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De bezuinigingen  op   natuur?
De natuurorganisaties in Neder-
land liggen sinds 2008, het tijd-
perk Bleker, flink onder vuur. 
Er is fors gesneden op de over-
heidssubsidies en de beheer-
ders moeten steeds meer de 
eigen broek ophouden en com-
mercieel gaan werken. Hierbij 
zou het niet te voorkomen zijn 
dat gebieden niet meer of slech-
ter toegankelijk worden.

Tot zo ver het beeld.

Nu de cijfers. De jaarverslagen 
van Natuurmonumenten en 
Staatsbosbeheer laten zien dat 

er de afgelopen jaren nauwelijks 
bezuinigd is op natuur. De over-
heidsbijdrage aan het beheer 
is de afgelopen tien jaar niet 
gedaald. De cijfers laten vooral 
zien dat de overheidsbijdrage 
per jaar hier en daar wat vari-
eert maar over tien jaar gezien 
tamelijk stabiel zijn. Oktober 
2010 trad staatssecretaris Ble-
ker aan. Dat zou volgens velen 
een ‘aardbeving’ hebben bete-
kend in de financiën voor natuur. 
Maar ook daar blijkt niets van. 
Het enige dat daarvan is terug 
te zien is de flinke dip in de bij-
drage voor Staatsbosbeheer 

in 2014. Vanaf dat jaar krijgt 
Staatsbosbeheer geen geld 
meer voor natuur buiten de Eco-
logische hoofdstructuur. In 2015 
is de overheidsbijdrage voor 
Staatsbosbeheer overigens al 
weer voor een deel gerepareerd.

Het is de natuurorganisaties 
vaak verweten dat ze te weinig 
marktgericht zijn. Uit de jaar-
verslagen van de organisaties 
blijkt dat ze beide sinds 2006 
een gestage groei maken in het 
verdienen van eigen geld. In de 
grafiek staan voor Natuurmo-
numenten de koerswinsten, 

inkomsten terreinbeheer en 
overige inkomsten bij elkaar. 
Staatsbosbeheer noemt dat in de 
jaarverslagen de ‘eigen omzet’. 
Ook hier blijkt niet dat de econo-
mische crisis of de vermeende 
bezuinigingen de aanleiding zijn 
voor de organisaties om meer 
geld te verdienen: vanaf 2006, 
dus voor de crisis en voor Bleker 
verdienden ze al geld en dat is 
alleen maar gestegen. Natuur-
monumenten had in 2008 wel 
een erg slecht jaar en dat kwam 
door een 25 miljoen verlies op 
beleggingen.
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De bezuinigingen  op   natuur?

Valt reuze mee!    

Te besteden fondsen Natuurmonumenten 2006 - 2015 Te besteden fondsen Staatsbosbeheer 2006 - 2015
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