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Samenvatting
Een nieuw concept voor natuur- en landschapsbeheer

Met het oog op een krachtige natuur werkt InnovatieNetwerk aan de ontwikkeling van concepten op
het gebied van ondermeer alternatieve financieringsvormen en nieuwe verdienmodellen. Samen met
Probos heeft InnovatieNetwerk in 2011 in een deskstudie de mogelijkheden verkend voor een nieuw
model voor eigendom en beheer van natuur in Nederland, ‘Nieuwe Malegenootschappen’. Het concept
is geïnspireerd op het van oorsprong middeleeuwse Malegenootschap of Maalschap, een
organisatievorm voor het collectieve beheer en gebruik van gemeenschappelijke bossen. Het
Malegenootschap lijkt antwoord te kunnen geven op hedendaagse maatschappelijke en economische
uitdagingen in het natuur- en landschapsbeheer.
Groene Woud als een van drie pilots

InnovatieNetwerk wil het ontwikkelde concept in drie concrete pilotgebieden toetsen aan de praktijk,
om zo tot een concept te komen dat breed toepasbaar is voor meerdere partijen: op de Veluwe (met
Staatsbosbeheer), in Drenthe (waarbij bestaande vrijwilligersorganisaties op het gebied van
landschaps- en natuurbeheer de beoogde investeerders zijn), en in het Groene Woud.
Deze publicatie beschrijft de verkenning in Het Groene Woud. Het bestaat uit twee onderdelen:
1. Een brede verkenning van de wensen en mogelijkheden voor het opzetten van nieuwe ‘Gemeene
Bossen’ in het Groene Woud onder terreineigenaren, beleidsmakers en enkele locale partijen;
2. Een verkenning van de mogelijkheden voor een concrete voorbeeldpilot in het Groene Woud,
inclusief de uitwerking van een plan van aanpak.
Brede verkenning

Uit de brede verkenning blijkt dat er in Brabant en het Groene Woud beleidsmatig interesse is in het
concept ‘Nieuwe Malegenootschappen’. Het concept past bij beleidsvoornemens op het gebied van
nieuwe verdienmodellen en financieringsvormen voor natuur en landschap, de versterking van de band
tussen stad en platteland en nieuwe vormen van burgerparticipatie. Deze elementen zijn ook van groot
belang binnen het provinciale programma Landschappen van Allure. Het Groene Woud is een van de
drie provinciale Landschappen van Allure.
Verschillende terreineigenaren zijn geïnteresseerd in het concept. Staatsbosbeheer en Brabants
Landschap zijn bereid om op een pilotlocatie het concept in praktijk te brengen. Brabants Particulier
Grondbezit wil in concrete gevallen bekijken of landgoedeigenaren betrokken kunnen worden.
Natuurmonumenten zegt op dit moment vooral te willen inzetten op de versterking van het bestaande
vrijwilligersbeleid.
In theorie zijn er drie situaties waarin het concept van ‘Nieuwe Malegenootschappen’ ingezet kan
worden. De kansen voor het concept verschillen per situatie, vinden de terreineigenaren:
1. Aankoop nieuwe natuur. Voor de financiering van de aankoop en inrichting van nieuwe
natuurgebieden waarvoor te weinig overheidsgeld is, kan private (mede)financiering een uitkomst
zijn. Deze optie wordt door alle terreinbeheerders als kansrijk gezien. In het Groene Woud zal
deze situatie echter minder aan de orde zijn, omdat er voor veel EHS-gebieden financiering is.
2. Uitgifte of verkoop van bestaande natuur. In deze optie gaat het om de uitgifte van
eigendomscertificaten voor bestaande natuurgebieden aan private partijen en/of om de volledige
verkoop van bestaande natuurterreinen aan private partijen. Met het verworven geld kan het
‘dode’ geld dat nu is vastgelegd in het grondeigendom van terreinbeheerders, worden benut voor
beheer, nieuwe natuuraankopen en of kwaliteitsinvesteringen.
De provincie Brabant ziet deze optie als een interessante mogelijkheid, maar alle terreineigenaren
zeggen hiervoor weinig te voelen, omdat het volgens hen haaks staat op degelijk beheer en
verantwoording richting achterban en leden. De verkoop van bestaande natuur ligt bovendien
politiek zeer gevoelig – zie de recente discussie rond de veiling van Staatsbosbeheergronden in het
Overijsselse Daarle. In Het Groene Woud is een dergelijke natuurverkoop door Staatsbosbeheer
overigens niet aan de orde. Tot slot is het (in ieder geval voor Staatsbosbeheer) ook de vraag of de

vrijkomende gelden besteed kunnen worden aan regionale natuurinvesteringen, of dat ze gezien de
bezuinigingsdoelstellingen terug moeten vloeien naar de Staatskas (Brusse 2013).
3. Verdergaande afspraken over (vrucht)gebruik, beheer en inspraak in bestaande natuur.
Staatsbosbeheer ziet mogelijkheden om afspraken te maken met burgergroepen over
vruchtgebruik, medezeggenschap en beheer van bestaande natuurgebieden, bijvoorbeeld via
adoptieovereenkomsten. Andere terreinbeheerders zijn terughoudender met het uit handen geven
van het beheer aan burgergroepen in bestaande natuurterreinen. Zij geven de voorkeur aan
bestaande samenwerkingsverbanden met (individuele) vrijwilligers.
Mogelijke pilotlocaties

Brabants Landschap en Staatsbosbeheer gaven aan dat zij mee wilden werken aan een praktijkpilot
rond het concept ‘Nieuwe Malegenootschappen’, waarbij Brabants Landschap aanvankelijk
mogelijkheden zag voor een aankooppilot en Staatsbosbeheer een beheers- c.q. gebruiksrechtenpilot in
de Geelders voorstelde. Hoewel de voorkeur om inhoudelijke redenen uitging naar de pilot van
Brabants Landschap, is om praktische redenen gekozen voor de uitwerking van de gebruikrechtenpilot
in de Geelders. De uitwerking van de pilot van Brabants Landschap paste niet binnen de
projectplanning.
Uitwerking locatie Geelders (de Nieuwe Gemeynt)

In de verkenning naar de mogelijkheden van de gebruikrechtenpilot in de Geelders is aangesloten op
een eigen initiatief van Staatsbosbeheer en een bewonersgroep, waarbij in eerste instantie niet vanuit
het concept ‘Nieuwe Malegenootschappen’ is gewerkt, maar vanuit de wensen en ideeën van de
initiatiefnemers. Wel is gepoogd om in de uitwerking een stap verder te zetten dan al bestaande
vrijwilligersinitiatieven. Dit heeft geresulteerd in een Plan van Aanpak, waarin een
adoptieovereenkomst tussen Staatsbosbeheer en bewonersgroep centraal staat. Bedoeling is om in het
najaar van 2013 met de uitvoering te starten.
Het is de vraag of het initiatief als ‘Nieuwe Malegenootschap’ aangemerkt kan worden. Hoewel het
initiatief elementen bevat van het concept Nieuwe Malegenootschappen (zoals verplichtingen voor
leden, niet vrijblijvende afspraken tussen terreinbeheerder en bewonersorganisatie, vruchtgebruik)
scoort het initiatief relatief laag op mede-eigenaarschap en/of aandeelhouderschap (er zijn geen
verhandelbare of overerfbare aandelen). Ook op het vlak van medezeggenschap scoort het initiatief
relatief laag. Hoewel er in de adoptieovereenkomst afspraken gemaakt worden over overleg en de
manier waarop met de ideeën van de Nieuwe Gemeynt wordt omgegaan, is er geen formele
medezeggenschap; de terreinbeheerder houdt de eindverantwoordelijkheid. Wel heeft Staatsbosbeheer
aangegeven serieus met de voorstellen van de Nieuwe Gemeynt om te willen gaan. De
bewonersorganisatie heeft al met al meer trekken van de historische Gemeynt (waarin vruchtgebruik
centraal stond) dan van de historische Malegenootschappen (waarin mede-eigenaarschap centraal
stond).
Ondanks deze kanttekeningen kan het initiatief waardevol zijn voor de Geelders en het Groene Woud.
Het initiatief kan een katalyserende functie hebben voor afspraken tussen Staatsbosbeheer en andere
vrijwilligersorganisaties, en een stap vormen in een meer structurele en gebiedsbrede samenwerking.
Het initiatief past bij en ondersteunt concrete voorstellen voor Landschappen van Allure, waarbij de
historische relatie tussen de kernen en het omringende historische landschap (akkers, beemden,
bossen) op een moderne manier wordt hersteld.
Interessant is ook dat de verschillende moderne natuurwerkgroepen in het gebied min of meer via
dezelfde historische gebiedsindeling werken als ten tijde van de Bodem van Elde; ook het beheertype
(hakhoutbeheer) kent een historische parallel. De Nieuwe Gemeynt kan in dat proces een stimulerende
rol spelen. Tot slot is het initiatief een goed voorbeeld van ‘actief burgerschap’, waarin ook in het
Groene Woud sterk wordt ingezet. Het initiatief is inmiddels een onderdeel van het programma Burger
aan Zet, dat door Het Groene Woud en de Duurzame Driehoek is opgezet.

1 Inleiding
Een nieuw concept voor natuur- en landschapsbeheer

Met het oog op een krachtige natuur werkt InnovatieNetwerk aan de ontwikkeling van concepten op
het gebied van ondermeer alternatieve financieringsvormen en nieuwe verdienmodellen. Samen met
Probos heeft InnovatieNetwerk in 2011 in een deskstudie de mogelijkheden verkend voor een nieuw
model voor eigendom en beheer van natuur in Nederland, ‘Nieuwe Malegenootschappen’. Het concept
is geïnspireerd op het van oorsprong middeleeuwse Malegenootschap of Maalschap, een
organisatievorm voor het collectieve beheer en gebruik van gemeenschappelijke bossen. Het
Malegenootschap lijkt antwoord te kunnen geven op hedendaagse maatschappelijke en economische
uitdagingen in het natuur- en landschapsbeheer.
Drie pilots

InnovatieNetwerk wil het ontwikkelde concept in drie concrete pilotgebieden toetsen aan de praktijk,
om zo tot een concept te komen dat breed toepasbaar is voor meerdere partijen. Het gaat om de
volgende gebieden:
1. Probos onderzoekt in samenwerking met Staatsbosbeheer de mogelijkheden voor het opzetten van
een Malegenootschap op de Veluwe;
2. Buurtgroen onderzoekt de mogelijkheden voor het opzetten van een Malegenootschap in Drenthe,
waarbij al bestaande (vrijwilligers)organisaties op het gebied van landschaps- en natuurbeheer de
beoogde investeerders zijn;
3. Overland voert in Het Groene Woud een brede verkenning uit naar de wensen en mogelijkheden
voor het opzetten van een nieuwe ‘Gemeene Bossen’, inclusief een uitwerking voor een concreet
voorbeeldpilot.
De drie verkenningen leiden tot voorstellen voor drie plannen van aanpak voor de oprichting van een
malegenootschap c.q. een collectieve beheers- en gebruiksgroep. Probos voert namens
InnovatieNetwerk de (inhoudelijke) coördinatie. Deze rapportage gaat in op de Overland-verkenning
voor Het Groene Woud.
Het Groene Woud

Aanvankelijk onafhankelijk van de Probos-verkenning is in het voorjaar van 2012 voor Nationaal
Landschap Het Groene Woud – dat voor de provincie Noord-Brabant één van haar drie prioritaire
‘Landschappen van Allure’ is – het idee ontstaan om de mogelijkheden te onderzoeken voor het
opzetten van nieuwe ‘Gemeene Bossen’ (of - in een breder perspectief - nieuwe ‘gemeene
natuurgebieden’). Dat kan een manier zijn om belangrijke beleidsdoelstellingen te bereiken, zoals het
versterken van de band tussen stad en platteland, het vinden van nieuwe financieringsvormen voor
natuur en landschap en het vergroten van de maatschappelijke betrokkenheid bij natuur en landschap.
Het concept zou in bredere zin ook kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van nieuwe
(financierings)instrumenten voor bijvoorbeeld het behoud van erfgoed. Een projectidee hiervoor is in
mei 2012 positief beoordeeld door de Projectadviescommissie (PAC) van de Streekraad van het
Groene Woud.
In juni 2012 is de verkenning naar ‘Gemeene Bossen’ in Het Groene Woud opgenomen als één van de
drie Malegenootschappenpilots van InnovatieNetwerk. InnovatieNetwerk is daarmee formeel
opdrachtgever en financier van deze verkenning. Om te zorgen dat de resultaten van de verkenning
ook bruikbaar zijn voor de partijen in Het Groene Woud is er op ambtelijk niveau inhoudelijke
ondersteuning van en afstemming met het Streekhuis, dat ook zorg draagt voor rapportage aan het
dagelijks bestuur van de Streekraad van Het Groene Woud.
Doel en opzet van deze verkenning

De verkenning voor het Groene Woud bestaat uit twee onderdelen:
1. Inventarisatie van beleid, wensen en concrete pilot-mogelijkheden in Het Groene Woud. In deze
stap zijn gesprekken gevoerd met terreineigenaren (Brabants Particulier Grondbezit,
Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Brabants Landschap), beleidsmatig betrokkenen van
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ondermeer de provincie Noord-Brabant en het Streekhuis en enkele lokale organisaties (zie voor
een overzicht van de geïnterviewde stakeholders bijlage 1). In de gesprekken is ondermeer
gevraagd naar de visie op het concept en naar de bereidheid om aan een eventuele pilot mee te
werken c.q. een concrete casus aan te leveren. De fase heeft geresulteerd in algemene conclusies
en de keuze van een mogelijke pilot: De Geelders (Staatsbsobeheer).
2. Uitwerking van een Plan van Aanpak voor De Geelders. In deze stap is samen met
Staatsbosbeheer, een Boxtelse bewonersgroep en diverse bestaande (vrijwilligers)organisaties
onderzocht hoe een concrete pilot eruit kan zien.
Nationaal Landschap Het
Groene Woud is het groene
hart van de stedendriehoek
Eindhoven (in het zuiden),
Tilburg (in het westen) en Den
Bosch (in het noorden).
Tegenwoordig is het een van
de drie provinciale
Landschappen van Allure. De
groene gebieden op de kaart
geven de belangrijkste bos- en
natuurgebieden weer.

