeschermers ‘kregen’
in deze regio ook de Zandbelt, en ‘in ruil’
mocht het Scheenekavel in Friesland worden
ontgonnen.46

43 Van der Haagen, ‘Verslag werkzaamheden in 1942’.
44 K.J. Frederiks, ‘Bescherming natuurgebieden. No. 5627
M/M.N.P.’, Nederlandsche Staatscourant (28 juli 1942)
1-4, aldaar 1.
45 Gorter, Ruimte voor natuur, 146; Jac. P. Thijsse,
Natuurbescherming en landschapsverzorging in
Nederland (Amsterdam 1946) 66.
46 Vgl. IISG, ARCH02784, inv.nr. 151: Afschrift, brief van
het Bestuur der Contact-Commissie aan de Directeur van
de Rijksdienst voor het Nationale Plan, 20 December 1941.
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Het tweede voorbeeld hangt samen met de
meldingsplicht, die sinds juli 1942 gold voor
de vastgestelde natuurgebieden volgens de
lijst van de Rijksdienst voor het Nationale
Plan. De handhaving was het zwakke punt
van de regeling: als een eigenaar toch werken
in een natuurgebied doorvoerde, maar de
lokale politie of burgemeester dit niet als
overtreding registreerde, zou het gebied
alsnog verloren gaan. Daarom richtte de
Contact-Commissie een schrijven aan alle
aangesloten organisaties. Aan de natuurbeschermers werd gevraagd om lokaal een
oogje in het zeil te houden en eventuele overtredingen aan te geven, om te voorkomen ‘dat
onze mooiste natuurgebieden geschonden
worden zonder dat de overheid gelegenheid
heeft gehad na te gaan of dit al dan niet toelaatbaar is.’47 Vanuit het oogpunt van governance was dit een nieuwe en buitengewone
manier om maatschappelijke organisaties in
te schakelen. Hun betrokkenheid stopte niet
bij de voorbereiding van wet- en regelgeving
of bij deskundig advies over de uitvoering.
Midden in oorlogstijd kregen ‘gewone’
vogelaars en veldbiologen in Nederland een
officiële functie bij de controle en het toezicht op overheidsvoorschriften, en stonden
zij in feite op gelijke voet met de politie en
andere ambtelijke instanties.

De keerzijde van de methode van
informele afspraken
Op de bevrijding volgde een rommelige transitiefase, die doet denken aan het begin van
de bezetting in 1940. De Contact-Commissie,
Natuurmonumenten en de anwb probeerden
in 1945 de balans op te maken van de geleden
schade in bestaande natuurgebieden, maar
47 IISG, ARCH02784, inv.nr. 151: Circulaire van de
Contact-Commissie aan leden en begunstigers, Maart 1944.
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werden geconfronteerd met nieuwe bestuurlijke moeilijkheden. Het departement van
Binnenlandse Zaken richtte bijvoorbeeld
op 8 mei 1945 een circulaire aan alle burgemeesters in bevrijd Nederland: om massale
werkloosheid na de oorlog te voorkomen,
werd hun gevraagd om zoveel mogelijk werkverschaffingsprojecten te laten doorvoeren,
ook als voor zulke werken, bijvoorbeeld in
beschermde natuurgebieden, in het verleden
subsidie was geweigerd.48 De Contact-Commissie haastte zich om de burgemeesters
erop te wijzen dat de meldingsplicht van
gebieden op de lijst van de Rijksdienst voor
het Nationale Plan nog steeds van kracht
was. 49 Daarnaast probeerde ze zo snel
mogelijk contact te leggen met de nieuwe
verantwoordelijken bij het Militair Gezag
en de verschillende ministeries.50
De bestuurlijke verantwoordelijkheid voor
natuurbescherming werd volgens een KB op
7 mei 1946 definitief overgeheveld naar het
ministerie van okw, dat na de bevrijding
opnieuw was ingesteld. Staatsbosbeheer viel
onder Landbouw, maar werd via twee nieuwe
afdelingen intensief betrokken bij de natuurbescherming en landschapsinrichting. Onder
het ministerie van okw werd op 17 mei 1946
de nieuwe Voorlopige Natuurbeschermingsraad ingesteld met een tweeledige taak. In
de eerste plaats diende de Raad de minister
van advies te voorzien, daarbij ondersteund
door de Natuurwetenschappelijke Commissie, de opvolger van de Commissie Weevers.
Ten tweede kreeg de Raad de taak om een
Natuurbeschermingswet voor te bereiden.
48 L.A. Kesper, ‘Tewerkstelling’, Nederlandsche
Staatscourant (8 mei 1945) 7-8.
49 IISG, ARCH02784, inv.nr. 516: Brief van de ContactCommissie, anwb en Natuurmonumenten aan de burgemeester van de gemeente….., 4 Juli 1945.
50 IISG, ARCH02784, inv.nr. 6: Afschrift, Brief van het Bestuur van de Contact-Commissie aan Luitenant-Generaal
C. Kruls, 5 Juni 1945. IISG, ARCH02784, inv.nr. 90: Brief van
Gorter aan Van der Goes, 6 Juni 1945.

