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INVOERING BELEID 

 

Waarom gaat Natuurmonumenten nu ‘ineens’ dit beleid hanteren? We werken immers al jaren 
samen.  

Steeds vaker wordt Natuurmonumenten gevraagd of er bijzondere activiteiten plaats mogen vinden in 
de natuur. Het mogelijk maken van (sport)activiteiten in de natuur kost Natuurmonumenten geld omdat 
evenementen extra druk op en slijtage van recreatieve faciliteiten veroorzaken,  we  de aanvraag 
beoordelen, extra toezicht houden en zorgen voor de aanleg en het onderhoud van de routes en 
faciliteiten. Als u toestemming krijgt, gelden bepaalde regels en vragen we een tegenprestatie, meestal 
in de vorm van een financiële bijdrage. Dat was in een aantal gebieden van Natuurmonumenten al zo; 
nu wordt dat beleid in alle gebieden van toepassing. 

 

 

Wat een gedoe als we iedere keer moeten laten weten dat wij met onze club in jullie gebied 
aanwezig zijn. Het is toch openbaar terrein, waarom is dat nodig? 

Natuurmonumenten wil graag weten wat er in de natuurgebieden gebeurt. Door de aanvragen 
zorgvuldig te bekijken en er een tegenprestatie voor terug te vragen, kunnen we met elkaar de natuur 
beschermen en overlast voorkomen. Dit is uiteraard ook in het belang van de organisaties van 
evenementen zelf. Zo voorkomen we bijvoorbeeld dat er meerdere evenementen tegelijk plaatsvinden 
Om de aanvraag gemakkelijk te maken, wordt er een online formulier ontwikkeld.   

 

TEGENPRESTATIE 

 
Als mensen al lid zijn van Natuurmonumenten, moet er dan ook nog extra geld betaald worden 
om met een groep in de natuur aanwezig te zijn? 
 

Het lidmaatschap en het bezit van MTB-vignetten of ruiterpassen van individuele deelnemers staat los 
van de tegenprestatie die wij vragen. De extra bijdrage is een tegemoetkoming in de extra kosten voor 
administratie, toezicht, onderhoud en dergelijke. En stelt Natuurmonumenten in staat om ook in de 
toekomst de natuur in Nederland te beschermen. 

 

Waarom is het belangrijk dat mijn deelnemers geld betalen aan Natuurmonumenten? 

Natuurmonumenten wil dat mensen die meedoen aan een georganiseerde (sport)activiteit in onze 
gebieden, zich meer bewust worden van hun omgeving en daar op één of andere manier een bijdrage 
aan leveren. Alleen zo kan Natuurmonumenten ook in de toekomst natuur blijven beschermen en 
beheren. 

 

Wij zijn maar een kleine vereniging en verdienen met deze activiteit geld voor onze clubkas of 
geven het aan een goed doel. Daar blijft nu niets van over.  

We hebben gekozen voor een formule op basis van het inschrijfgeld. Verenigingen die een klein bedrag 
als inschrijfgeld vragen betalen ook minder als tegenprestatie. Natuurmonumenten is een goed doel en 
heeft geld onder andere nodig om de natuur te kunnen onderhouden. We gaan er vanuit dat 
organisaties en verenigingen met de invoering van dit beleid ook de nodige maatregelen treffen voor 
hun eigen activiteit. Bijvoorbeeld door het verhogen van het inschrijfgeld.  
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Kan ik ook op een andere manier een tegenprestatie doen, anders dan een financiële? 

Indien nodig denken we graag met u mee om de invoering van dit beleid zo soepel mogelijk te laten 
verlopen. We kunnen hierbij overleggen of er een korting mogelijk is als er leden of donateurs voor 
Natuurmonumenten geworven worden.  

 

ACTIVITEIT 

 

Wanneer heb ik toestemming nodig voor mijn activiteit? 

Als minimaal één van de volgende zaken geldt: 

1. U wilt iets doen dat afwijkt van de toegankelijkheidsregels.  

2. U wilt iets doen met een groep van 20 personen of meer.  

3. U vraagt inschrijfgeld voor hetgeen u wilt doen.  

 

ZICHTBAARHEID 

 

Op welke manier kan ik zichtbaarheid geven aan Natuurmonumenten?  

Door Natuurmonumenten en het natuurgebied te noemen (en/of het Natuurmonumenten-logo te 
plaatsen) in de communicatie met de (potentiële) deelnemers, zoals in de nieuwsbrief of op de website. 
Wij kunnen hiervoor teksten en beelden aanleveren. Ook tijdens het evenement zelf kan bijvoorbeeld 
een spandoek van Natuurmonumenten worden opgehangen.  

 

Hoe kom ik aan het logo van Natuurmonumenten? En mag ik dat ‘zomaar’ gebruiken? 

Het logo van Natuurmonumenten kunt u aanvragen via uw contactpersoon bij Natuurmonumenten. We 
overleggen altijd graag even hoe het logo wordt gebruikt.  

 

OVERIGE ONDERWERPEN 

 

Ik ben docent van een school, hoe kan ik vrijstelling krijgen? 

Vermeld in uw aanvraag dat de activiteit voor een school is en verzoek daarbij om vrijstelling van 
kosten. 

 

Heb ik naast jullie toestemming ook een vergunning van de gemeente nodig? 

Natuurmonumenten geeft alleen toestemming voor het gebruik van haar gebied. U dient zelf na te gaan 
of een vergunning van de gemeente of provincie nodig is en de aanvraag hiervan zelf te doen.  

 
Mijn activiteit gaat ook door het gebied van een andere terreineigenaar. Hoe moet ik dat regelen 
en moet ik hen dan ook geld betalen? En moet ik bij jullie dan toch hetzelfde tarief betalen? 

Natuurmonumenten gaat alleen over het deel waarvan zij eigenaar is. Neem zelf contact op met (de) 
andere terreinbeherende organisatie(s) wat hun regels zijn.  

 

Wanneer een activiteit door meerdere gebieden gaat, zal de afdracht worden gedeeld door de 
verschillende terreineigenaren. We zorgen ervoor dat afdrachten niet opgestapeld worden.  

 

 

Mijn activiteit gaat maar voor een heel klein stukje over jullie terrein. Moet ik dan toch het 
gevraagde tarief betalen? 

In principe wel; ook kleine stukjes gebied moeten wij beoordelen. Informeer of eventueel maatwerk 
mogelijk is. Wel zullen we zorgen dat de afdrachten van de terreineigenaren niet opstapelen. Het is aan 
de organisator van het evenement om dit af te stemmen met de verschillende eigenaren. 

 