Leeswijzer

Dit rapport is als volgt opgebouwd:
- In hoofdstuk 2 wordt het concept Nieuwe Malegenootschappen verder uitgewerkt. Wat zijn de
belangrijkste elementen van een nieuw Malegenootschap, hoe kunnen nieuwe
Malegenootschappen op hoofdlijnen vormgegeven worden en hoe verhouden nieuwe
Malegenootschappen zich tot bestaande manieren van (natuur)financiering en vormen van
burgerparticipatie in natuurgebieden?
- Hoofdstuk 3 vormt de weerslag van de stakeholderinventarisatie in Het Groene Woud, en geeft
antwoord op de vraag welke mogelijkheden terreinbeheerders zien voor nieuwe
Malegenootschappen en welke gebieden voor een pilot in aanmerking kunnen komen. Het
hoofdstuk geeft de verantwoording voor de keuze van De Geelders als pilotgebied.
- Hoofdstuk 4 bevat de weerslag van de verkenning van een Malegenootschapspilot in de Geelders.
Overland werkt op meer plekken aan de uitwerking van het concept van ‘Nieuwe Malegenootschappen’. In
deze rapportage zijn ook inzichten meegenomen uit deze projecten. Het gaat daarbij om:
- Voor stichting ARK Natuurontwikkeling onderzoekt Overland de mogelijkheden om nieuw ingerichte
natuur in Zuid-Limburg over te dragen aan een aandeelhoudersorganisatie van bewoners en andere
geïnteresseerden;
- In opdracht van de provincie Overijssel en in samenwerking met landgoed Het Lankheet verkent
Overland verschillende mogelijkheden voor participatie en investering in het landgoed. Ook wordt
bekeken of dergelijke modellen als instrument toepasbaar kunnen zijn in
grondwaterbeschermingsgebieden;
- Voor Streekfonds de Maashorst (oost Brabant) onderzoekt Overland de mogelijkheden voor private
investeringen in natuurontwikkeling en het vergroten van burgerparticipatie in natuurbeheer.
In deze rapportage zijn ook de ervaringen uit de twee andere pilotstudies meegenomen en is gebruik
gemaakt van de juridisch-financiële verkenning, die ter ondersteuning van de drie pilotstudies is uitgevoerd
(Brusse 2013).
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2 Nieuwe Malegenootschappen: het concept
2.1 Historische Malegenootschappen
Het concept ‘Nieuwe Malegenootschappen’ is gebaseerd op het van oorsprong middeleeuwse
Malegenootschap of Maalschap, een organisatievorm voor het collectieve beheer en gebruik van
gemeenschappelijke bossen, vaak Malebossen genaamd. Het bos was in handen van een groot aantal
‘geërfden’. Geërfden bezaten waardelen, een soort aandelen. Waardelen waren vaak verhandelbaar en
overdraagbaar, maar het bezit was ondeelbaar en kon dus niet afgesplitst worden. Aandeelhouders
waren vaak zowel lokale boeren en dorpsbewoners als stadse kooplui en edellieden.
Malegenootschappen reguleerden het gebruik van bossen (houtkap, begrazing, et cetera).
Beheersbeslissingen werden (twee)jaarlijks in aandeelhoudersvergaderingen genomen. Naast plichten,
bijvoorbeeld in het onderhoud, hadden de geërfden het recht op vruchtgebruik van het bos. Een goed
georganiseerde bestuurs- en beheersvorm voorkwam misbruik en overexploitatie. De
Malegenootschappen hebben vaak tot ver in de 19e eeuw een belangrijke rol gespeeld in de lokale
gemeenschappen in de buitengebieden in noord en oost Nederland. Na de introductie van de Markewet
in 1886 zijn de malegenootschappen in Nederland grotendeels verdwenen.
In grote lijnen kunnen twee historische modellen voor het gemeenschappelijke beheer en gebruik van
bossen worden onderscheiden, die voor een belangrijk deel geografisch begrensd zijn (Probos 2011):
de Malegenootschappen (of vrije marken) op ondermeer de Veluwe en in Utrecht. Deze
Malegenootschappen hadden de gronden en bijbehorende bossen in collectief bezit;
de ‘onvrije’ marken, zoals de ‘gemeynten’ in zuid Nederland. Deze gronden waren het eigendom
van de heer (en later het dorp of de gemeente), maar de lokale gemeenschappen hadden vaak
gezamenlijk verdergaande gebruiksrechten, en waren belast met het beheer.
Bestaande Malegenootschappen
Het Malegenootschap was geen exclusief Nederlandse organisatievorm, maar kwam op veel plekken in
Europa voor. Tegenwoordig bestaan er in Nederland geen grote functionerende ‘Malegenootschappen’
meer, hoewel er op verschillende plekken nog wel kleine stukken bos in gemeenschappelijk bezit of beheer
zijn. Het Holsetter Bos, bij Vaals, is bijvoorbeeld nog in gemeenschappelijk bezit van het buurtschap
Holset. Sommige Drentse boermarken – waarvan er in totaal nog 87 zijn – hebben als agrarische vereniging
houtwallen, singels, brinken, ijsbanen of wegen in bezit en/of beheer (Tienkamp 2012), en zouden in zekere
zin als historische organisatievorm voor gemeenschappelijk (natuur)beheer kunnen worden opgevat. Ook
rond de Veluwe bestaan nog enkele collectieve beheersorganisaties.
In Duitsland en Engeland komen nog wel functionerende historische Malegenootschappen voor, zoals het
bosgebied Samerrott (256 ha), dat nog steeds in beheer is van de circa twintig boeren van het buurtschap
Samern, ten oosten van Bentheim, net over de grens met Nederland. Het is een van de oudste bossen van
het graafschap Bentheim en werd van oudsher door boeren beheerd. Tegenwoordig is het een Natura-2000
gebied (Wikipedia).
Een bekend voorbeeld uit het zuiden van Engeland is the New Forest (6.500 ha), dat nog grotendeels in het
bezit is van het Engelse koningshuis, en waarin ‘commoners’ tot op de dag van vandaag gebruiksrechten
hebben. Het gaat dan ondermeer om (gemeenschappelijke) bosbegrazing door pony’s en ander vee en om
het akeren van varkens. De bosbegrazing levert een bijzonder ecosysteem op dat in Nederland wordt gezien
als een voorbeeld voor natuurbegrazing door grote grazers in natuurontwikkelingsprojecten. Het gebied is
voorgedragen voor de Unesco Werelderfgoedlijst en is sinds 2005 een Nationaal Park (Wikipedia).
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2.2 Nieuwe Malegenootschappen
In opdracht van InnovatieNetwerk heeft Stichting Probos in 2011 de mogelijkheden onderzocht voor
de oprichting van ‘Nieuwe Malegenootschappen’, als antwoord op hedendaagse maatschappelijke en
economische opgaven in het bos- en natuurbeheer. De studie concludeert: ‘Het Malegenootschap biedt
bewoners mogelijkheden om op een andere manier te participeren in hun leefomgeving, misschien
zelfs als mede-eigenaar. Enerzijds dragen de bewoners – financieel of door arbeid - bij aan de
omgeving, anderzijds delen zij in de opbrengsten. De kracht van het concept zit in de combinatie van
het gevoel van eigendom/betrokkenheid of daadwerkelijk eigendom en medezeggenschap dat wordt
verkregen door geërfde te worden en het creëren van een koppeling tussen persoonlijk belang of
vruchtgebruik en het gemeenschappelijke belang (instandhouding gebied). Naast een financiële
bijdrage zullen de geërfden deels ook een fysieke bijdrage aan het bos willen leveren. Bijvoorbeeld
door vrijwilligerswerk te doen of als ambassadeur van “hun eigen bezit” op te treden. Er wordt dus
naast geld ook menskracht gegenereerd.’

2.3 Kenmerken van Nieuwe Malegenootschappen
Er is niet één standaardmodel van Nieuwe Malegenootschappen, net zo min als er één basismodel voor
historische malegenootschappen heeft bestaan. Toch zijn er ‘familiekenmerken’ waarmee Nieuwe
Malegenootschappen zich onderscheiden van al bestaande vormen van burgerbetrokkenheid en –
financiering van natuur. Het gaat daarbij om drie thema’s:
1. Bij Nieuwe Malegenootschappen gaat het om een concreet natuurgebied en een concrete groep of
gemeenschap van mensen / aandeelhouders;
2. Bij Nieuwe Malegenootschappen is mede-eigenaarschap of mede-zeggenschap essentieel. Daarin
zijn verschillende varianten en gradaties mogelijk;
3. Net als bij historische malegenootschappen (waarin het vruchtgebruik van het gebied een
belangrijke rol speelde), kunnen Nieuwe Malegenootschappen bijdragen aan moderne en passende
vormen van vruchtgebruik van een gebied en de zoektocht naar ‘nieuwe verdienmodellen’.
In deze paragrafen werken we deze kenmerken verder uit.
Bestaande vormen van burgerbetrokkenheid en -financiering van natuur
Een belangrijke vorm van burgerbetrokkenheid bij en financiering van het natuurbeheer in Nederland is het
lidmaatschap van particuliere natuurbeschermingsorganisaties, zoals de provinciale landschappen,
Vereniging Natuurmonumenten, de Vogelbescherming en kleinere natuurbeschermingsorganisaties. In
totaal hadden deze organisaties in 2012 meer dan 1,3 miljoen leden, ofwel zo’n 15% van het totale aantal
Nederlandse huishoudens (dit is exclusief de 0,9 miljoen leden van het Wereldnatuurfonds, dat zich
voornamelijk richt op internationale natuurbescherming; www.compendiumvoordeleefomgeving.nl). De
ledenorganisaties zijn belangrijk voor het maatschappelijke en politieke draagvlak voor natuur en
landschap, en leveren daar een belangrijke financiële bijdrage aan. Ook schenkingen en donaties (van
bedrijven en particulieren) dragen bij aan de financiering van natuur- en landschapsbeheer. Over het
algemeen gaat het leden niet om directe betrokkenheid bij concrete gebieden, maar om algemene steun.
Leden hebben weinig directe invloed op het beheer van (concrete) gebieden. Wel genieten leden vaak
bepaalde voordelen (kortingen op diensten en producten).
Een tweede vorm van burgerbetrokkenheid is de grote groep vrijwilligers die zich inzet voor lokaal natuuren landschapsbeheer. Het CBS becijfert dat er zo’n 200 duizend vrijwilligers zijn op het gebied van natuur,
milieu en landschap (CBS 2009). Dat aantal groeit. Landschapsbeheer Nederland - de grootste groene
vrijwilligersorganisatie van Nederland – zag het aantal vrijwilligers in 2012 stijgen van 62.000 naar 66.000
(www.landschapsbeheer.nl). Ook bij Natuurmonumenten, de provinciale landschappen en Staatsbosbeheer
zijn duizenden vrijwilligers actief. Kern van het vrijwilligerswerk is de directe betrokkenheid bij een
bepaald natuurgebied. De vrijwilligers werken actief in beheer of monitoring, of op het vlak van educatie.
Soms weten dergelijke groepen extra geld voor ‘hun’ gebied bij elkaar te brengen, bijvoorbeeld door de
organisatie van wandeltochten, sponsoring door lokale bedrijfsleven, ‘vrienden van’-lidmaatschap en/of het
binnenhalen van subsidies (zie bijvoorbeeld Muilwijk & Bleumink 2011). De vrijwilligers hebben over het
algemeen geen tot beperkte invloed op het beheer en de inrichting van het gebied.
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2.3.1 Concreet gebied en groep mensen

Concreet en afgebakend gebied
Het gaat om een concreet en afgebakend gebied. Anders dan bijvoorbeeld bij een lidmaatschap van
Vereniging Natuurmonumenten (waarbij leden ook voordelen hebben, meefinancieren aan
natuurbeheer en kunnen meepraten op de ALV), gaat het bij Nieuwe Malegenootschappen over het
beheer van een concreet en afgebakend natuurgebied.
Veel bestaande vrijwilligersorganisaties richten zich op een concreet gebied (adopteren zo’n gebied).
Ook is het mogelijk financieel bij te dragen aan een concreet gebied (‘vrienden van’, donateur).
Collectief van particulieren
Bij ‘Nieuwe Malegenootschappen’ gaat het om een collectief van particulieren die zich verbinden aan
een concreet gebied c.q. mede-eigenaar worden van dat gebied. We zijn dus niet op zoek naar
individuele investeerders die rechten in natuurgebieden kopen en/of natuurterreinen kopen.
Landgoederen zijn ook vaak eigendom van een collectief van particulieren (door vererving van
familiebezit). Vrijwilligersorganisaties zijn ook collectieven van particulieren, maar deze particulieren
zijn geen eigenaar / aandeelhouder.
Gemeenschap / gemeenschappelijke verantwoordelijkheid / betrokkenheid
De eigenaren / aandeelhouders / leden vormen een gemeenschap die in ieder geval jaarlijks overlegt;
het gaat niet om anonieme investeerders / aandeelhouders. In de Probos-verkenning is betrokkenheid
bij het gebied als belangrijke voorwaarde genoemd.

2.3.2 ‘Eigenaarschap’ en (mede)zeggenschap

Nieuwe Malegenootschappen onderscheiden zich van de meeste bestaande arrangementen tussen
burgerorganisaties en terreinbeheerders doordat er sprake is van een vorm van ‘mede-eigenaarschap’,
‘aandeelhouderschap’ en/of medezeggenschap. Er moeten bindende afspraken zijn tussen
terreineigenaar en het ‘malegenootschap’.
Aandeelhouderschap en/of mede-eigenaarschap
Een belangrijk kenmerk van historische malegenootschappen was dat gerechtigden een ‘aandeel’ (of
waardeel) bezaten, dat recht gaf op meebeslissen en vruchtgebruik. De waardelen waren historisch
verbonden aan het bezit van grond of een hoeve in een buurschap, of mogelijk ook aan de inzet van
arbeid. De waardelen waren overerfbaar en (later soms ook) verhandelbaar. Bij historische waardelen
hoorden vaak (gebruiks)rechten en plichten (bijvoorbeeld jaarlijks bijdragen aan onderhoud).
Bij historische malegenootschappen waren de waardelen gekoppeld aan het (gemeenschappelijk)
grondbezit; het malegenootschap was dus (gemeenschappelijk) eigenaar van het betreffende gebied.
Bij gemeynten hadden de rechten alleen betrekking op het gebruiksrecht en waren niet verbonden aan
het grondbezit (dat bleef in handen van de heer).
Bij Nieuwe Malegenootschappen moet gezocht worden naar een moderne variant van
aandeelhouderschap en/of mede-eiegnaarschap. In §2.4 werken we daar verschillende varianten voor
uit.
Medezeggenschap
Bij historische malegenootschappen beslisten de gerechtigden / waardeelhouders gezamenlijk over het
beheer en de exploitatie van het gebied. Het malegenootschap had dus volledige zeggenschap over
beheer, inrichting en exploitatie. Bij gemeynten lag dat anders; daar was in de eerste plaats sprake van
recht op (gemeenschappelijk) vruchtgebruik, gekoppeld aan een cijns- en/of onderhoudsplicht. Binnen
de gemeenschap van rechthebbenden was wel sprake van stemrecht en medezeggenschap voor
individuele gerechtigden.
Bij Nieuwe Malegenootschappen moet gezocht worden naar (verdergaande) vormen van
medezeggenschap. Als een Nieuw Malegenootschap eigenaar van een natuurterrein wordt, ligt
(mede)zeggenschap voor de hand. Als het terrein eigendom blijft van de terreineigenaar, moeten er
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expliciete afspraken gemaakt worden over de onderwerpen waarover het Malegenootschap kan
(mee)beslissen en over de manier waarop dat gebeurt. Daarin zijn verschillende gradaties mogelijk.
Bij het denken over medezeggenschap zijn twee niveaus van belang:
Het Nieuwe Malegenootschap heeft medezeggenschap over de beheers- en inrichtingsbeslissingen
van de terreineigenaar;
Individuele leden (van het malegenootschap) hebben individueel stemrecht over beslissingen van
het malegenootschap, zowel wat betreft interne aangelegenheden (zoals de verdeling van
‘bosproducten’, contributie, statuten) als wat betreft de standpunten van het malegenootschap ten
opzichte van de terreineigenaar.
In de praktijk zijn er al (vrijwilligers)organisaties die het (dagelijks) beheer uitvoeren voor
terreineigenaren, en daarin al (verdergaande) medezeggenschap hebben (zoals Stichting Marke de
Gorsselse Heide). Deze organisaties hebben wel vrijwilligers, maar geen individuele leden met
stemrecht.
Bindende afspraken
Een belangrijke basisvoorwaarde is dat er niet-vrijblijvende afspraken worden gemaakt tussen
terreinbeheerder en het ‘malegenootschap’ over de wederzijdse rechten en plichten, inclusief
afspraken over de onderwerpen waarover een malegenootschap kan beslissen en over de manier
waarop dat gebeurt. Die afspraken zijn wederzijds bindend. Het moet gaan om langer lopende
overeenkomst.
Lidmaatschap van een malegenootschap is (anders dan bijvoorbeeld bij vrijwilligerswerk en/of
lidmaatschap van Natuurmonumenten) niet vrijblijvend. Het brengt plichten met zich mee (zoals
aanwezigheid bij jaarvergadering, arbeid, contributie).