Ondanks deze duidelijke toewijzing van
verantwoordelijkheden liep de voorbereiding
en indiening van een Natuurbeschermingswet ook na de oorlog vertraging op. Eén reden
daarvoor was de onduidelijke wettelijke
status van ‘beschermde natuurgebieden’ in
het systeem van ruimtelijke ordening. Door
het Koninklijk Besluit Bezettingsmaatregelen
van 17 september 1944 werden de instelling van de Rijksdienst voor het Nationale
Plan en de verordeningen van deze dienst
in bezettingstijd expliciet gehandhaafd.
Daarbij hoorde onder andere de meldingsplicht voor de lijst van natuurgebieden,
één van de belangrijkste instrumenten om
terreinen te beschermen. De natuurbeschermingsbeweging verwachtte na de oorlog
veel van de planologie voor een objectieve
‘afweging van belangen’, maar werd vrij
snel teleurgesteld. De Rijksdienst voor het
Nationale Plan probeerde juist haar image als
‘natuurbeschermingsorganisatie’ af te schudden. Bovendien hadden de planologen in de
wederopbouwperiode zelf te kampen met
concurrentie door andere overheidsorganen:
het nieuwe ministerie van Openbare Werken
en Wederopbouw, de Rijksdienst voor Landbouwherstel en verschillende diensten bij
het ministerie van Verkeer en Waterstaat.51
Een andere reden voor de vertraging lag
paradoxaal genoeg in het succes van de bestaande consultatiemechanismen, ambtelijke
afspraken en bestuurlijke richtlijnen. M.C.
Bloemers, hoofd van het Bureau Natuurbescherming bij het ministerie van okw, wees
er in 1957 op dat deze regelingen onmogelijk
allemaal in een Natuurbeschermingswet
konden worden gegoten. Nog afgezien van het
51 H.P. Gorter, ‘Kanttekeningen van een natuurbeschermer II’, Natuur en Landschap 3.1 (1949) 26-30; P.
de Ruijter, ‘Van Rijksdienst voor het Nationale Plan tot
Rijksplanologische Dienst’, in: A. Faludi en P. de Ruijter
ed., Planning als besluitvorming (Alphen aan den Rijn
1978) 163-175.
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feit dat sommige afspraken in andere wetten
thuishoorden – bijvoorbeeld de Onteigeningswet of de Ruilverkavelingswet – waren andere
departementen niet gelukkig met bestaande
regelingen zoals de Natuurbeschermingsbeschikking. Deze andere belanghebbenden
zouden gebruik kunnen maken van de interdepartementale voorbereiding van de nieuwe
Natuurbeschermingswet om concessies af
te dwingen van het ministerie van okw. En
dat ‘uitgeklede’ wetsvoorstel zou vervolgens
in de Kamer, ook gezien de actuele bezuinigingen, waarschijnlijk opnieuw de nodige
veren moeten laten. Was het dan niet beter
om voorlopig de bestaande ad-hocregelingen
en afspraken aan te houden?52
Na de Tweede Wereldoorlog leidde het
veranderende denken over ‘natuurbescherming’ onder andere tot het idee dat ook
het cultuurlandschap ‘beschermd’ moest
worden. Met deze claim op het landschap
was het achteraf gezien onvermijdelijk dat de
natuurbeschermingsbeweging in botsing zou
komen met vertegenwoordigers van andere
maatschappelijke belangen, vooral van de
landbouwsector. Toch waren Van der Goes en
Hans Gorter, directeur bij Natuurmonumenten en secretaris van de Contact-Commissie,
er net als Thijsse voor de oorlog van overtuigd
dat er geen echte tegenstelling bestond tussen
landbouw en natuurbescherming. Eventuele
conflicten waren het gevolg van ‘misverstanden’ over de bedoelingen van de andere partij.
Gorter investeerde dan ook veel tijd en energie
in het overleg met de landbouworganisaties. In
1948 werden de zogenaamde ‘Stellingen over
de verhouding tussen landbouw en natuurbescherming’ geformuleerd, waarin onder
andere door beide partijen werd bevestigd dat
de bescherming van natuurgebieden, die wetenschappelijk gezien onvervangbaar waren,
52 NA, Archief Voorlopige Natuurbeschermingsraad
(toegangsnummer 2.11.5189), inv.nr. 16: Notulen Bureau,
4 oktober 1957, 2.
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de hoogste prioriteit genoot. In datzelfde jaar
kwamen de Contact-Commissie en de Stichting
voor de Landbouw overeen om ‘misverstanden’
te bespreken in de nieuwe Commissie van
Overleg Landbouw en Natuurbescherming.53
Pas vanaf 1958 nam de Contact-Commissie een
kritischere houding aan ten opzichte van de
landbouw. Vooral de nieuwe secretaris, de
bioloog Roelof de Wit, maakte er een punt van
dat het bestaande landbouwstructuurbeleid op
termijn niet houdbaar was. Het Europese afzetprobleem, veroorzaakt door de stimulering
van steeds hogere landbouwproductie en het
systeem van garantieprijzen, zou door de ontginning van nog meer landbouwgrond alleen
maar verergerd worden. De regering moest
daarom een eind maken aan de voortgaande
ontginning van woeste gronden, die toch al
weinig waarde hadden voor de landbouw.54
De natuurbeschermers moesten zich in het
georganiseerde overleg met de landbouworganisaties ‘agressiever’ opstellen en ‘met meer
klem onze belangen verdedigen’, in plaats
van bij voorbaat het onderlinge compromis
te zoeken. Volgens De Wit zou het helpen
als ‘van onze kant een hele grote bek wordt
opgezet’ – de landbouwvertegenwoordigers
deden dat immers ook.55
De periode na 1945 kende overigens de
grootst mogelijke bloei van overlegorganen,
adviesraden en consultatiemechanismen.
‘Natuurbescher ming’ was veel meer
53 Contact-Commissie voor Natuur- en Landschapsbescherming en Stichting voor den Landbouw, ‘Stellingen
over de verhouding Natuurbescherming – Landbouw’,
Natuur en Landschap 3.1 (1949) 7-11; Dekker, Dynamiek
in de Nederlandse natuurbescherming, 54-109; Saris,
Natuurbescherming als hartstocht, 183-220; Van der
Windt, En dan, wat is natuur, 115-133.
54 ‘Onze wensen’, Natuur en Landschap 14.3 (1960) 65-75;
R.J. de Wit, ‘Landbouw en natuurbescherming’, Natuur en
Landschap 12.3 (1958) 232-240.
55 IISG, ARCH02784, inv.nr. 41: Notulen 9 september 1959,
3. IISG, ARCH02784, inv.nr. 92: Brief van De Wit aan Van
der Goes, 12 october 1960.

