NATIONAAL PARK DE MAASDUINEN
Met gepaste trots gepresenteerd door een netwerk van particuliere grondeigenaren

“De instandhouding van Nationaal Park De Maasduinen;
van rijkstaak naar netwerkinitiatief”

In 2013 is op titel van Professor Mr. Pieter van Vollenhoven onderzocht of het nationale natuurbeleid
lering kan trekken uit ontwikkelingen binnen de monumentenwereld: vermaatschappelijking. De
instandhouding van Nationale Parken is namelijk sinds 2012 geen rijkstaak meer. Dit houdt in dat er een
beroep wordt gedaan op het zelforganiserend vermogen van de eigenaren van de grond in kwestie.
20% van die grond is namelijk in handen van in totaal 800 particuliere eigenaren.

In 2015 hebben wij,15 enthousiaste eigenaren,
het initiatief opgepakt om de eerste stap in de
richting van een collectieve benadering van het
vertegenwoordigen van NP De Maasduinen
te zetten. We hebben de eerste stappen in de
richting van een gedeelde toekomstvisie gezet. De
waarden waarop deze beweging is gebaseerd
zijn bewust in co-creatie met haar doelgroep
opgesteld. Essentieel voor het gewenste draagvlak
is namelijk het leggen van verbindingen en het
optuigen van samenwerkingen. In de diversiteit
van de groep particuliere eigenaren schuilt
bijzonder veel kracht, mits onderkend en benut.
We streven ernaar te handelen vanuit een gevoel
van trots en gezamenlijke verantwoordelijkheid
en hopen dat bij velen los te maken.

De visie achter dit concept is gestoeld op een
tweetal brede maatschappelijke trends: de
netwerksamenleving en de vermaatschapplijking
van de natuur. Niet langer wordt beleid op
thema’s als het onze door een overkoepelend
orgaan ontwikkeld en opgelegd. Er wordt ruimte
en ondersteuning geboden voor dynamische
netwerken om verantwoordelijkheid te dragen.
Het tonen van betrokkenheid wordt vervolgens
beloond met invloed, mogelijkheden en financiële
voordelen. Het netwerk van grondeigenaren
binnen NP De Maasduinen is rijk aan diversiteit
en kwaliteit. Dat biedt vruchtbare grond voor
het multidisciplinair ontwikkelen van innovatieve
initiatieven. Het is ons doel om dat te stimuleren
door het maken van verbindingen.

De reden voor dit initiatief ligt opgesloten in de kernwaarden die we zelf hebben ervaren en graag willen
delen. We zijn ons bewust geworden van ons bezit en de rijkdom daarvan. We hebben dat bewustzijn
omarmd en zijn trots geworden. Dat gevoel van trots en verantwoordelijkheid willen we graag delen om
het te versterken.
Om deze visie te verrijken zal deze gedeeld worden op een eerste openbare bijeenkomst. We hebben
ons ten doel gesteld om tenminste 120 grondeigenaren te mobiliseren en hen met hen de dialoog aan
te gaan over dit initiatief.
De kracht van dit project is het collectieve karakter. We hebben de waarden die we zien en zoeken
gedocumenteerd en samengevat in de onderstaande wordcloud. Hier weiden we uiteraard tijdens de
bijeenkomst met veel plezier over uit.