2.3.3 Vruchtgebruik en verdienmodellen

Net als bij historische malegenootschappen (waarin het vruchtgebruik van het gebied een belangrijke
rol speelde), kunnen Nieuwe Malegenootschappen bijdragen aan moderne en passende vormen van
(vrucht)gebruik en exploitatie van een gebied, en aan de zoektocht naar ‘nieuwe verdienmodellen’.
Dat kan op verschillende manieren worden vormgegeven.
Extra (structurele) inkomsten voor de terreinbeheerder (nieuwe verdienmodellen)
Doel van de zoektocht naar Nieuwe Malegenootschappen is dat terreinbeheerders nieuwe inkomsten
kunnen aanboren. Mensen betalen (eenmalig) voor medezeggenschap en/of investeren jaarlijks geld.
Een eenmalige bijdrage (waarmee een waardeel wordt gekocht) kan alleen door de terreineigenaar
benut worden als de waardelen verhandelbaar / overdraagbaar zijn. Als de waarde van een waardeel
terugbetaald moet worden bij terugtreden van een lid, kan het ingelegde geld niet benut worden.
Nu al dragen veel Nederlanders financieel bij aan natuur(organisaties), door (eenmalige) donaties /
schenkingen, jaarlijkse algemene donatie (aan de landschappen) of lidmaatschap (van Vereniging
Natuurmonumenten), bijdragen aan een gebied (‘vrienden van’) en/of door nieuwe vormen van crowd
funding en sponsoring. Voor Staatsbosbeheer – dat geen leden heeft – kan het concept va Nieuwe
Malegenootschappen een vorm van ‘lidmaatschap’ zijn, dat verboden is aan een concreet gebied.
Bijdrage in onderhoud en beheer
Bij historische malegenootschappen hadden geërfden naast (gebruiks)rechten ook plichten, zoals het
onderhoud van houtwallen en paden. Nieuwe Malegenootschappen kunnen een rol spelen in het
onderhoud en beheer. Voor de terreineigenaar betekent dat extra beheersinspanningen (waarmee
achterstallig en/of cultuurhistorische bosbeheer kan worden uitgevoerd) en/of kostenbesparing op
regulier beheer.
Vruchtgebruik / gebruiksrechten
Bij historische malegenootschappen had het gebruik van het bos een belangrijke economische functie.
De geërfden hadden gebruiksrechten in het bos (oogst van hout, strooisel etc.).
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Bij nieuwe malegenootschappen kan vastgelegd worden dat de aandeelhouders als tegenprestatie voor
het aandeelhouderschap / de investeringen bepaalde gebruiksrechten krijgen. Omdat bijna alle
natuurgebieden openbaar toegankelijk zijn, is het niet mogelijk (noch wenselijk) om het exclusieve
gebruiksrecht van het gebied aan de investeerders over te dragen. Wel kan gedacht worden aan
bepaalde gebruiksrechten (zoals hakhout, wildproducten, (korting op) gebruik van opstallen,
exclusieve activiteiten, etc.). Het is ook de vraag of deze jaarlijkse vergoeding in wildproducten
opweegt tegen de investering en de rentederving.
Nieuwe activiteiten / exploitatie
Nieuwe Maalgenootschappen kunnen helpen de economische potentie van het gebied te vergroten,
door het organiseren van nieuwe activiteiten, het bos meer te exploiteren, lokale sponsoren te vinden,
of door inrichtings- en beheersprojecten te ontwikkelen (en/of daar subsidies voor te vinden).
Kader gebruiksrechten
In Het Groot Rechtenboek der Vaderlandsche Natuurbescherming (2011) pleit Tom Bade voor de uitgifte
van gebruiksrechten om het natuurbeheer in Nederland duurzaam te bekostigen. Hij doet dat ondermeer op
basis van zijn ervaringen met de landschapsveiling, waarbij partijen voor een periode van 10 jaar het
(gebruiks)recht op een landschapselement verwerven. Het (grond)eigendom blijft bij de terreineigenaar.
Met het geld kan het onderhoud van het landschapselement bekostigd worden. Als ‘bedankje’ kregen
investeerders aanvankelijk vaak een picknick of een dagje op de boerderij aangeboden, maar in de praktijk
bleken die belevenissen veel meer op te brengen dan de fysieke heg of laan. Nu worden daarom vooral de
belevenissen geveild, waarmee dan een stuk landschap wordt beheerd. Volgens Bade heeft het werken met
gebruiksrechten belangrijke voordelen ten opzichte van de overdracht van eigendom.
Met gebruiksrechten kun je snel aan de slag. Bij veel ‘producten’ van de landschapsveiling is geen
notaris nodig. Bij sommige andere zaken (zoals eigendom van een landschapselement) is dat wel
nodig. Bij de overdracht van eigendom gaan andere mechanismen spelen. Voor de koper betekent het
een grote last (natuurgrond is immers vaak niet rendabel); de grondeigenaar ziet ineens dollartekens en
gaat afwegen of hij het niet slimmer op een andere manier kan verkopen. De overdracht van eigendom
duurt langer en is ingewikkelder.
Gebruiksrechten bieden goede aanknopingspunten voor de bekostiging van het beheer. Niet inrichting
en aankoop zijn volgens Bade het probleem in het natuurbeheer, maar de economie van het beheer op
de langere termijn. Door naar een natuurgebied te kijken vanuit het gezichtspunt van gebruiksrechten
en exploitatie kan volgens Bade nog veel winst geboekt worden. Volgens Bade laten terreinbeheerders
vaak nog exploitatiekansen liggen, die door een meer marktgerichte (erf)pachter mogelijk benut
zouden kunnen worden (paddenstoelen, wild, hout, beleving). Bade erkent dat echte exploitatiekansen
van natuurgebieden zich vooral voordoen bij winbare grondstoffen (zand) of bij rode functies (wonen,
werken, horeca).

2.4 Modellen
2.4.1 Toepassingsmogelijkheden

Er kunnen in theorie drie situaties onderscheiden worden, waarin het concept ‘Nieuwe
Malegenootschappen’ kan worden toegepast.
a. Aankoop van nieuwe natuur (mede-eigenaarschap)
Als een terreinbeheerder landbouwgrond wil aankopen en omzetten in (EHS)natuur, is hiervoor geld
nodig. In sommige situaties is hiervoor tegenwoordig te weinig (overheids)geld beschikbaar. Burgers
en/of bedrijven kunnen in dat geval mede investeren in de aankoop en inrichting van het gebied. Deze
partijen kunnen dan mede-eigenaar en/of aandeelhouder worden.
b. Uitgifte van aandelen en/of verkoop van bestaande natuur (mede-eigenaarschap)
In dit geval verkoopt een terreineigenaar (een deel van) zijn bestaande natuurterreinen aan private
partijen en/of geeft eigendomscertificaten uit. De private partijen worden dan mede-eigenaar en/of
aandeelhouder c.q. certificaathouder. Met overdracht van het terreineigendom kan het ‘dode’ geld dat
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nu is vastgelegd in het grondeigendom, worden benut voor beheer, nieuwe natuuraankopen en/of
kwaliteitsinvesteringen. Het is overigens de vraag of een terreinbeheerder vrijelijk kan beschikken
over het vrijgekomen geld; vaak is in de beschikking bij de doorlevering van de grond bepaald wat er
bij verkoop van de grond moet gebeuren (zie Brusse 2012).
Staatsbosbeheer was door de minister verplicht om haar natuurgronden buiten de EHS te verkopen.
Het geld dat hiermee wordt binnengehaald vloeit terug naar de Staatskas. In het Overijsselse Daarle
heeft Staatsbosbeheer recentelijk in een eerste ronde gronden verkocht. Hier is veel politieke en
maatschappelijke weerstand tegen ontstaan, waardoor de verkoop van natuurgronden is opgeschort. In
het Groene Woud is de verkoop van Staatsbosbeheergronden niet aan de orde.
c. Verdergaande afspraken over (vrucht)gebruik, beheer en inspraak in bestaande natuur (medezeggenschap en gebruik)
In dit geval blijft de bestaande natuurgrond in het bezit van de terreineigenaar, maar maakt de
terreineigenaar (verdergaande) afspraken met private partijen over het beheer, (vrucht)gebruik en de
inspraak. De afspraken zijn niet vrijblijvend (zoals vaak het geval is bij bestaande
vrijwilligersgroepen) en om ‘malegenoot’ te worden (en dus mee te kunnen profiteren van het
vruchtgebruik en mee te kunnen praten) moet een bepaalde inspanning geleverd worden (in geld of
arbeid). In ruil voor deze inspanning krijgt het malegenootschap bepaalde rechten (medezeggenschap
op beheer en inrichting, vruchtgebruik, exclusief gebruik van opstallen, etc.).

2.4.2 Uitwerking mede-eigenaarschap (model a en b)

Structurering bezit
Brusse (2013) heeft in kaart gebracht op welke manier gemeenschappelijk grondbezit vormgegeven
kan worden. Belangrijke aspecten in de keuze voor een bepaalde organisatievorm zijn de mate van
zeggenschap van de nieuwe eigenaren over het beheer, de vraag of er wel of geen sprake van een
‘onderneming’ is en hoe het natuureigendom voor de nieuwe eigenaren fiscaal geregeld is. Op
hoofdlijnen zijn de volgende opties mogelijk:
1. Verkoop van de natuurgronden aan een bestaande of nieuw op te richten organisatie, zoals een
vereniging of een stichting. Ook kan het gebied als onverdeelde boedel verkocht worden aan
individuele eigenaren. Beide situaties kunnen eventueel gecombineerd worden met een
kettingbeding of een kwalitatieve verplichting (waarmee een bepaalde inrichting of een bepaald
beheer geregeld kan worden), maar in essentie kan de nieuwe eigenaar het gebied naar eigen
inzicht inrichten en beheren. De terreineigenaar is de zeggenschap (grotendeels) kwijt.
2. Oprichting van een (natuurschoonwet) BV + de uitgifte van aandelen (of certificaten). De
aandeelhouders zijn de nieuwe (mede)eigenaren. Zij bepalen in de aandeelhoudersvergadering het
beleid en het beheer. In de statuten kunnen bepalingen worden opgenomen over de manier van
besluitvorming. De terreinbeheerder kan eventueel (groot)aandeelhouder blijven en zo een
beslissende rol blijven spelen. Ook is het mogelijk tussen de BV en de aandeelhouders een
‘stichting administratiekantoor’ te plaatsen. De stichting is de werkelijke houder van de aandelen,
en geeft ‘certificaten van aandelen’ aan de investeerders uit. Een certificaat vertegenwoordigt
dezelfde waarde (koers) en levert een gelijke opbrengst (dividend) als het onderliggende aandeel.
Het grote verschil met een aandeel is dat een certificaat geen recht geeft op het deelnemen aan de
stemming op een aandeelhoudersvergadering. Als de terreinbeheerder een beslissende positie in
het stichtingbestuur inneemt, kan het beheer van het terrein nog grotendeels volgens de inzichten
van de terreinbeheerder plaatsvinden.
Het geld dat op deze manier bij elkaar gebracht wordt, kan door de terreineigenaar gebruikt worden
voor de aankoop en inrichting van nieuwe natuurgebieden en/of (via bijvoorbeeld een fonds) voor
beheer of kwaliteitsverbetering.
Mogelijke voordelen ‘geërfden’
Voor investeerders / aandeelhouders kunnen er de volgende voordelen zijn:
- De aandelen / certificaten zijn in principe overdraagbaar en verkoopbaar. Omdat (natuur)grond op
de langere termijn vermoedelijk waardevast is, kan investeren in natuur- en bosgrond een veilige
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en waardevaste belegging zijn. Maar net als bij andere investeringen en aandelen zijn hieraan
risico’s verbonden;
- Investeren in natuurgrond kan in bepaalde situaties fiscaal aantrekkelijk zijn (in de praktijk lijken
de fiscale voordelen echter beperkt; zie Brusse 2013);
- Investeren in gemeenschappelijk natuurbezit is een sympathieke vorm van investeren in natuur;
met het vrijgekomen geld kan een maatschappelijke plus worden gerealiseerd (extra natuur);
- Investeren in natuur kan voor bedrijven een vorm van maatschappelijk verantwoord ondernemen
(MVO) zijn c.q. bijdragen aan de PR en profilering;
- Investeren in een concreet gebied biedt de mogelijkheid zich (als mede-eigenaar) te verbinden met
dat concrete natuurgebied.
Als vergoeding voor de investering kan een tegenprestatie ‘in natura’ worden uitgekeerd, zoals de
deelname aan een of meer exclusieve activiteiten of een deel van de natuuropbrengsten (zoals
wildernisvlees of hout). Het is zoals gezegd de vraag of deze ‘vergoeding’ opweegt tegen de
investering en de rentederving. Brusse (2013) geeft aan dat de exploitatie van een natuurgebied alleen
rendabel is als er ook rode functies zijn en/of grondstoffen gedolven kunnen worden.
De investering in natuuraandelen / mede-eigenaarschap heeft zeker ook risico’s. Zo kan bij
teruglopende beheerssubsidies de exploitatie van het gebied onder druk komen te staan (waardoor er
jaarlijks geld bijgelegd moet worden) en kunnen natuuraandelen (mede daardoor) moeilijk
verkoopbaar zijn of in waarde dalen (net als bij ‘gewone’ aandelen).

2.4.3 Uitwerking overdracht van beheersinvloed en/of gebruiksrechten (model c)

Algemeen
Net als bij de overdracht van eigendom is ook bij de overdracht van rechten en/of zeggenschap de
vraag in hoeverre een terreinbeheerder wil gaan in het overdragen van beheersinvloed, en in hoeverre
(individuele) ‘aandeelhouders’ mee kunnen praten over de beheersbeslissingen.
In de praktijk zijn er al (vrijwilligers)organisaties die het (dagelijks) beheer uitvoeren voor
terreineigenaren, en daarin medezeggenschap hebben (zoals Stichting Marke de Gorsselse Heide).
Deze organisaties hebben wel vrijwilligers, maar geen individuele leden met stemrecht.
Typen overeenkomsten
De afspraken tussen een terreinbeheerder en een ‘melegenootschap’ kunnen op verschillende manieren
vastgelegd worden:
Overdracht van beheersinvloed en verantwoordelijkheid (zakelijke overeenkomst /
adoptieovereenkomst). Terreinbeheerder en malegenootschap maken afspraken over wederzijdse
rechten en plichten, de onderwerpen waarover het malegenootschap medezeggenschap heeft en de
manier waarop beslissingen worden genomen. Om stemrecht te verwerven (en malegenoot te
worden) moet de betreffende persoon een waardeel verwerven, bijvoorbeeld door aankoop en/of
een minimale arbeidsinzet. Ook kunnen er eisen gelden voor jaarlijkse inspanningen van de
malegenoten. Hierbij kunnen ook bepaalde gebruiksrechten worden overgedragen (jachtrecht,
houtkap, exclusieve toegang tot delen van het gebied en/of exclusieve activiteiten). Dit kan
geregeld worden in een zakelijke overeenkomst of een adoptieovereenkomst.
Pachtcontract. Met natuurpacht, dat tot nu toe vooral wordt gebruikt voor extensieve beweiding
van natuurlijke graslanden en heide, krijgt een exploitant (vaak een agrariër) langjarig de
mogelijkheid om een gebied te gebruiken en te beheren. Daarmee kan de pachter ook
(gedeeltelijk) invloed op het beheer krijgen, maar de eigenaar stelt daarbij over het algemeen
duidelijke voorwaarden.
Erfpacht. De meest vergaande vorm van de overdracht van gebruiksrechten en
beheersverantwoordelijkheid is de erfpacht van bos- en natuurgronden. Een terreinbeheerder –
zoals Staatsbosbeheer – blijft dan eigenaar van het gebied, maar geeft het (volledige)
vruchtgebruik via langlopende contracten uit aan een rechtspersoon. Deze regelt
subsidieaanvragen, belastingen en heffingen en houdt toezicht. Via de bepalingen in de
erfpachtovereenkomst kunnen afspraken gemaakt worden over het beheer en het behoud van
ecologische, landschappelijke en/of cultuurhistorische waarden, en/of de toegankelijkheid voor het
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publiek (zie ook Trouw, 2012). Een voorbeeld van de erfpacht van natuurgronden is de
overeenkomst die het Provinciaal Waterleidingbedrijf Noord-Holland (PWN) heeft gesloten met
de provincie Noord-Holland, waarbij PWN het duingebied mag gebruiken voor de infiltratie van
water. Tom Bade heeft recentelijk voorgesteld om erfpachtconstructies ook mogelijk te maken
voor coöperaties en verenigingen.
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3 Verkenning voor Het Groene Woud
In de tweede helft van 2012 hebben we gesprekken gevoerd met belangrijke stakeholders in Het
Groene Woud, zoals terreineigenaren (Brabants Particulier Grondbezit, Natuurmonumenten,
Staatsbosbeheer en Brabants Landschap, gemeente), beleidsmatig betrokkenen van ondermeer de
provincie Brabant en het Streekhuis en enkele lokale organisaties (zie voor een overzicht van de
geïnterviewde stakeholders en gespreksthema’s bijlage 1). In de gesprekken is ondermeer gevraagd
naar de visie op het concept Nieuwe Malegenootschappen en naar de bereidheid om aan een eventuele
pilot mee te werken c.q. een concrete casus aan te leveren. In dit hoofdstuk geven we de resultaten van
deze gesprekken op hoofdlijnen weer.

3.1 Oud gemeenschappelijk (bos)beheer in Het Groene Woud
Voor de Meierij – dat in geografisch opzicht grotendeels overeenkomt met het werkgebied van het
Groene Woud - is in 2011 een historische dissertatie verschenen over het oude gemeenschappelijke
beheer van woeste heide- en bosgronden (Vera 2011).
De studie bevestigt het algemene beeld dat gemeenschappelijk beheer en gebruik van woeste gronden
– inclusief bosgronden - in Brabant veel voorkwam, en dat dat geregeld was via de gemeynten (zie
ook §2.1). Malegenootschappen kwamen in de Meierij niet of nauwelijks voor. Toch zouden volgens
Vera enkele plaatsnamen / toponiemen kunnen wijzen op het bestaan van malegenootschappen: “De
vier gerechtigde plaatsen op de Bodem van Elde, een oud bosgebied, werden de vier (ge)malen
genoemd, ook in het oudste rechterlijk register van Boxtel is meteen al sprake van gemalen (BHIC RA
Boxtel 53, f. 1 1393 en ook later) als gerechtigden op de gemene gronden. Ook de plaatsnaam
Rosmalen en het toponiem Maelstroom zijn mogelijke indicaties.”
De Bodem van Elde is het gebied tussen Boxtel, Gemonde, Schijndel, Olland en Liempde, waar
tegenwoordig het bosgebied De Geelders is gelegen.
De dissertatie biedt veel historische informatie over organisatie, functioneren en ontwikkeling van de
gemeynten (woeste gronden) in de Meierij, ook in relatie tot het gebruik en beheer van bossen en
houtopstanden – inclusief de functies en organen die daarvoor in het leven waren geroepen, zoals
schutters, gezworenen, vorsters, setters, heymraden en drosten.
Cultuurhistorie als inspiratiebron: Gemeene Bossen als ‘branding’
De koppeling tussen cultuur- en streekhistorie enerzijds en nieuwe (ruimtelijke) ontwikkelingen anderzijds
heeft met ondermeer de Belvedere-aanpak bewezen een krachtige inspiratiebron te kunnen zijn. Het zet
mensen in beweging, spreekt hen aan op hun identiteit en verbindt. In de Nieuwe Koers heeft provincie
Brabant cultuur en identiteit als belangrijke dragers voor gebiedsprocessen aangemerkt. In het Groene
Woud zijn streekidentiteit en het cultuurhistorische landschap van groot belang voor de ‘branding’ van het
gebied. Nieuwe Gemeene Bossen – gestoeld op de geschiedenis van het gebied - kunnen daarin een rol
spelen, zeker als ze voortbouwen op concrete voorbeelden uit de geschiedenis van het Groene Woud. De
nieuwe ‘geërfden’ kunnen zich op die manier verbinden met de geschiedenis én het met gebied. Dat levert
veel meerwaarde op, persoonlijke betrokkenheid en een sterk concept in de communicatie.