Guest (guest)
IP: 31.187.213.154
On: Fri, 21 Jan 2022 14:08:17

443

MENNEN

M. van der Goes van Naters in 1946.
Charles Breijer, Nationaal Archief/Anefo

geworden dan alleen het aankopen en
beheren van ‘natuurmonumenten’, en de
Contact-Commissie bemoeide zich dan ook
in de meest brede zin met de inrichting
van de schaarse ruimte in Nederland. Op
bestuurlijk niveau gingen steeds meer
beleidster reinen er mee ak koord om

vertegenwoordigers van de natuurbeschermingsbelangen op te nemen in hun
overlegorganen. Leden van de Voorlopige
Natuurbeschermingsraad of de ContactCommissie namen zitting in organen zoals
de Raad voor de Waterhuishouding of de
Commissie van Overleg voor de Wegen.
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In de praktijk ging het bijna altijd om
dezelfde kleine kring van personen. Van
Tienhoven, Gorter en Hendrik Cleyndert
waren bijvoorbeeld zowel bestuursleden
van Natuurmonumenten, bestuursleden
van de Contact-Commissie en leden van de
Voorlopige Natuurbeschermingsraad. Van
der Goes kon op één dag dezelfde lopende
kwesties bespreken met de ‘particuliere’
natuurbeschermingsorganisaties in de
Contact-Commissie, deze vervolgens ter
sprake brengen in ambtelijke setting in de
Voorlopige Natuurbeschermingsraad – en
hierover de volgende dag bovendien nog
Kamervragen indienen. Midden jaren vijftig
was de natuurbeschermingsbeweging in
Nederland via informele kanalen, formele
adviescommissies en overlegprocedures betrokken bij alle relevante beleidsterreinen.
Toch kwam na de Tweede Wereldoorlog de
keerzijde van de jarenlange praktijk van informele afspraken en ambtelijke richtlijnen aan
het licht. De natuurbeschermingsorganisaties
beriepen zich op oude afspraken, maar kregen
na 1945 soms met andere onderhandelingspartners te maken. Vertegenwoordigers van
de streekplandienst, de Provinciale Planologische Dienst of van de uitvoerder, de N.V.
Grontmij, hadden niet deelgenomen aan de
‘fietstocht’ in 1941. Bij de naoorlogse uitwerking
van de plannen voor Noordwest-Overijssel
voelden zij zich dan ook niet gebonden aan de
afspraken, die toen gemaakt waren.56
Gorter en De Wit beklaagden zich in algemene zin over de procedure: dat sommige
terreinen voor ontginning of ruilverkaveling
vrijgegeven werden, maar andere ‘gespaard’
bleven als natuurreservaat, wás al een compromis tussen de Cultuurtechnische Dienst
en de Commissie Weevers. Twintig jaar later
waren die oude afspraken echter vergeten,
56 NA, 2.11.5189, inv.nr. 2: Notulen Voorlopige Natuurbeschermingsraad, 18 Februari 1948, 5. IISG, ARCH02784, inv.
nr. 40: Notulen 7 September 1953, 3.
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drongen de lokale boeren en landbouworganisaties aan op ontginning en werd de
natuurbescherming gedwongen om over die
oorspronkelijk ‘gespaarde’ gebieden opnieuw
een compromis te sluiten. Het geval van het
Beerzedal in Noord-Brabant was een goed
voorbeeld hiervan. De Commissie Weevers had
de Steenselaar Beemden opgegeven om dit
gebied te behouden, maar in de voorbereiding
van een nieuwe ruilverkaveling kwamen de
lokale boeren op deze overeenkomst terug.
Dankzij bemiddeling van de Voorlopige
Natuurbeschermingsraad en de persoonlijke
interventie van minister van Landbouw Sicco
Mansholt (PvdA) werd in februari 1949 een
nieuw compromis bereikt. De broeklanden
van de Beerze zouden worden ontgonnen,
maar in het beekdal werd een natuurreservaat van 102 hectare aangewezen. Volgens de
Contact-Commissie moesten reservaten, die op
zo’n manier werden ‘uitgespaard’, toch op de
een of andere manier een beschermde status
krijgen als de rijksoverheid of een natuurbeschermingsorganisatie het bewuste terrein
niet kon aankopen.57
Op deze manier kwam de noodzaak van
een Natuurbeschermingswet alsnog steeds
meer naar voren. Natuurbeschermers werden
op alle mogelijke niveaus geraadpleegd, maar
tegenover harde eisen van andere belangen
hadden ze wettelijk gezien geen poot om op te
staan. De landbouw, industrie, wegenbouw of
strijdkrachten konden de natuurbeschermers
horen, hun advies naast zich neerleggen en
doorgaan met het project, al dan niet onder
bepaalde voorwaarden om het nieuwe
landschap verantwoord in te richten. De
grenzen van de strategie van overleg bleken
57 IISG, ARCH02784, inv.nr. 119: Brief van het Bestuur der
Contact-Commissie aan de Minister van okw, 29 December 1954, 3-4; R.J. de Wit, Concept. Regelingen in het belang
van de natuurbescherming, 4 April 1956, 2. NA, 2.11.5189,
inv.nr. 5: H.J. Timman, Concept, Nota ‘Meldingsplicht in
ruilverkavelingen’, 16 Februari 1955.
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De kolonie grote sterns in het natuurmonument De Beer, rond 1950.
Diaserie S. de Waard, 1950 (?), Collectie Ed Buijsman, Houten