3.2 Beleidsmatige aanknopingspunten Nieuwe Malegenootschappen
Algemeen
Het concept ‘Nieuwe Malegenootschappen’ past goed in de actuele Brabantse beleidscontext:
- Door gezamenlijke investering in natuur kunnen bos- en natuurpercelen worden aangekocht c.q.
kunnen investeringen in natuur op een nieuwe manier worden gefinancierd;
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-

Gemeenschappelijk eigendom en vruchtgebruik van en zorg voor een bos- of natuurgebied leidt
tot nieuwe maatschappelijke verbanden en meer draagvlak voor natuur. Geërfden kunnen evt. ook
nieuwe partijen zijn als zorginstellingen, scholen etc.
- Door (ook) investeerders aan te trekken uit het stedelijk gebied kan de band tussen stad en
platteland versterkt worden. Ook bij de oude gemeenschappelijke bossen woonde een deel van
geërfden vaak in de stad. De nieuwe geërfden worden door hun investering / bezit nauwer
betrokken bij (hun deel van) het Groene Woud. Betrokkenheid kan zich verder vertalen in
deelname aan beheer en nieuwe vormen van PR en ambassadeurschap.
In de gesprekken is dit beeld breed onderschreven.
Landschappen van Allure
De provincie Brabant geeft aan dat het concept ‘Nieuwe Malegenootschappen’ past binnen het
programma Landschappen van Allure. Daarin zijn drie provinciale toplandschappen aangewezen, die
alle drie dichtbij stedelijke concentraties liggen en belangrijk zijn voor het (internationale)
vestigingsklimaat: Het Groene Woud, Brabantse Wal en de Maashorst. De provincie wil hier flink in
(mede)investeren. Binnen Landschappen van Allure zijn drie aparte thema’s / aandachtspunten
opgenomen, waaraan de provincie extra aandacht wil besteden: a) nieuwe verdienmodellen, b)
participatie en c) concrete versterking van de ruimtelijke kwaliteit. “Nieuwe Malegenootschappen’
raakt aan alle drie de aandachtspunten.
Groene Woud
Volgens Streekhuis Het Groene Woud past het initiatief goed bij het Groene Woud. Het is een gebied
met een lange traditie op het gebied van vernieuwing, uitvoering, financiering en burgerparticipatie.
Zo is de streekrekening in het Groene Woud ‘uitgevonden’ en wordt er ook gewerkt aan
productencoöperatie en crowdfunding.
Het Groene Woud heeft in 2012 een visie ontwikkeld voor de uitwerking van Landschappen van
Allure, waarin (ook fysiek) de link gelegd wordt tussen stad en platteland. Daarnaast staat ook de
vernieuwing van het instrumentarium centraal, zoals gebiedsontwikkeling, nieuwe verdienmodellen en
beheersconstructies. Het concept ‘Nieuwe Malegenootschappen’ raakt aan verschillende inhoudelijke
thema’s en zou benut kunnen worden voor de vernieuwing van het instrumentarium, met name op het
gebied van (gemeenschappelijke financiering van) beheer.

Biomassa
Kan het concept ‘Nieuwe Malegenootschappen’ bijdragen aan doelstellingen op het gebied van regionale
biomassaproductie? In het Groene Woud zijn plannen voor een duurzame regionale biomassacentrale.
Volgens Staatsbosbeheer – dat bij de biomassa-initiatieven betrokken is – is biomassaproductie alleen
rendabel als er grote hoeveelheden worden geproduceerd. Voor initiatieven waarbij gebruikersgroepen
ondermeer hout oogsten (zie hoofdstuk 4, pilot De Geelders), is ‘handmatige’ biomassaproductie niet
rendabel. Voor initiatieven waarbij investeerders mede-eigenaar worden van een bos- of natuurgebied
waaruit grootschalig biomassa geoogst kan worden, zijn er wel mogelijkheden. Die mogelijkheden
verschillen echter niet (structureel) van de mogelijkheden die terreineigenaren nu al hebben. Brabants
Particulier Grondbezit suggereert dat private investeerders in een bos dat wordt benut voor
biomassaproductie voor een regionale energiecentrale, uitbetaald kunnen worden in de levering van x kWh
energie.
Geadviseerd wordt om bij ‘Nieuwe Malegenootschappen’ vooral ook te kijken naar hoogwaardige
houtproducten. Biomassaproductie levert weinig geld op. Lokaal geproduceerd (kwaliteits)hout wordt
steeds vaker toegepast en levert meer geld op.
Natuurbeleid
De provincie geeft aan dat er binnen de provincie nagedacht wordt over nieuwe
financieringsmogelijkheden voor zowel natuur en landschap als voor gebiedsontwikkeling. Er is een
werkgroep Brabant Uitnodigend Groen (BRUG), die nadenkt over financiering van natuur. Een
mogelijkheid is dat (markt)partijen investeren in natuur. Basisidee daarbij is dat er in de grondposities
voor natuur heel veel ‘dood’ geld zit. Als dat geld vrijgemaakt kan worden, kunnen terreineigenaren
daar nieuwe natuurinvesteringen mee doen. Het ‘kapitaliseren’ van natuurgronden kan door de
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verkoop van natuurgronden aan particulieren en/of institutionele beleggers, door de uitgifte van
certificaten (waardoor de terreinbeheerder nog wel invloed op het beheer kan houden) en/of door meer
kleinschalige constructies met lokale partijen en agrariërs. Ook zou op deze manier de aankoop van
nieuwe natuurterreinen gedeeltelijk gefinancierd kunnen worden met privaat geld.
Het concept Nieuwe Malegenootschappen sluit ook aan op de voorstellen van de Brabantse SER om
voor Natuur en Economie een provinciebrede Green Deal te sluiten, waarbij ook het bedrijfsleven
investeert in de Brabantse natuur.

3.3 Visie terreineigenaren Het Groene Woud
Staatsbosbeheer
Staatsbosbeheer is geïnteresseerd in het concept ‘nieuwe malegenootschappen’. De terreinbeheerder
ziet daarbij vooral mogelijkheden voor de uitgifte van gebruiksrechten, de samenwerking met
gebruikersgroepen en de ‘adoptie’ van deelgebieden in bestaande terreinen. Staatsbosbeheer streeft
naar EHS-realisatie in het Groene Woud. Er zullen geen gronden worden afgestoten. De overdracht
van eigendom / de uitgifte van eigendomscertificaten en aandelen is wat Staatsbosbeheer betreft niet
aan de orde.
Het concept past binnen de nieuwe strategie van Staatsbosbeheer, waarin ‘thuis in de streek’ een
belangrijk aandachtspunt is. Daarin staat een nauwere samenwerking met maatschappelijke
gebiedspartijen centraal. Staatsbosbeheer werkt overigens geregeld al samen met gebruikersgroepen.
In Son en Breugel is het beheersplan voor een belangrijk deel door een gebruikersgroep opgesteld. Het
bestaande vrijwilligersbeleid (inzet en betrokkenheid) blijft onverminderd van kracht.
Pilotlocaties
Staatsbosbeheer wil een Malebossen-pilot in Het Groene Woud ondersteunen. Staatsbosbeheer heeft
relatief weinig grote terreinen in Het Groene Woud: De Geelders (ten oosten van Boxtel, 164 ha),
Elderbroek (20 ha ten noorden van Hermalen), Wijboschbroek (150 ha ten noorden van Schijndel) en
enkele kleinere percelen. Daarnaast heeft Staatsbosbeheer enkele gebieden in de Groene Delta rond
Den Bosch (met gebieden als Engelermeer, Moerputten en Bossche Broek). Kansrijk zijn volgens
Staatsbosbeheer de Geelders en mogelijk ook Bossche Broek bij Den Bosch (nergens in Nederland is
een natuurgebied zo dicht bij het centrum van een stad gelegen). De Geelders, Elderbroek en
Wijboschbroek hebben een voor Brabant relatief goed gedocumenteerde geschiedenis waarin het
gemeenschappelijke beheer (van bos en woeste grond) een belangrijke plaats innam.
Natuurmonumenten
In algemene zin ziet Natuurmonumenten vooral kansen voor ‘Nieuwe Malegenootschappen’ om extra
natuur of landschap te ontwikkelen, waarvoor nu geen financiering is (aankoopvariant).
Natuurmonumenten heeft in het Groene Woud echter niet zo’n aankoopopgave. Natuurmonumenten
bezit in Het Groene Woud enkele grote aaneengesloten gebieden, zoals de Kampina, de Loonse en
Drunense Duinen, de Oisterwijkse Bossen en Huis ter Heijde. Er zijn geen grote ontwikkelopgaven
waarvoor extra geld nodig is. Mede daarom wil Loonen op dit moment geen tijd in het concept
investeren.
Voor wat betreft de ‘gebruiksrechtenvariant’ denkt Natuurmonumenten dat de uitgifte van
gebruiksrechten, het geven van inspraak en/of de uitbesteding van het beheer de eenheid van het
beheer aantast. Bovendien verwacht Natuurmonumenten dat het overleg veel tijd kost, terwijl de
samenwerking met vrijwilligers – wat nu al veel gebeurt - juist weinig tijd vraagt en effectief is. Juist
die vrijwilligerslijn wil Natuurmonumenten voortzetten. Daarnaast bekijkt Natuurmonumenten zelf
hoe hun leden eventueel ‘in natura’ kunnen worden beloond.
Brabants Landschap
Brabants Landschap is geïnteresseerd in het concept ‘Nieuwe Malegenootschappen’. Brabants
Landschap vindt dat het denken in gemeenschappelijke belangen de laatste jaren te veel is verdrongen
door individualisering en de alles regelende overheid.
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Brabants Landschap ziet vooral mogelijkheden voor het concept bij de aankoop van nieuwe
natuurgebieden (aankoopvariant), niet bij het beheer en/of bezit van al bestaande gebieden
(overdracht eigendom of rechten). Brabants Landschap wil geen bestaande gronden verkopen, of het
beheer geheel uit handen geven. Dat past niet in de visie van degelijk beheer en verantwoording
richting achterban en leden. De provincie heeft wel gevraagd of Brabants Landschap natuurgronden
wil verkopen. Met het vrijkomende geld kan dan elders grond aangekocht worden. Brabants
Landschap vraagt zich af of investeerders willen investeren in bestaande natuurgrond.
Pilotlocatie
Brabants Landschap wil meewerken aan een ‘aankooppilot’, om te onderzoeken hoe een dergelijk
concept in de praktijk uitgewerkt kan worden en wat het op kan leveren.
Landgoedeigenaren
Brabants Particulier Grondbezit (BPG) denkt dat het concept ‘Nieuwe Malegenootschappen’ aan kan
sluiten op ontwikkelingen rond landgoederen in het Groene Woud. Veel landgoedeigenaren kijken al
op een markt- en maatschappijgerichte manier naar (het beheer van) hun landgoed.
De grootste kansen voor het concept liggen volgens BPG bij nieuw te verwerven agrarische gebieden
voor natuurontwikkeling (aankoopvariant), waarvoor nu geen (of onvoldoende)
waardecompensatiegeld is. In heel Brabant gaat het om zo’n 10.000 ha agrarische grond binnen de
EHS, die aangekocht moet worden om aaneengesloten gebieden te maken. Een voorbeeld is de
aankoop van een bomenlaan (1 ha) met daar omheen 4 ha agrarisch land. Voor die laan kan misschien
waardecompensatie worden verkregen, maar voor de 4 ha landbouwgrond niet. Daar zou aanvullende
financiering welkom zijn. Voor percelen waar wél waardecompensatiegelden zijn, is volgens BPG
geen aanvullende financiering nodig (dat kan de landgoedeigenaar vaak zelf opbrengen, zeker als het
maar om enkele ha’s gaat).
BPG denkt dat maar weinig landgoedeigenaren (een deel van) hun bestaande bezit als onderpand
willen gebruiken voor de uitgifte van certificaten. Zij hechten veel aan hun bestaande bezit, en zijn
over het algemeen juist op zoek naar het robuuster maken van hun bezit.
Voor wat betreft de uitgifte van gebruiksrechten bestaan er verschillende arrangementen, zoals de
uitgifte van jachtrechten. Er kleven nadelen aan de uitgifte van gebruiksrechten voor bijvoorbeeld
houtoogst, zoals toezicht (op kap en afhalen hout) en Arbocertificering. Dat kost veel tijd en levert
weinig geld op. Wel kan BPG zich voorstellen dat gebruikers bijvoorbeeld gratis hout kunnen krijgen
in ruil voor een prestatie, zoals meewerken in het beheer. Ook kunnen aandeelhouders vergoed worden
door hen gebruik te laten maken van een woning of schuur voor overnachtingen, vergaderingen en of
feesten.
Pilotlocaties
BPG wil bekijken of landgoedeigenaren willen aanhaken bij een pilot waarbij gemeenten of
terreinbeheerders betrokken zijn. Een eigenstandige pilot met een landgoedeigenaar is niet aan de
orde. In een pilot zou volgens BPG integraal en gebiedsgericht gedacht moeten worden. Het kan dan
desgewenst ook gaan om herverkaveling tussen terreinbeheerder en landgoedeigenaar (zodat er
robuustere eenheden ontstaan) en om afspraken over samenwerking in beheer. BPG ziet vooral kansen
als direct omwonenden en betrokkenen meedoen, zoals een Agrarische Natuurvereniging of stoppende
boeren. Ook moeten er nieuwe doelgroepen gezocht worden (bijvoorbeeld gezinnen met kinderen).
Gemeente (Boxtel)
De gemeente Boxtel ziet vanuit de gemeentelijke rol als terreinbeheerder geen kansen voor de verkoop
van natuurterreinen aan particulieren en/of de uitgifte van certificaten. De gemeente Boxtel heeft niet
veel natuurgronden in eigendom, en op termijn zou die natuurgrond van strategisch belang kunnen
blijken. Wel werkt de gemeente Boxtel al geruime tijd samen met vrijwilligersgroepen die
gemeentelijke natuurterreinen beheren. De gemeente wil daarbij toe naar een zakelijker benadering,
bijvoorbeeld door de gronden te verpachten aan de vrijwilligersgroepen.
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3.4 Aanknopingspunten vanuit gebiedsopgaven
Een andere benadering om te bekijken of en waar het concept van Nieuwe Malegenootschappen
toegepast kan worden, is om vanuit bestaande provinciale gebieds- en beleidsopgaven te kijken naar
de mogelijkheden.
In de eerste plaats is het van belang te constateren dat er in het Groene Woud weinig tot geen
‘provinciale’ EHS is, en dat er zodoende voor de aankoop van natuurterreinen wél waardecompensatie
is (voor de kerngebieden van de Brabantse EHS is wél voldoende geld beschikbaar; alleen voor de
zogenaamde ‘provinciale’ EHS is er minder geld beschikbaar). Dat maakt dat de noodzaak tot het
aantrekken van private investeringen minder groot. Ook heeft Staatsbosbeheer in het Groene Woud
geen doelstelling om bestaande natuurgronden te verkopen. Ze is dus niet op zoek naar een kopende
partij.
Toch komen uit de inventarisatie verschillende gebieden naar voren waar samenwerking met
bestaande (particuliere) grondeigenaren en/of private investeerders mogelijk zou kunnen zijn. Daarbij
is geredeneerd vanuit de opgaven in het gebied, en niet vanuit de bereidheid van partijen om inderdaad
met het concept aan de slag te gaan.
1. De Brand. Een deel is in handen van Het Groene Erfdeel, een grote partij met veel bos. Het betreft
EHS / multifunctioneel bos. Het gebied krijgt te maken met vernatting. Wellicht is er een
constructie te bedenken om die natschade te compenseren met andere inkomsten / investeringen.
Grenst aan Kasteel Strijdhoef. Die partij zou ook betrokken kunnen worden.
2. Duinboeren / Brokkenbroek. Brokkenbroek is een terrein van Brabants Landschap. Er wordt al
jaren gezocht naar een manier om het gebied te beheren; wellicht zou private investering hier
kunnen helpen. Opbrengst kan vlees zijn (begrazing).
3. Mortelen – Scheeken. ARK heeft een voorstel gedaan om in dat gebied aan gebiedsontwikkeling te
werken. Brabants Landschap is hier de grotere beheerder en zou het voortouw moeten nemen. De
gebieden zouden wellicht deels via aandeelhouders verworven, ingericht en beheerd kunnen
worden.
4. Oisterwijk. Deltaplan Landschap, iets ten noorden van het dorp. Is nu nog agrarische grond. Moet
EHS worden.
5. Logse velden. Waterbergingsgebied aan de zuidrand van de Kampina, in eigendom van
Natuurmonumenten en deels van Waterschap de Dommel. Het betreft een compensatieproject
voor de uitbreiding van Beekse Bergen. Heeft een relatie met de ontwikkeling van een nieuw
landgoed en met het bestaande landgoed de Rosep.
De terreinen van Brabants Landschap en Natuurmonumenten zijn door de betreffende
terreinbeheerders niet zelf genoemd als mogelijke pilotlocatie.

3.5 Conclusies & kansrijke pilots
Conclusies

1. Beleidsmatig is er interesse in het concept ‘Nieuwe Malegenootschappen’. Het concept past bij
beleidsvoornemens op het gebied van nieuwe verdienmodellen en financieringsvormen voor
natuur en landschap, de versterking van de band tussen stad en platteland en nieuwe vormen van
burgerparticipatie.
2. Verschillende terreineigenaren zijn geïnteresseerd in het concept. Staatsbosbeheer en Brabants
Landschap zijn bereid om op een pilotlocatie het concept in praktijk te brengen. Brabants
Particulier Grondbezit wil in concrete gevallen bekijken of landgoedeigenaren betrokken kunnen
worden.
3. Er zijn globaal drie situaties waarvoor ‘Nieuwe Malegenootschappen’ een oplossing zouden
kunnen zijn. De kansen voor het concept verschillen per situatie, vinden de terreineigenaren:
a. Aankoop nieuwe natuur. Private (mede)financiering van de aankoop van nieuwe
natuurgebieden waarvoor nu te weinig overheidsgeld is; deze vorm wordt als kansrijk gezien;
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b. Uitgifte of verkoop van bestaande natuur. Het gaat daarbij om de uitgifte van
eigendomscertificaten voor bestaande natuurgebieden aan private partijen en/of de volledige
verkoop van bestaande natuurterreinen aan private partijen. Met het geld van deze private
partijen kan het ‘dode’ geld dat nu is vastgelegd in het grondeigendom, worden benut voor
beheer, nieuwe natuuraankopen en of kwaliteitsinvesteringen.
Alle terreineigenaren zeggen hiervoor niet te voelen, omdat het volgens hen haaks staat op
degelijk beheer en verantwoording richting achterban en leden. De verkoop van bestaande
natuur ligt bovendien politiek zeer gevoelig – zie de recente discussie rond de veiling van
Staatsbosbeheergronden in het Overijsselse Daarle (in Het Groene Woud is een dergelijke
natuurverkoop overigens niet aan de orde). Tot slot is het (in ieder geval voor
Staatsbosbeheer) ook de vraag of de vrijkomende gelden besteed kunnen worden aan
regionale natuurinvesteringen, of dat ze gezien de bezuinigingsdoelstellingen terug moeten
vloeien naar de Staatskas (Brusse 2013).
c. Verdergaande afspraken over (vrucht)gebruik, beheer en inspraak in bestaande natuur.
Staatsbosbeheer ziet mogelijkheden om afspraken te maken met burgergroepen over
vruchtgebruik, medezeggenschap en beheer van bestaande natuurgebieden, bijvoorbeeld via
adoptieovereenkomsten. Andere terreinbeheerders zijn terughoudender met het uit handen
geven van het beheer aan burgergroepen in bestaande natuurterreinen. Zij geven de voorkeur
aan bestaande samenwerkingsverbanden met (individuele) vrijwilligers.
Kansrijke pilots: keuze

Uit de verkenning zijn drie kansrijke pilotgebieden in het Groene Woud naar voren gekomen: een
‘aankooppilot’ van Brabants Landschap en twee ‘adoptie’-pilots van Staatsbosbeheer (De Geelders,
Bossche Broek). Om een keuze te maken voor de verdere uitwerking van één pilot zijn op twee
niveaus criteria gehanteerd:
1. Gezamenlijke criteria voor de drie InnovatieNetwerk-pilots
Vanuit InnovatieNetwerk is er een voorkeur voor een zo divers mogelijke samenstelling van de
drie uit te werken vervolgpilots (in Drenthe, op de Veluwe en in Brabant):
a. spreiding in type (natuur)terreinen
b. spreiding in terreineigenaren (provinciaal landschap, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten)
c. spreiding in beoogd model (mede-eigenaarschap, aankoop en/of gebruiksgroep)
2. ‘Interne’ criteria
Dit betreft met name (een inschatting van) de kansrijkheid van een pilot (naar Probos 2012):
a. De interesse van de bosbeheerder en de bereidheid om daadwerkelijk mee te werken;
b. De bereidheid van de terreineigenaar om specifieke rechten uit te geven, bijvoorbeeld ten
aanzien van vruchtgebruik of medezeggenschap.
c. De aanwezigheid van voldoende potentiële ‘geërfden’ in de omgeving van het gebied, c.q.
signalen dat mensen geïnteresseerd zijn in deelname en willen investeren in geld of arbeid;
d. Het gebied moet aantrekkelijk genoeg zijn en voldoende ‘producten’ bieden. Het gaat bij
voorkeur om een wat ouder en aantrekkelijk bos van minimaal 50 ha dat voldoende
mogelijkheden biedt voor het leveren van ‘tegenprestaties’ (hakhout, evenementen, etc.)
a. Casus Brabants Landschap
De pilot Brabants Landschap had aanvankelijk de voorkeur, omdat het – anders dan in de twee andere
deelstudies - om aankoop en mede-eigenaarschap zou gaan, én omdat er zo diversiteit in de
deelnemende terreinbeheerders zou ontstaan (zowel in de Drentse als de Veluwse casus gaat het om
pilots waarbij Staatsbosbeheer betrokken is). Omdat de casus qua planning niet paste binnen de
projectplanning, hebben we deze casus laten vallen.
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b. Casus Bossche Broek / Staatsbosbeheer
De Bossche Broek kan een interessante casus zijn vanwege de directe ligging tegen de stad Den Bosch
en het intensieve recreatieve gebruik. Het deel dat direct tegen Den Bosch aan ligt is publicitair ook
interessant, mede omdat het stadswallenmuseum een ‘toegangspoort’ tot Het Groene Woud is. De
ligging, bekendheid en het intensieve gebruik maken dat er wellicht voldoende ‘geërfden’ zijn die in
geld of arbeid bij willen dragen aan het gebied.
Staatsbosbeheer ziet echter ook belangrijke nadelen. De eigendomssituatie is complex. Het gebied is
overwegend open, en biedt weinig bosproducten / mogelijkheden voor tegenprestaties. Omdat het
gebied zeer nat is, gebeurt het beheer meestal met gespecialiseerde machines. Dat maakt actieve
betrokkenheid van mensen lastig.
c. Casus De Geelders / Staatsbosbeheer
Staatsbosbeheer ziet in de Geelders kansen voor een Malepilot op het gebied van beheers- en
gebruiksrechten. De Geelders vraagt, vanwege het kleinschalige en natte karakter, om een kwalitatief
hoogstaand en gedetailleerd beheer. Met name in dit gebied is Staatsbosbeheer daarom op zoek naar
een actieve organisatie die verantwoordelijkheid wil nemen voor het beheer van een deel van De
Geelders, en op die manier ook continuïteit in het beheer kan leveren. In ruil voor inspanning kan deze
organisatie (bos)producten krijgen en de ruimte om mee te denken over het beheer (te regelen in een
adoptieovereenkomst).
In het gebied zijn al burgergroepen actief. De Stichting Promotie Projecten in Leefbaar Liempde
(SPiLL) wil een actieve band tussen het dorp en het ommeland – gebaseerd op het oude historische
landschap – graag ondersteunen. Beleidsmatig en financieel lijken er mogelijkheden om het initiatief
te steunen. Het gebied beslaat bijna 200 ha en is zeer gevarieerd.
Na het afvallen van de pilot van Brabants Landschap (en vanwege de kanttekeningen bij Bossche
Broek) is besloten verder te gaan met casus De Geelders.
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4 Verkenning pilotgebied De Geelders
Dit hoofdstuk schetst de contouren van een nieuwe burgerorganisatie voor het beheer en vruchtgebruik
van een deel van De Geelders. Ook gaat dit hoofdstuk in op de afspraken tussen deze nieuwe
organisatie enerzijds en Staatsbosbeheer anderzijds. Basisidee is dat de burgerorganisatie een
‘adoptieovereenkomst’ sluit met Staatsbosbeheer. In de adoptieovereenkomst wordt van tevoren
bepaald welke werkzaamheden wel en niet uitgevoerd worden. In ruil voor beheerswerkzaamheden
krijgt de organisatie van Staatsbosbeheer hout (of andere bosproducten) en een zekere
medezeggenschap over het beheer en de inrichting van het gebied.
Een inspiratiebron voor deze actieve burgerbetrokkenheid is het historische collectieve beheer van bos
en hei in De Geelders (‘de gemeynt’), dat lange tijd werd beheerd door gebruiksgroepen uit ondermeer
Liempde, Kasteren, Olland, Gemonde en Boxtel. De werknaam voor de nieuwe organisatie is De
Nieuwe Gemeynt.
Dit hoofdstuk is gebaseerd op gesprekken met medewerkers van Staatsbosbeheer, de bewonersgroep,
de gemeente Boxtel en enkele maatschappelijke organisaties die nu al betrokken zijn bij het beheer
van delen van De Geelders.
§4.1 schetst eerst het gebied, inclusief de actoren die nu al een rol spelen in het beheer en gebruik van
De Geelders. In §4.2 komen vervolgens de wensen en randvoorwaarden aan bod van zowel
Staatsbosbeheer als de bewonersgroep. §4.3 schetst de contouren van de adoptieovereenkomst; §4.4
die van de op te richten burgerorganisatie. In §4.5 wordt vervolgens een Plan van Aanpak
gepresenteerd, om tot daadwerkelijke uitvoering te komen. Het is de bedoeling dat de
adoptieovereenkomst in het najaar van 2013 in werking treedt en dat in het winterseizoen 2013-2014
wordt geëxperimenteerd met de aanpak. Aan het eind van het werkseizoen worden de ervaringen
geëvalueerd. In §4.6 wordt ten slotte teruggeblikt op het doorlopen proces en wordt bekeken in
hoeverre de geschetste pilot beschouwd kan worden als een ‘Nieuw Malegenootschap’.

4.1 Het gebied
4.1.1 Ligging

De Geelders is een historisch bosgebied van in totaal bijna 400 hectare. Het afwisselende landschap
bestaat uit hakhoutwallen, loofbos met dreven, populierenbosjes, heide, grasland en akkers. Het ligt op
de grenzen van de Brabantse gemeenten Boxtel (buurschap Kasteren), Sint-Michielsgestel (Gemonde),
Schijndel (Hermalen) en Sint-Oedenrode (Olland; zie figuur 4.1).
De Geelders is ontstaan uit de laatste delen van de gemeint ‘Bodem van Elde’ en oudere ontginningen.
Tegenwoordig is het grootste deel eigendom van Staatsbosbeheer (185 hectare). Daarnaast zijn er
andere eigenaren, zoals Brabants Landschap (75 hectare), de Marggraff Stichting (85 hectare) en
enkele particulieren (15 hectare). Deze verkenning betreft alleen het deel dat beheerd wordt door
Staatsbosbeheer (zie figuur 4.2).
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Figuur 4.1: Globale ligging
van De Geelders tussen Boxtel
(in het westen), Kasteren (in
het zuiden), Gemonde (in het
noorden) en Olland (in het
zuidoosten). Bron: Andes /
ANWB
De Geelders

Kasteren

Figuur 4.2. Gronden in de
Geelders in eigendom van
Staatsbosbeheer (bron:
Staatsbosbeheer, 13 februari
2013)

4.1.2 Geschiedenis

De geschiedenis van De Geelders is goed gedocumenteerd. Een handzaam overzicht is te vinden in
‘De Geelders, bosgebied in het Groene Woud’ (Van den Oetelaar & Hendriks 2012).
De Geelders maakte oorspronkelijk deel uit van een groot aaneengesloten bosgebied rond het
Dommeldal, dat vanaf de zesde eeuw ontgonnen werd. De eerste ontginningen vonden plaats op de
drogere, hoge gronden, waar plaatsen als Sint-Oedenrode, Boxtel, Liempde en Kasteren ontstonden.
De nattere delen, zoals de Geelders, werden pas veel later ontgonnen, of bleven bos.
De oudste vermelding van de naam Geelders dateert uit 1386 als Gheerlaer, een deelgebied van de
huidige Geelders. Het achtervoegstel ‘laer’ duidt op een ontginning in een bosrijk gebied: de
ontginning van Geerling van den Bossche. De ontginningen in het noordelijk deel van de Geelders
hadden de vorm van kampen. Een gebied van zo’n 10 hectare werd als een eiland in de wildernis met
een wal omgeven. Dat is nu nog steeds te zien in het veld. Bijzonder aan de kampen in de Geelders is
dat deze niet werden gebruikt voor de landbouw, maar voor de productie van hout.
Tussen 1471 en 1659 was een aanzienlijk deel van de huidige Geelders in handen van de kartuizer
monniken van klooster Sint-Sophia van Constantinopel, oorspronkelijk gesticht in Olland, die het met
name gebruikten als productiebos voor eikenhakhout.
Het gemeenschappelijk gebruik van de Geelders bleef bestaan tot circa 1800. Toen met Napoleon een
geheel nieuw bestuursapparaat in zwang kwam, vonden de gemeentebesturen nieuwe stijl van
Schijndel, Boxtel, Sint-Michielsgestel en Sint-Oedenrode een instelling als de gemeynt van de Bodem
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van Elde, die aan hun rechtsmacht ontsnapte, te lastig. Het kwam tot een verdeling van de gronden,
waarbij aan de gerechtigden tot de Bodem van Elde van ieder der vier dorpen een gedeelte van de
gronden werden toegewezen. Schijndel en Boxtel gingen meteen over tot liquidatie. In Sint-Oedenrode
en Sint-Michielsgestel bleef de Bodem nog een tijd bestaan. Het gebied werd ondermeer gebruikt voor
de productie van hakhout en eek (eikenschors) voor de leerlooierij.
In de jaren '30 van de 20e eeuw werden door werklozen greppels gegraven. Met het vrijgekomen zand
werden rabatten opgeworpen, waarop eiken werden geplant die geriefhout moesten leveren dat aan
boeren werd verkocht. Brede dreven dienden voor de afvoer van dit hout. De aanleg van rabatten
zorgde voor verdroging. Het hakhoutbeheer is omstreeks 1965 gestopt, waarna het beheer gericht werd
op het krijgen van een meer natuurlijk bos.
4.1.3 Natuur, landschap en cultuurhistorie