bijvoorbeeld toen het natuurmonument De
Beer na 1958 moest wijken voor de Europoortplannen van de gemeente Rotterdam. De
belangrijkste argumenten van de ContactCommissie waren het belang van De Beer
als unieke en internationaal belangrijke
vogelbroedplaats én de functie van het gebied voor de recreatie van de Rotterdamse
stadsbevolking, maar dat woog niet op tegen
het economisch belang van de Rotterdamse
haven. Daarom zette de Contact-Commissie
al in een vroeg stadium in op ‘compensatie’:
als het ‘onvervangbare’ gebied verloren zou
gaan, zouden natuurbescherming en recreatie er iets voor moeten terugkrijgen. Daarbij
werd gesproken over een nieuw aan te leggen
recreatiegebied ten noorden van Rotterdam
en over de aanwijzing van andere terreinen in

het Deltagebied als beschermd natuurgebied.58
Dit lijkt op het eerste gezicht een zwaktebod,
maar het was tegelijkertijd de enige overgebleven optie. Omdat er geen wet bestond die
aan De Beer een status van onaantastbaar
natuurreservaat kon toekennen, moest de
natuurbeschermingsbeweging wel akkoord
gaan met het Europoort-project, mits hier
de nodige ‘compensaties’ tegenover stonden.