De Geelders is een uitermate nat bosgebied. Dat natte karakter is met name te danken aan de
aanwezigheid van leem in de ondergrond (de naam Liempde (Lyemde, Limde) is hiervan afgeleid).
De Geelders is een zogenaamd leembos. Het behoort tot de belangrijkste natte bosgebieden van
Nederland. Recent onderzoek heeft aangetoond dat de natuur- en de cultuurhistorische waarde van de
Geelders erg hoog is. Met name de voorjaarsflora van slanke sleutelbloem en bosanemoon is
bijzonder. Het gebied biedt onderdak aan zeldzame vogelsoorten als wespendief, middelste bonte
specht en houtsnip. Door de aanwezigheid van dood hout telt het gebied bijna 1000 soorten kevers.
Ook de vlinderpopulatie is bijzonder.
In de loop van 2013 verschijnt een Atlas van de Geelders, waarin de ecologische, landschappelijk en
cultuurhistorische waarden uitvoering beschreven worden.
De gemeijnt van de Bodem van Elde
De Bodem van Elde was het gebied tussen grofweg Gemonde, Schijndel, Olland, Kasteren en Boxtel. De
gemeijnt van de Bodem van Elde (ook wel de Vier Gemalen genoemd) was bedoeld voor
gemeenschappelijk gebruik. In 1293 werd de gemeijnt Bodem van Elde nog als het bos van Elde
aangeduid. De Bodem van Elde werd in 1314 door hertog Jan III officieel begrensd en beschikbaar gesteld
aan de omliggende kernen. Hij deed dat door de Bodem van Elde uit te geven aan vier personen die de
kernen vertegenwoordigden. Deze personen (en hun nakomelingen) kregen daarbij volkomen macht en
faculteit tot het maken van ordonnanties, statuten of keuren, die er toe moesten dienen hun gemeijnt in
stand te houden. De rechthebbenden mochten er turf halen, die als brandstof, de zogenaamde Elde, kon
worden gebruikt. Verder mochten zij er vee laten grazen, brand- of timmerhout kappen, bomen planten,
graszoden en heiplaggen steken, varkens akeren en bijen houden. Voor de gebruiksrechten diende jaarlijks
een bedrag (cijns) betaald te worden aan de rentmeester van de hertogelijke domeinen.
De concessie van de hertog had overigens alleen betrekking op alle vanouds gemene gronden, die gelegen
waren binnen het begrensde gebied. Het gemeenschappelijke gebruik van de gemene gronden, met de
daarbij behorende regelgeving, dateerde waarschijnlijk al van voor 1314. Per jurisdictie (Boxtel, Schijndel,
Sint-Michielsgestel, Sint-Oedenrode) waren er twee gezworenen. Gezworenen waren inwoners die onder
ede stonden. Ze zorgden voor de verdeling van de plaatselijke lasten. Ze regelden betaling van de cijns en
schreven voor hoe ieder zich had te gedragen. De gezworenen waren degenen die de wijzigingen of
aanvullingen in de dorpsregelgeving voorbereidden en hielden daarnaast ook toezicht op het naleven van
deze regels en daarmee ook op de gemeynt. Ook zorgden zij voor gemeenschappelijke taken zoals het
onderhoud van wegen, sloten en dijkjes. Op de Bodem van Elde bleven de gezworenen tot in de 20ste eeuw
actief betrokken bij het bestuur en beheer van de gemene gronden.
Oorspronkelijk had de hertog een ‘eigendomsvoorbehoud’ gemaakt voor het hout dat op de gemene
gronden groeide: dat viel aanvankelijk aan de hertog toe, ook al was dat hout geplant door de gemeenschap.
Omdat gemeenschappen en particulieren toch behoefte hadden aan hout, kwamen er vanaf het eind van de
14e eeuw vergunningen om op de gemene gronden bos te planten. Een pootkaart beschreef het recht om
bomen te planten voor de erven, langs de weg of op de gemene gronden. Deze voorkwamen dat de bomen,
eenmaal volwassen geworden en gekapt, aan de hertog zouden toevallen. Er was daarbij onderscheid tussen
de bepotingen van individuele inwoners en die van de gemeenschap. Daarbij ging het om bepotingen voor
het eigen erf (het zogenaamde voorpootrecht), maar ook om bepotingen op andere gemeenschappelijke
gronden (naar Van den Oetelaar 2012).
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4.1.4 Beheer

In 2013-2014 stelt Staatsbosbeheer een nieuw uitwerkingsplan (voor het beheer) op voor de Geelders.
Het beheerplan volgt op de strategische keuze voor de Geelders. In het Regionaal Strategisch Plan
worden de strategische keuzes van het cultuurhistorisch spoor gevolgd. De manier waarop invulling
gegeven wordt aan dit cultuurhistorisch spoor, wordt in 2013–2014 verder uitgewerkt.
In de eerste jaren van deze eeuw is er geëxperimenteerd met begrazing door grote grazers. Hiermee is
na enkele jaren gestopt. In het aanpalende Margraff-deel van de Geelders wordt wel jaarrondbegrazing
toegepast.
De Geelders is een ecologisch waardevol, kwetsbaar en nat gebied, dat om een uitgekiend,
kleinschalig en gedetailleerd beheer vraagt. De afgelopen jaren is op verschillende plekken achterstand
in het beheer ontstaan. Zo liggen er op sommige plekken nog oude rasters, zijn dreven kapot gereden
en groeit het centrale heidegebiedje dicht met opslag.
Belangrijke opgave voor het nieuwe beheerplan is een zorgvuldig bosbeheer, waarbij rekening wordt
gehouden met de enorme biodiversiteit en de natte omstandigheden. Incidenteel onzorgvuldig beheer
heeft in het recente verleden geleid tot het kapot rijden van kwetsbare dreven en bospercelen. Ook
moet voorkomen worden dat percelen die door vrijwilligers zijn onderhouden, een jaar later
grootschalig gekapt worden. Tot slot is het nodig het nieuwe beheerplan eenvoudiger en concreter te
formuleren, zodat de verschillende beheers- en vrijwilligersgroepen er meer zelfstandig mee uit de
voeten kunnen.
4.1.5 Relevante gebiedspartijen

In en rond natuurgebied de Geelders zijn veel (vrijwilligers)organisaties actief op het gebied van
natuur, landschap en cultuurhistorie, alsmede op het vlak van monitoring, onderzoek, voorlichting en
educatie Het gaat ondermeer om de volgende partijen.
Terreineigenaren
Staatsbosbeheer werkt steeds meer samen met ‘aanpalende’ terreinbeheerders, die gezamenlijk de
gehele Geelders beheren. Het gaat daarbij om Brabants Landschap (75 hectare), de Marggraff
Stichting (85 hectare) en enkele particulieren (15 hectare). Deze partijen hebben recentelijk een
vergelijkbaar bosgebied in Engeland bezocht (Last Forest, bij Cambridge). In het kader van deze
verkenning is niet met deze partijen overlegd. De adoptieovereenkomst betreft uitsluitend de gronden
van Staatsbosbeheer.
Vrijwilligersorganisaties
Er zijn verschillende vrijwilligersorganisaties die zich actief inzetten voor en in de Geelders. Het gaat
daarbij ondermeer om:
Vrijwilligersgroep Schijndel. Zet zich ondermeer in voor het bevorderen van de vlinderstand in de
Geelders, voert inventarisaties uit en werkt incidenteel mee aan beheerswerkzaamheden;
Meierijgidsen. Onderhouden ondermeer routestructuren in de Geelders en verzorgen excursies;
Stichting Kartuizerklooster Sinte Sophia van Constantinopel. Zet zich in voor het toegankelijk
maken van het Kartuizer erfgoed in het Groene Woud, en met name in de Geelders.
Populierenwerkgroep. Zet zich in voor het behoud van en het zoeken naar nieuwe economische
dragers voor het karakteristieke populierenlandschap in het Groene Woud (voorpootrecht,
biomassa). Rond de Geelders zijn landschapselementen en lanen met populieren.
Natuurwerkgroep Liempde. Zet zich in voor het beheer van natuur en landschap in het gehele
buitengebied van Liempde, inclusief de Geelders. Verricht ondermeer inventarisaties in de
Geelders, doet (historisch) onderzoek, formuleert projecten en werkt op incidentele basis in het
beheer.
Heem-Natuurgroep Sint-Oedenrode (groep Olland). Deze groep zet zich met name in voor het
beheer van het Heike, een heidegebied in het centrale deel van De Geelders. Werkzaamheden zijn
in eerste instantie gericht op inventarisaties, maar incidenteel vinden ook beheerswerkzaamheden
plaats. De Ollandgroep van de Heem-Natuurgroep heeft zich ook aangesloten bij
Natuurwerkgroep Liempde.
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In het kader van deze verkenning is gezamenlijk overleg gevoerd tussen Natuurwerkgroep Liempde,
Heem-Natuurgroep Sint-Oedenrode, Staatsbosbeheer en Overland. Beide werkgroepen werken nu al in
de Geelders en hebben voorstellen gedaan voor een meer structurele betrokkenheid in het oostelijk
deel. Het overleg en de afstemming met Staatsbosbeheer werd tot voor kort als moeizaam ervaren,
waardoor de groepen niet zelfstandig beheerswerkzaamheden konden uitvoeren en klussen bleven
liggen. Ook vonden beide groepen dat Staatsbosbeheer beter gebruik kon maken van de aanwezige
terreinkennis van de groepen. Beide groepen verwelkomen nieuwe initiatieven, mits er goede
afstemming en samenwerking is.
Stichting Promotie Projecten in Leefbaar Liempde (SPiLL)
Stichting Promotie Projecten in Leefbaar Liempde wil de band tussen Liempde en het omliggende
landschap versterken, ook vanuit toeristisch en economisch perspectief. Liempde profileert zich als het
gastvrije hart van het Groene Woud, met een sterke nadruk op horeca en recreatie. Het omringende
landschap is belangrijk werkkapitaal. Nu al zijn er ‘instrumenten’ voor de financiering van het
landschap (recreatieondernemers dragen een percentage af aan een landschapsfonds).
Bij het provinciale programma Landschappen van Allure heeft SPiLL een voorstel ingediend om die
band te versterken op basis van de historische band tussen dorp en ommeland. Centrale idee van het
voorstel is dat Liempde een belangrijke cultuurhistorische parel in Het Groene Woud is, waar de
historische samenhang tussen dorpskern en omringende landschap nog voor een belangrijk deel
beleefbaar is (bolle akkers, beekdalen en weidegronden, woeste gronden en bossen). Idee is om die
oude historische band weer beter zichtbaar en beleefbaar te maken en ook de werkelijke betrokkenheid
van burgers, (recreatie)bedrijven en verenigingen bij het buitengebied te versterken. Liempde heeft
een sterke bestaande sociale infrastructuur, die hiervoor benut kan worden.
Het gebruik en beheer van de historische gemene (bos)gronden van Liempde in de Geelders past goed
in dit concept en is dan ook opgenomen in het SPiLL-voorstel.

4.2 Naar een adoptieovereenkomst: doelen en uitgangspunten
4.2.1 Proces

Tijdens de verkenning voor het Groene Woud gaf Staatsbosbeheer aan dat de Geelders voor
Staatsbosbeheer een Malepilot zou kunnen zijn. Staatsbosbeheer heeft begin 2013 zelf contact gelegd
met een bewonersvereniging uit Boxtel. Aan de bewonersvereniging is gevraagd of de vereniging een
adoptieovereenkomst voor een deel van de Geelders wilde aangaan, in ruil voor bijvoorbeeld zelf te
oogsten haardhout. Vijf van de vijftien huishoudens reageerden positief en vormden daarop een
(informele) initiatiefgroep (de bewonersgroep).
De voorstellen bouwden voort op eerdere gesprekken tijdens de verkenning voor Nieuwe
Malegenootschappen, maar hadden niet als hoofddoel om een Nieuw Malegenootschap op te richten.
Voor Staatsbosbeheer stond het zoeken naar oplossingen voor beheersopgaven centraal. Ook de
motivatie van de bewonersgroep lag niet in het oprichten van een Nieuw Malegenootschap, maar in de
mogelijkheid om dicht bij huis in een natuurgebied te werken, eigen haardhout te oogsten en
betrokken te zijn bij de ontwikkeling van het gebied.
Kort na de eerste contacten tussen Staatsbosbeheer en de bewonersgroep, werd besloten om voor de
Geelders de mogelijkheden te verkennen voor een Malepilot (zie §3.5). Omdat in de aanvankelijke
voorstellen van Staatsbosbeheer niet primair werd gewerkt vanuit het concept ‘Nieuwe
Malegenootschappen’, is in het vervolgproces verkend in hoeverre de initiatieven zouden kunnen
passen binnen het concept en tot hoever de ambitie van Staatsbosbeheer en bewonersgroep reikte, met
name op het gebied van medezeggenschap. Daarbij zijn de doelen van de bewonersgroep en
Staatsbosbeheer voorop blijven staan.
Aan het eind van dit hoofdstuk wordt beoordeeld of de invulling – zoals in onderstaande paragrafen
verder is uitgewerkt - voldoende aanknopingspunten biedt om het initiatief als Malepilot te
beschouwen (zie §4.6).
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4.2.2 Uitgangspunten Staatsbosbeheer

Doelen en opgaven
- Algemeen: Onder de noemer ‘thuis in de streek’ zoekt Staatsbosbeheer naar nieuwe
‘verdienmodellen’ en een sterkere maatschappelijke en regionale inbedding van haar
natuurbeheer. Een actievere rol voor burgers past daarin;
- Voor de Geelders is Staatsbosbeheer op zoek naar een nieuwe groep die langjarig en zelfstandig
de verantwoordelijk op zich kan nemen voor het beheer van een deel van het gebied en op die
manier continuïteit in het beheer kan leveren. Staatsbosbeheer wil daarbij werken aan de
ontwikkeling van een nieuw samenwerkingsconcept, waarin wederkerigheid en
verantwoordelijkheid een belangrijke rol spelen.
Uitgangspunten
- Staatsbosbeheer wil toe naar een adoptieovereenkomst met de bewonersgroep (als geheel – dus
niet met individuele leden; de afstemming tussen de leden is een zaak van de bewonersorganisatie
zelf). De groep gaat de verplichting aan om een bepaald deel van de Geelders te onderhouden. In
de overeenkomst wordt afgesproken welke vrijheid de groep heeft, met welke (natuur)waarden
rekening moet worden gehouden, wat er uit het gebied geoogst mag worden, hoe Staatsbosbeheer
en de burgerorganisatie met elkaar overleggen en op welke onderdelen de bewonersgroep
medezeggenschap heeft. De adoptieovereenkomst is voor beide partijen niet vrijblijvend.
- De groep moet zelfstandig kunnen werken; eigen verantwoordelijkheid staat voorop, inclusief de
organisatie van de activiteiten (planning werkzaamheden, materialen, catering);
- Overleg en samenwerking met de bewonersgroep zijn belangrijk; initiatieven en voorstellen van
de bewonersgroep voor inrichting, beheer en uitvoeringsprojecten worden serieus genomen;
hierover worden afspraken gemaakt. Staatsbosbeheer blijft wel eindverantwoordelijk voor het
gevoerde beheer en te realiseren doelen op het gebied van ondermeer natuur, cultuurhistorie,
landschap en recreatie.
- Nadruk op doen. Staatsbosbeheer is op zoek naar een bewonersgroep die een effectieve bijdrage
kan leveren aan het beheer van het gebied, met name door verantwoordelijkheid te nemen en
arbeid in te zetten; Staatsbosbeheer is niet op zoek naar ‘contributiegelden’ en evenmin naar een
praatgroep.
- De motivatie van de bewonersgroep moet in eerste instantie liggen in betrokkenheid bij het gebied
zelf en/of bos- en natuurbeheer.

4.2.3 Uitgangspunten bewonersgroep

Voor de bewonersgroep staat de mogelijkheid centraal om dicht bij huis in een natuurgebied te
werken, eigen haardhout te oogsten en betrokken te zijn bij de ontwikkeling van het gebied. Voor de
bewonersgroep is het van belang dat er heldere afspraken met Staatsbosbeheer worden gemaakt en dat
er voldoende ruimte is om mee te praten, zowel over de concrete inrichting en maatregelen op het deel
waarop gewerkt wordt, als over de Geelders als geheel. Op termijn wil de bewonersgroep de
mogelijkheid hebben om met ideeën te komen voor uitvoeringsprojecten in de Geelders (evenementen,
inrichting, herstel). De bewonersgroep streeft naar samenwerking met al bestaande groepen.
De bewonersgroep heeft uitgangspunten geformuleerd voor de organisatie, waarin (aspirant)leden zich
moeten kunnen vinden.
Drive: natuur- en bosbeheer. Er wordt gezocht naar mensen die zich in willen zetten voor natuuren bosbeheer. De vereniging is geen organisatie voor ‘houthakkers’ die zo veel mogelijk hout uit
de Geelders willen oogsten. Maar de mogelijkheid om eigen hout te kunnen oogsten is wel een
trigger.
Niet vrijblijvend. Een lid moet voldoen aan bepaalde minimumeisen. Deelnemers gaan een
verplichting aan. Er wordt nu gedacht om als lid in ieder geval 3 keer per winterseizoen een hele
werkdag aanwezig te zijn. Wie minder komt, verliest zijn ‘rechten’ (op het aandeel hout en op
medezeggenschap).
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Shared work – shared benefits. Het principe van de vereniging is dat er gezamenlijk wordt
gewerkt en dat de opbrengsten gezamenlijk worden genoten. De ‘opbrengst’ bestaat uit hout. Om
te voorkomen dat er vooral hout wordt geoogst, wordt het hout pas aan het eind van een seizoen
verdeeld.
Gezamenlijk werk. Idee is dat er gezamenlijk wordt gewerkt en dat naast natuur- en bosbeheer ook
onderling contact een belangrijke rol speelt. Zo kan het werkseizoen bijvoorbeeld feestelijk
geopend of beëindigd worden.

4.3 Uitwerking op hoofdlijnen
4.3.1 Adoptieovereenkomst

De afspraken tussen Staatsbosbeheer en de bewonersgroep worden in de loop van 2013 vastgelegd in
een adoptieovereenkomst (zie boven). De adoptieovereenkomst is voor beide partijen niet vrijblijvend.
In de adoptieovereenkomst worden in elk geval (de nadere invullingen van) alle onderstaande punten
opgenomen.