Conclusie
In de gevolgde strategieën van de Nederlandse natuurbeschermingsorganisaties
tussen 1930 en 1960 is een duidelijk patroon
te herkennen. De balans tussen enerzijds
58 Ed Buijsman, ‘Een eersteklas landschap’. De teloorgang van natuurmonument De Beer (Utrecht 2007) 91-116;
Gorter, Ruimte voor natuur, 254-256; R.J. de Wit, ‘De strijd
om De Beer’, Natuur en Landschap 12.1 (1958) 149-155.
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een formele wet en anderzijds een informeel
systeem van afspraken, overlegorganen en
ambtelijke toezeggingen sloeg door naar
de tweede optie. De voorkeur van de Nederlandse natuurbeschermers voor ambtelijk
overleg en consultatiemechanismen boven de
formele structuur van een wet lijkt te passen
bij vergelijkende studies over governance in
verschillende Europese landen, al dan niet met
een focus op natuur- en milieubescherming.59
Zeker in Nederland was (en is) de strategie van
meepraten, werken via externe expertise en
consultatie, zoeken naar een compromis in
plaats van confrontatie, geënt op een lange
traditie van samenwerking en vervlechting
tussen politiek en civil society. Maatschappelijke organisaties kregen veel ruimte om in
diverse overlegorganen en commissies mee te
werken aan de voorbereiding, totstandkoming
en communicatie van beleid. Deze vorm van
politieke beïnvloeding en belangenbehartiging
is in het verleden als ‘poldermodel’ als typisch
Nederlands gepresenteerd.60
Dat wil niet zeggen dat de natuurbeschermingsorganisaties bewust of actief toewerkten
naar zo’n systeem van afspraken, adviezen en
ambtelijke compromissen. Natuurbescherming gold vóór de jaren zeventig niet als
volwaardig beleidsterrein, dus de overheid
en de betrokken departementen hielden zich
graag afzijdig en lieten het initiatief over
aan de civil society.61 Omgekeerd bleven de
59 John S. Dryzek e.a., Green states and social movements. Environmentalism in the United States, United
Kingdom, Germany, & Norway (Oxford 2003); Kenneth
Hanf en Alf-Inge Jansen ed., Governance and environment
in Western Europe. Politics, policy and administration
(Harlow 1998); C.S.A. van Koppen en William T. Markham
ed., Protecting Nature (Cheltenham 2007).
60 Piet de Rooy, Ons stipje op de waereldkaart. De politieke cultuur van modern Nederland (Amsterdam 2014)
191-232; H. te Velde, Van regentenmentaliteit tot populisme.
Politieke tradities in Nederland (Amsterdam 2010) 205-226.
61 C.S.A. van Koppen, ‘Dutch nature protection
between policy and public’, in: Van Koppen en Markham
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natuurbeschermingsorganisaties streven
naar een Natuurbeschermingswet, maar
die kwam er om verschillende redenen niet.
Intussen stonden woeste gronden, natuurgebieden en cultuurlandschappen juist in
de jaren dertig, veertig en vijftig extreem
onder druk door ontginningen en ruilverkavelingen. Omdat Natuurmonumenten en
de Contact-Commissie geen wettelijke basis
hadden voor hun standpunt en geen politieke of publieke lobby konden mobiliseren,
hadden ze vaak geen andere keuze dan de
methoden van ambtelijk overleg, invloed via
comités van experts, en informele afspraken
op fietsexcursies. Deze vorm van governance
had dus niet hun eerste voorkeur, maar één
van meerdere opties om het natuurbeschermingsbeleid te beïnvloeden. De natuurbeschermingsorganisaties kwamen er pas