4.3.2 Strategie en toekomstperspectief

Strategie
Staatsbosbeheer en bewonersgroep willen klein en praktisch beginnen en het initiatief al doende
opschalen. Dat betekent: beginnen met een overzichtelijk gebied en met eenvoudige en behapbare
werkzaamheden. In de loop van de tijd kan het initiatief inhoudelijk en qua gebied verbreed worden
(zie onder).
Deze stapsgewijze aanpak is ook van belang om met positieve ervaring wederzijds vertrouwen te
winnen. Het werken met adoptieovereenkomsten gekoppeld aan meer burgerinvloed op het beheer is
voor Staatsbosbeheer een toegevoegde waarde binnen de strategie van Thuis in de Streek, maar vraagt
ook om een andere manier van werken.
‘Gebiedsdekkend’ beheer
Staatsbosbeheer wil onderzoeken of ze ook adoptieovereenkomsten kan afsluiten met al bestaande
natuurwerkgroepen uit Olland, Schijndel en Liempde. Die adoptieovereenkomsten kunnen een eigen
toegesneden vorm krijgen, waarbij de essentie van bindende afspraken, zelfstandig werken en
‘vruchtgebruik’ blijven bestaan. Het kan daarbij in de loop van de tijd ook om grotere deelgebieden
gaan.
Als een dergelijk model tot stand komt, zou dat een historische parallel zijn met het oude beheer van
de gemeynt van de Bodem van Elde, waarbij gebruikersgroepen uit Gemonde, Schijndel, Olland,
Liempde en Boxtel het gebied beheerden.
Toekomstperspectief
Het is de intentie van Staatsbosbeheer en de bewonersgroep om op de wat langere termijn gezamenlijk
nieuwe (uitvoerings)projecten en initiatieven voor de Geelders te ontwikkelen. Het kan daarbij gaan
om het betrekken van nieuwe doelgroepen (zorginstellingen, scholen), om de organisatie van een
jaarlijkse Geeldersdag (zodat het gebied bekender wordt), sponsoring door bedrijfsleven of
middenstand, aanvullende projectfinanciering, samenwerking met andere groepen, het herstel van
dreven of wallen, of om publieksactiviteiten, zoals het met paarden uit het bos slepen van hout.
Door het (professionele) netwerk van de bewonersgroep, het opvoeren van de eigen uren als
cofinanciering en door een slimme combinatie van fondsen, kan er voor uitvoeringsprojecten mogelijk
meer financiering gevonden worden dan door Staatsbosbeheer alleen. Door deze aanvullende
initiatieven wordt de Geelders een ‘levend’ gebied van en voor bewoners.
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4.3.3 Overleg, samenwerking en medezeggenschap

Staatsbosbeheer ziet goede mogelijkheden voor het meedenken over beheer en inrichting, de inbreng
van (terrein)kennis en het doen van voorstellen voor (gezamenlijke) uitvoeringsprojecten door de
bewonersgroep en/of de andere natuur- en landschapsorganisaties in de Geelders. Staatsbosbeheer
erkent ook dat het overleg en de samenwerking met de bestaande (vrijwilligers)organisaties voor
verbetering vatbaar is.
Voor het nemen van beheersbeslissingen wil Staatsbosbeheer de eindverantwoordelijkheid houden.
Hiervoor heeft Staatsbosbeheer de volgende redenen:
De Geelders is een ecologisch en cultuurhistorisch waardevol en kwetsbaar gebied.
Staatsbosbeheer moet voldoen aan de provinciale natuur- en recreatiedoelen; daarmee is ook geld
gemoeid. Ogenschijnlijk kleine beheerswijzigingen kunnen gevolgen hebben voor de aanwezige
natuurwaarden. Het laten begrazen van de bosdreven door een schaapskudde – zoals recentelijk
door gemeente en een herder is voorgesteld – kan bijvoorbeeld van invloed zijn op de populaties
waardplanten voor bijzondere vlindersoorten. Staatsbosbeheer wil dergelijke voorstellen daarom
van te voren ecologisch laten onderzoeken, en op basis van ecologische afwegingen een beslissing
nemen. Daarmee ligt de eindverantwoordelijkheid voor het beheer bij Staatsbosbeheer. Dat neemt
niet weg dat Staatsbosbeheer openstaat voor terreinkennis en voorstellen van de natuur- en
landschapsorganisaties in de Geelders en deze actief wil benutten.
In de Geelders zijn veel partijen actief, zoals vrijwilligers uit Olland, Schijndel en Liempde, eigen
experts van Staatsbosbeheer en verschillende (professionele) organisaties zoals Sovon en de
Vlinderstichting, die een intensief monitorings- en onderzoeksprogramma uitvoeren. Deze
organisaties spannen zich vaak in voor een bepaald soort natuur (vlinders, heide, vogels – die elke
een eigen beheer vragen) en/of hebben een eigen visie op het toekomstige beheer van de Geelders
(oernatuur versus cultuurhistorisch beheer). Om al die belangen afgewogen mee te nemen is regie
nodig. Die regie ligt bij Staatsbosbeheer.
Staatsbosbeheer wil samenwerking en medezeggenschap op de volgende manieren concreet invullen:
a. Jaarlijks overleg tussen Staatsbosbeheer en bewonersgroep
Jaarlijks is er een overleg tussen Staatsbosbeheer en de bewonersgroep over het jaarplan. Centraal
staat de vraag: in welk gebied worden welke werkzaamheden uitgevoerd? Daarin is ook ruimte voor
ideeën en wensen vanuit de groep. Ook kan gebiedskennis worden gedeeld. De afspraken worden
schriftelijk vastgelegd.
b. Afstemming met bestaande (vrijwilligers)organisaties
De bewonersgroep wordt een organisatie naast de bestaande organisaties. De bewonersgroep gaat
werken in een deel van de Geelders waar nog geen andere organisaties actief zijn. Het is niet de
bedoeling dat de bewonersgroep een koepel wordt voor alle organisaties in het gebied. Wel is er zowel
vanuit de bewonersgroep als vanuit Staatsbosbeheer de intentie om als organisaties (meer) samen te
werken en wederzijds gebruik te maken van de aanwezige expertise. De bewonersgroep wil hierin
desgewenst een katalyserende rol spelen. In de beginfase zal de bewonersgroep vooral gebruik maken
van de expertise van de al bestaande organisaties. Natuurwerkgroep Liempde wil de bewonersgroep in
beginperiode inhoudelijk ondersteunen met terreinkennis.
c. Eenmalig meedenken over nieuwe uitwerkingsplan voor de Geelders
In 2013-2014 stelt Staatsbosbeheer een nieuw uitwerkingsplan op voor de Geelders (zie ook §4.2.4).
De bestaande vrijwilligersgroepen, de nieuwe bewonersgroep en Staatsbosbeheer komen in het najaar
van 2013 bij elkaar om mee te denken over het nieuwe uitwerkingsplan. Het gaat daarbij niet om
formele inspraak, maar om het delen van (gebieds)kennis en het geven van een visie op de
gebiedsopgaven. Op gebiedsniveau kan bekeken worden waar de (beheers)prioriteiten liggen en waar
de (vrijwilligers)groepen het beste ingezet kunnen worden.
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d. Verdere samenwerking op gebiedsniveau
Jaarlijkse gezamenlijke werkdag. Om de samenwerking tussen de verschillende bestaande
groepen, Staatsbosbeheer en de bewonersgroep te versterken, wordt voorgesteld om in ieder geval
een maal per jaar met alle groepen gezamenlijk aan één terrein binnen de Geelders te werken (bij
voorkeur op de landelijke natuurwerkdag in november). De individuele leden van de verschillende
organisaties kunnen elkaar dan ook leren kennen. Staatsbosbeheer faciliteert deze gezamenlijke
werkdag.
Jaarlijks gebiedsoverleg. Staatsbosbeheer wil meewerken aan een jaarlijks gebiedsoverleg, waarin
Staatsbosbeheer, de bewonersgroep en de andere organisaties gezamenlijk bekijken waar het
komende jaar de prioriteiten liggen en waar de verschillende groepen ingezet kunnen worden. Ook
kan dan gebiedskennis worden gedeeld.
Gezamenlijke projecten. Staatsbosbeheer ziet (op termijn) goede mogelijkheden om in dat
jaarlijkse overleg (of in bilateraal overleg met een individuele groep) ideeën voor
uitvoeringsprojecten te bespreken, waaraan gezamenlijk kan worden gewerkt. Het kan dan gaan
om de organisatie van evenementen, sponsorprojecten, educatie of om bijvoorbeeld het herstel van
dreven (inclusief de financiering daarvan). De projecten moeten passen binnen de beheersvisie /
natuurdoelen van Staatsbosbeheer.
4.3.4 Type werkzaamheden en afspraken over tegenprestatie

Niet alle werkzaamheden van de werkgroep zullen gericht zijn op hakhoutbeheer en houtoogst. In
overleg met Staatsbosbeheer kan ook gekozen worden voor bijvoorbeeld het onderhoud van rabatten,
routestructuren, paden, sloten of houtwallen, het vrijmaken van bijvoorbeeld kamperfolie, of om de
aanleg van vlechtheggen of de aanplant van streekeigen bomen. In dat geval moeten afspraken
gemaakt worden over een minimale ‘houtvergoeding’ of over houtkap elders.
4.3.5 Materiaal en ondersteuning

De bewonersgroep werkt in principe zelfstandig, organiseert haar eigen dagen en zorgt voor de
benodigde materialen (zagen, snoeischaren etc.). Er is inmiddels financiering toegezegd voor de
aanschaf van de eerste materialen.
Staatsbosbeheer zorgt voor de benodigde cursussen en verzekeringen, draagt in de toekomst financieel
bij aan de (vervanging van materialen), en biedt incidenteel inhoudelijke ondersteuning en/of
ondersteuning bij veldwerkzaamheden (bijvoorbeeld aanwezigheid met een terreinwagen en/of ander
bijzonder materieel).
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4.4 Contouren bewonersorganisatie (de ‘Nieuwe Gemeynt’)
Met de bewonersgroep is besproken hoe de bewonersorganisatie er op hoofdlijnen uit kan zien. In de
zomer van 2013 moet dit samen met nieuwe geïnteresseerden en in overleg met Staatsbosbeheer
worden uitgewerkt tot definitieve afspraken.
Zoals gezegd lag de motivatie van de bewonersgroep in de mogelijkheid om dicht bij huis in een
natuurgebied te werken, eigen haardhout te oogsten en betrokken te zijn bij de ontwikkeling van het
gebied. De bewonersgroep heeft met interesse kennisgenomen van het project Nieuwe
Malegenootschappen en van de parallellen met het historische gebruik van de Bodem van Elde.
Elementen als vruchtgebruik, medezeggenschap, stemrecht en niet-vrijblijvendheid zijn in de
uitwerking van de organisatieopzet meegenomen. Om die reden is als werknaam voor de organisatie
gekozen voor ‘De Nieuwe Gemeynt’.
Adoptieovereenkomst
Voor de bewonersgroep is het van belang dat er heldere afspraken met Staatsbosbeheer worden
gemaakt en dat er voldoende ruimte is om mee te praten, zowel over de concrete inrichting en
maatregelen op het deel waarop gewerkt wordt, als over de Geelders als geheel. Op termijn wil de
bewonersgroep de mogelijkheid hebben om met ideeën te komen voor uitvoeringsprojecten in de
Geelders (evenementen, inrichting, herstel). De bewonersgroep streeft naar samenwerking met al
bestaande groepen.
De afspraken met Staatsbosbeheer worden vastgelegd in een (adoptie)overeenkomst.
Organisatievorm
Om zowel extern (met Staatsbosbeheer) als intern heldere afspraken te kunnen maken, is het nodig een
organisatie op te richten. De voorkeur gaat daarbij uit naar een vereniging. Dit is een ledenorganisatie
waarbij de leden stemrecht hebben en zich in de algemene ledenvergadering uit kunnen spreken over
het beleid. Dat sluit het meeste aan bij de uitgangspunten en bij de principes van ‘gemeenschappelijk
beheer en gebruik’ (bij een stichting bepaalt alleen het bestuur het beleid). Een vereniging – met
stemrecht en rechten en plichten voor de leden – sluit het meest aan op het organisatieprincipe van het
Malegenootschap.
Om een weloverwogen keuze te maken voor de organisatievorm, moet ondermeer nog uitgezocht
worden in hoeverre (bestuurs)leden hoofdelijk aansprakelijk gesteld kunnen worden bij bijvoorbeeld
ongevallen en/of bij financiële tegenvallers (dat laatste is met name van belang als er (financieel)
wordt deelgenomen in grotere uitvoeringsprojecten).
Om een stichting of vereniging te kunnen oprichten moet voldaan worden aan bepaalde wettelijke
voorwaarden. Zo moet er een bestuur zijn en moeten er statuten (en een reglement) worden
vastgesteld.
Verbreding aantal deelnemers / eisen aan de deelnemers
Om afspraken met Staatsbosbeheer na te kunnen komen vindt de bewonersgroep dat er ten minste 20
tot 30 actieve leden moeten worden gevonden. Later kunnen eventueel meer leden geworven worden.
De leden moeten de uitgangspunten, zoals verwoord in §4.2.3 onderschrijven. In principe kan iedereen
lid worden. Er is geen (geografische) beperking. Werving van nieuwe leden vindt in eerste instantie
plaats in de directe omgeving van De Geelders.
Lidmaatschap / aandeelhouderschap
Zoals aangegeven in de uitgangspunten is lidmaatschap van de Nieuwe Gemeynt niet vrijblijvend.
Lidmaatschap geeft recht op stemrecht in de Algemene Ledenvergadering (waarin het beleid van de
Nieuwe Gemeynt wordt bepaald) en op een evenredig deel van de bosproducten (hout) en/of andere
activiteiten / producten (zoals bijvoorbeeld deelname aan excursies; shared work – shared benefits). In
de bewonersgroep is besproken hoe dit vormgegeven kan worden, via een (eenmalige of jaarlijkse)
financiële bijdrage, of op een andere manier.
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De bewonersgroep vond een eenmalige hoge bijdrage of een jaarlijkse contributie van bijvoorbeeld
€75 niet acceptabel, zelfs als een deel van die bijdrage ‘terugverdiend’ kon worden door de inzet van
(extra) arbeid. Wel was er eventueel bereidheid om een lage jaarlijkse contributie te betalen van
bijvoorbeeld €15,- voor organisatie- en onkosten. Het belangrijkste argument van de bewonersgroep
hiervoor was dat er al via arbeid werd geïnvesteerd. Ook werd verwacht dat een hoge financiële
bijdrage een hoge drempel op zou werpen voor nieuwe leden. Tot slot speelde een rol dat
Staatsbosbeheer weinig behoefte lijkt te hebben aan aanvullende inkomsten voor het gebied, maar
vooral aan arbeid. Daarom is besloten om als voorwaarde voor lidmaatschap (en stemrecht en recht op
een deel van de opbrengsten) een minimum aantal te werken dagen op te nemen (gedacht wordt nu aan
minimaal 3 werkdagen in het winterseizoen).
Niet besproken is de vraag of mensen die niet willen of kunnen meewerken in het bos, wel lid kunnen
worden door een relatief hoge contributie te betalen, waarmee ze het initiatief (financieel) steunen
en/of bijvoorbeeld stemrecht / medezeggenschap kunnen verwerven. Donateurs (zonder verdere
rechten) zijn uiteraard altijd welkom.