geleidelijk achter dat deze strategie op korte
termijn meer resultaten opleverde dan het
vruchteloos blijven hameren op de totstandkoming van formele wetgeving. Hier zijn wel
de grondslagen herkenbaar van het door Van
Koppen geïdentificeerde neocorporatisme: de
Nederlandse natuurbeschermingsbeweging
koos onder leiding van Van Tienhoven, Gorter
en Van der Goes meerdere decennia voor de
weg van overleg en compromis. De Tweede
Wereldoorlog vormde geen onderbreking,
maar juist een hoogtepunt en succesverhaal
van deze praktijk van ‘polderen’. De gevolgde
strategie veranderde in de bezettingstijd
niet wezenlijk, maar de machtspositie van
hun gesprekspartners wel. Van Dam en
Van der Haagen hoefden geen rekening
meer te houden met andere ministeries
of het parlement en konden de gewenste
maatregelen, variërend van subsidies tot
onteigening, per verordening doorvoeren. Dit
machtsmiddel, deze ‘stok achter de deur’ bij
ed., Protecting Nature, 140-64; Saris en Van der Windt, ‘De
opkomst van de natuurbeschermingsbeweging’.
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onderhandelingen met andere partijen, werd
na 1945 node gemist. Pas vanaf 1958 kwam
met de hardere opstelling van De Wit tegen
de landbouwsector een andere strategie naar
voren: die van confrontatie en pal staan voor
de eigen belangen.
Over het uiteindelijke succes van de
verschillende strategieën kunnen in dit
artikel geen definitieve uitspraken worden
gedaan. Het ligt er immers sterk aan hoe
‘succes’ gedefinieerd wordt: gaat het om de
oppervlakte natuurgebied of ‘woeste grond’
die werd aangekocht of ‘gered’ van ontginning?
Sommige historische actoren definieerden
hun successen op een andere manier en
keken naar de mate waarin de Nederlandse
natuurbeschermingsorganisaties op politiek
en bestuurlijk vlak hun stem konden laten horen. Zonder een Natuurbeschermingswet om
zich op te beroepen, konden ze zich via allerlei
kanalen, in verschillende overlegcolleges en
door zich te beroepen op informele afspraken,
alsnog doen gelden. Uit het overleg met de
Belgische natuurbeschermingsbeweging of uit
presentaties voor internationale organisaties
blijkt dat de Nederlandse natuurbeschermers
in de jaren vijftig overtuigd waren van de
effectieve organisatie van hun beweging. Ze
gaven trots overzichten van alle mogelijkheden
om invloed uit te oefenen op bestuur en beleid
rondom natuurbescherming in Nederland.62

Hier gaat het dus niet om resultaten gemeten in
oppervlakte ‘beschermd natuurgebied’, maar
om een procedureel begrip van ‘succes’: de
gevolgde strategieën waren effectief omdat de
natuurbeschermingsorganisaties bij alle beslissingen, ongeacht of die in het voordeel van
de natuur uitvielen, mochten ‘meepolderen’
over het te voeren beleid. In die zin bestaat een
duidelijke tendens in de politieke geschiedenis
van de Nederlandse natuurbescherming in
de periode van 1930 tot 1960. In deze periode
verzekerde de natuurbeschermingsbeweging
zich met succes van een plek aan de onderhandelingstafel. De beweging kon meepraten
bij veel van de grote vraagstukken rond de
verdeling en inrichting van natuur en landschap, die het aangezicht van Nederland tot
op de dag van vandaag mede bepalen.
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