4.5 Hoofdlijnen Plan van Aanpak
proefdraaien in het winterseizoen van 2013-2014

Hoofdlijnen
In bijlage 2 is een uitgewerkt Plan van Aanpak opgenomen, inclusief financieringsmogelijkheden. De
basisgedachte is dat Staatsbosbeheer en de bewonersgroep in de zomer van 2013 extra leden werven,
afspraken maken en voorbereidingen treffen, zodat in het winterseizoen van 2013-2014 daadwerkelijk
kan worden proefgedraaid. Bosbeheerwerkzaamheden zijn in de Geelders mogelijk van oktober tot en
met maart (in maart begint het broedseizoen; in de (na)zomer zijn er te veel muggen). Tijdens de
uitvoering worden afspraken aangescherpt en/of bijgesteld.
Na het werkseizoen wordt de samenwerking tussen de bewonersgroep en Staatsbosbeheer
geëvalueerd, alsmede het functioneren van de bewonersorganisatie. Dit leidt tot aanbevelingen voor
het vervolg.
Go - no go
Als Staatsbosbeheer en bewonersgroep onvoldoende extra leden kunnen vinden, wordt niet gestart met
de uitvoering van de werkzaamheden. Dit moet uiterlijk in september 2013 duidelijk zijn.
Locatie
Staatsbosbeheer heeft voorgesteld om in een klein concreet gebied te starten. Het gaat om de meest
westelijk gelegen Staatsbosbeheerpercelen, in totaal circa 3-4 ha. Hier is voldoende werk en kan veel
ervaring opgedaan worden; er zijn geen andere groepen actief. Het terrein is goed bereikbaar.
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4.6 Reflecties
Vanuit de zoektocht naar Nieuwe Malegenootschappen
In Nederland zijn al veel mensen betrokken bij natuurbeheer, vaak als vrijwilliger bij
beheerswerkzaamheden of als lid-donateur. In dit project ‘Nieuwe Malegenootschappen’ is gezocht
naar nieuwe vormen van burgerparticipatie, die verder gaan dan de traditionele vrijwilligersgroepen.
Aandeelhouderschap en/of mede-eigenaarschap, medezeggenschap en vruchtgebruik zijn daarin
belangrijke nieuwe elementen.
In deze verkenning is gezocht naar een ‘Malepilot’ in het Groene Woud. Er zijn twee
terreinbeheerders met concrete locaties gevonden: Brabants Landschap met een ‘aankooppilot’ en
Staatsbosbeheer met een beheers- c.q. gebruiksrechtenpilot in de Geelders. Hoewel de voorkeur om
inhoudelijke redenen uitging naar de pilot van Brabants Landschap, is om praktische redenen gekozen
voor de uitwerking van de gebruikrechtenpilot in de Geelders.
In de verkenning naar de mogelijkheden van de gebruikrechtenpilot in de Geelders is aangesloten op
een eigen initiatief van Staatsbosbeheer en een bewonersgroep, waarbij in eerste instantie niet vanuit
het concept ‘Nieuwe Malegenootschappen’ is gewerkt, maar vanuit de wensen en ideeën van de
initiatiefnemers. Wel is gepoogd om in de uitwerking een stap verder te zetten dan al bestaande
vrijwilligersinitiatieven. Dit heeft geresulteerd in een Plan van Aanpak, waarin een
adoptieovereenkomst tussen Staatsbosbeheer en bewonersgroep centraal staat. Toch is de vraag
gerechtvaardigd of het initiatief als ‘Nieuwe Malegenootschap’ aangemerkt kan worden.
Als we kijken naar de drie ‘familiekenmerken’ van Nieuwe Malegenootschappen, zoals we die in
hoofdstuk 2 hebben geformuleerd, dan kunnen we het volgende concluderen:
1. Bij het initiatief voor de Geelders gaat het om een concreet natuurgebied en een concrete groep of
gemeenschap van mensen;
2. Het initiatief voor de Geelders scoort matig op mede-eigenaarschap en medezeggenschap. Wel
worden er in de beoogde adoptieovereenkomst niet-vrijblijvende afspraken gemaakt. Ook het
lidmaatschap van de Nieuwe Gemeynt is, anders dan bij veel bestaande vrijwilligersorganisaties,
niet vrijblijvend (er wordt een minimale arbeidsinzet gevraagd).
Op het gebied van aandeelhouderschap / mede-eigenaarschap scoort het initiatief laag. Het terrein
blijft van de terreinbeheerder, leden investeren geen geld in lidmaatschap en er zijn geen
(verhandelbare of overerfbare) rechten of aandelen. Ook op het gebied van medezeggenschap
scoort het initiatief relatief laag. Er worden in de adoptieovereenkomst weliswaar afspraken
gemaakt over overleg en de manier waarop met de ideeën van de Nieuwe Gemeynt wordt
omgegaan, maar er is geen formele medezeggenschap; de terreinbeheerder houdt de
eindverantwoordelijkheid. Wel heeft Staatsbosbeheer aangegeven serieus met de voorstellen van
de Nieuwe Gemeynt om te willen gaan.
3. Vruchtgebruik (ondermeer houtoogst), een bijdrage in arbeid en (op de langere termijn) de
mogelijkheid om met nieuwe initiatieven te komen, maken dat het initiatief redelijk scoort op het
gebied van vruchtgebruik en nieuwe verdienmodellen. De arbeidsinput van de leden zorgt voor
kostenbesparing bij Staatsbosbeheer en/of extra uitvoeringsmogelijkheden.
De bewonersorganisatie heeft al met al meer trekken van de historische Gemeynt (waarin
vruchtgebruik centraal stond), en minder van de historische Malegenootschappen (waarin medeeigenaarschap centraal stond).
Vanuit het gebied / het Groene Woud
Hoewel het initiatief van Staatsbosbeheer en de bewonersgroep met name op het gebied van
medezeggenschap en aandeelhouderschap matig scoort, kan het initiatief voor de Geelders en het
Groene Woud waardevol zijn:
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Er is bij Staatsbosbeheer een intentie tot stapsgewijze uitbouw van het initiatief. Al doende kan
ervaring opgedaan worden met de nieuwe aanpak. Voor Staatsbosbeheer betekent deze vorm van
werken een cultuuromslag. Dat vraagt tijd.
Het initiatief kan een katalyserende en/of voorbeeldfunctie hebben voor afspraken tussen
Staatsbosbeheer en andere vrijwilligersorganisaties. Het initiatief past bij de intentie van
Staatsbosbeheer om in de Geelders meer en structureler samen te werken met
vrijwilligersorganisaties, hun kennis te benutten en hun ideeën serieus mee te nemen. Een
belangrijke stap is de toezegging van Staatsbosbeheer om met alle vrijwilligersorganisaties in het
gebied gezamenlijk over het nieuwe beheerplan te overleggen.
Het initiatief past bij voorstellen voor Landschappen van Allure, waarbij de historische relatie
tussen de kernen en het omringende historische landschap (akkers, beemden, bossen) op een
moderne manier wordt hersteld.
Een interessant aspect van De Geelders is dat de verschillende moderne natuurwerkgroepen min of
meer via dezelfde historische gebiedsindeling werken als ten tijde van de Bodem van Elde; ook
het beheertype (hakhoutbeheer) kent een historische parallel. De bewonersgroep kan in dat proces
een katalyserende rol spelen.
Doordat er een initiatiefgroep is, is de kans op realisatie van het initiatief gegroeid. Er is
startfinanciering. Uitvoering kan starten in oktober 2013.
Inhoudelijk en procesmatig
In de projectopzet was rekening gehouden met een in eerste instantie ‘top-down’ ontwerp voor het
op te zetten Malegenootschap: met de terreinbeheerder worden vanuit het concept de
mogelijkheden en randvoorwaarden verkend, waarna een ontwerp wordt gemaakt voor de
hoofdlijnen van de organisatie. Vervolgens worden geërfden gezocht. Die aanpak lijkt vooral
mogelijk in gebieden waar nog geen vrijwilligersgroepen actief zijn. In gebieden waar al wel
vrijwilligersorganisaties of burger actief zijn en/of waar het initiatief komt vanuit
bewonersgroepen, is een andere aanpak vermoedelijk wenselijk. De motivatie van een
bewonersgroep zal vaak niet liggen op het vlak van het oprichten van een Nieuw
Malegenootschap, maar op andere gebieden, zoals de wens om een gebied te beschermen tegen
ongewenste ontwikkelingen, het verkrijgen van bepaalde voorzieningen of om op een prettige
manier actief bij te dragen aan het beheer van een naburig natuurgebied.
In de Geelders is Staatsbosbeheer terughoudend gebleken in de mate waarin zij medezeggenschap
wil overdragen. Naast onbekendheid (en zelfs negatieve ervaringen met medezeggenschap elders)
spelen hierin ook twee inhoudelijke overwegingen een rol. In de eerste plaats bepalen de
ecologische waarden en de kwetsbaarheid van het gebied tot hoever zeggenschap uit handen
gegeven kan worden. In kwetsbare gebieden, waar het beheer zorgvuldig moet gebeuren, moeten
meer waarborgen worden ingebouwd. Als eigenaar is de terreinbeheerder eindverantwoordelijk
voor de te behalen natuurdoelen. In de tweede plaats is het aantal partijen dat al in een gebied
actief is, van belang bij de manier waarop medezeggenschap (van een nieuw op te richten
malegenootschap) vormgegeven kan worden. In de Geelders, waar al veel partijen actief zijn,
heeft Staatsbosbeheer te maken met verschillende (bestaande) belangen en is er behoefte aan
regie.
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Bijlage 1: Geïnterviewde en betrokken personen
1. Algemene verkenning Groene Woud

Provincie Brabant
Jan Buys
Andrea Almasi
Giudo Adema,
Tom Bade, Triple E, provinciaal adviseur Landschappen van Allure
Brabants Landschap
Jan Baan, directeur
Natuurmonumenten
Toon Loonen, regiobeheerder Midden-Brabant
Staatsbosbeheer (regio Zuid)
Arjan van der Zee, districtshoofd Maas, Dommel & Aa
Brabants Particulier Grondbezit
René de Bont, beleidsmedewerker
Gemeente Boxtel
Henk Heling, gemeente Boxtel
Streekhuis Groene Woud / Streekraad
Willy Thijssen, Streekhuis
Peter van Oers, Streekhuis
Ger van den Oetelaar, bestuurslid / lid DB Streekraad

2. Uitwerking pilotgebied De Geelders

Staatsbosbeheer
Arjan van der Zee, districtshoofd Maas, Dommel & Aa
Roy Fleury, beheerder
Jac. Hendriks, accountmanager Brabant
Natuurwerkgroepen Geelders
Ad de Kort, Natuurwerkgroep Liempde
Jeanne Soetens en Bert Vervoort, Heem-natuurgroep Sint-Oedenrode
Rien Rijken, NMC Schijndel (laarzenpad / Meierijgids)
Bewonersgroep bewoners Boxtel
Erlend Deckers, Marco Meihuizen, Jeroen Rath, Marika Rath, Petra Souwerbren, Marion de Cocq
SPiLL
Désiré van Laarhoven
Gemeente
Henk Heling, gemeente Boxtel
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Bijlage 2: Plan van Aanpak adoptieovereenkomst Geelders
1. Activiteiten en planning (2013 – april 2014)

A. Uitwerken model en afspraken / eerste kennismaking met het gebied (mei – juni 2013)
Bewonersgroep bezoekt samen met Van der Zee en Fleury van Staatsbosbeheer het deelgebied van de
Geelders waar de werkzaamheden voor het seizoen 2013-2014 gepland zijn. Staatsbosbeheer organiseert
dit. Tijdens de excursie komen de volgende onderwerpen aan bod:
Kennismaking met het gebied
Bespreking en concretisering type maatregelen, werkzaamheden en (beheers)vrijheden
Concretisering ‘tegenprestaties’
Verdere uitkristallisatie van model en werkafspraken tussen bewonersorganisatie en Staatsbosbeheer.
B. Werving leden (juni – augustus 2013)
Gestreefd wordt naar een groep van 20 tot maximaal 30 actieve deelnemers, die elk ten minste 3
werkzaterdagen in het werkseizoen aanwezig zijn. De strategie is deze mensen in eerste instantie te werven
via het eigen netwerk van de bewonersgroep en/of Staatsbosbeheer. Zo worden mensen gevonden met
vergelijkbare verwachtingen. Als dit onvoldoende resultaat oplevert kan ook bredere publiciteit worden
gezocht (via de lokale en regionale media).
C. Uitwerken van openstaande vragen (juni – augustus; met name door Staatsbosbeheer)
Staatsbosbeheer moet in haar bosbeheer en werkzaamheden voldoen aan bepaalde criteria, ondermeer met
betrekking tot FSC-certificering en veiligheid / Arbo. Staatsbosbeheer gaat na of die criteria van belang zijn
voor bijvoorbeeld de scholing van leden (EHBO, motorzaag), de aanwezigheid van materialen etc.
Staatsbosbeheer draagt zorg voor het aanbieden van dergelijke cursussen.
In verband met verzekeringen en aansprakelijkheid zorgt Staatsbosbeheer (in ieder geval het eerste jaar)
voor een individuele vrijwilligersovereenkomst met alle leden. Ook moet worden nagegaan of er
aanvullende verzekeringen nodig zijn voor aanwezige kinderen.
D. Informeren van / afstemming met andere partijen (juni – oktober)
In de loop van het proces moeten relevante partijen worden ingelicht over de plannen. Direct betrokken
partners zijn SPiLL, Natuurwerkgroep Liempde, de Olland-groep, de Schijndel-groep en de Meierijgidsen,
omdat deze groepen actief zijn in het natuurbeheer in de Geelders. Daarbij kan voortgebouwd worden op
eerdere contacten en op het bestaande netwerk van Staatsbosbeheer.
Overwogen kan worden ook de andere terreinbeheerders en grondeigenaren te informeren. Dit gebeurt in
nauw overleg met Staatsbosbeheer.
E. Kennismaking met het gebied voor nieuwe leden (augustus – september)
Bij voldoende belangstelling van nieuwe leden kan na de zomer gewerkt worden aan de verdere
concretisering van de interne afspraken (statuten / reglement) en de afspraken met Staatsbosbeheer (zie
onder, bij F en G). Ook is een nadere kennismaking met het gebied gewenst (algemene kennis over natuur
en cultuurhistorie; kennismaking met het gebied; concretisering werkzaamheden). Dit kan vormgegeven
worden in een of meer discussiebijeenkomsten / lezingen / excursies.
F. Interne organisatie (statuten, bestuur) / praktische voorbereiding (augustus – september)
De interne afspraken van de ledenorganisatie (zie E) moeten vastgelegd worden in (concept)statuten en een
(concept)reglement. Ook is het verstandig een bestuur (i.o.) te kiezen, dat bepaalde organisatorische taken
kan uitvoeren. In de loop van het werkseizoen kan de organisatie formeel opgericht worden.
Naast deze organisatorische werkzaamheden moeten ook praktische voorbereidingen getroffen worden,
zoals de aankoop van materialen (waarvoor inmiddels subsidie verstrekt is) en de concrete planning van
werkzaterdagen en werkzaamheden.
G. Vastleggen afspraken met Staatsbosbeheer (adoptieovereenkomst; augustus – september)
Op basis van voorgaande stappen worden concrete afspraken vastgelegd in een adoptieovereenkomst tussen
Staatsbosbeheer en de bewonersgroep, ondermeer met betrekking tot:
- uit te voeren werkzaamheden (gebiedsafbakening, werkplan, maatregelen, (beheers)vrijheden);
- de (minimale) inzet van de ledenorganisatie;
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-

rechten en plichten van de ledenorganisatie
de inzet van Staatsbosbeheer (arbeid, materiaal, begeleiding)
rechten en plichten van Staatsbosbeheer
de te oogsten ‘tegenprestatie’ (hout);
gedrags- en gebruiksregels voor het gebied;
de manier van overleg tussen Staatsbosbeheer en de manier waarop beslissingen genomen worden;
omgang met conflicten.

Tegelijkertijd worden ook vrijwilligerscontracten tussen Staatsbosbeheer en individuele leden opgesteld,
nodig voor aansprakelijkheid en verzekeringen.
H. Proefdraaien eerste winterseizoen: uitvoeren werkzaamheden (oktober 2013 – maart 2014)
Bij de start van de werkzaamheden kan een feestelijke ceremonie worden georganiseerd.
We streven ernaar om tijdens de landelijke natuurwerkdag in november op één locatie samen te werken met
alle beheersgroepen in de Geelders. Afronding eerste seizoen maart 2014, bijvoorbeeld met feestelijk
‘bosdiner’ / ALV.
I. Eenmalig meedenken over nieuwe beheerplan voor de Geelders (oktober 2013)
In 2013-2014 stelt Staatsbosbeheer een nieuw beheerplan op voor de Geelders. De bestaande
vrijwilligersgroepen, de bewonersgroep en Staatsbosbeheer komen in het najaar van 2013 bij elkaar om
mee te denken over het nieuwe beheerplan. Het gaat daarbij niet om formele inspraak, maar om het delen
van (gebieds)kennis en het geven van een visie op de gebiedsopgaven. Op gebiedsniveau kan bekeken
worden waar de (beheers)prioriteiten liggen en waar de (vrijwilligers)groepen het beste ingezet kunnen
worden.
Staatsbosbeheer is verantwoordelijk voor de organisatie van de bijeenkomst.
J. Evaluatie eerste seizoen (maart – april 2014)
De ervaringen van het eerste werkseizoen worden geëvalueerd, zowel voor wat betreft de samenwerking
tussen Staatsbosbeheer en de bewonersgroep, als voor wat betreft de interne organisatie (urenregistratie,
opkomst leden, werkafspraken, verdeling houtoogst etc.).
Evaluatie is bedoeld voor eigen gebruik en voor rapportage aan het programma De Burger aan Zet (zie
onder), dat het eerste pilotjaar meefinanciert. Op basis van de evaluatie wordt de werkwijze bijgesteld en
aangescherpt.

2. Communicatie

-

-

-

Afstemming met organisaties. Staatsbosbeheer informeert haar eigen contacten over het initiatief
(Natuurwerkgroep Liempde, groep-Olland, groep-Schijndel, Meierijgidsen, Stichting Kartuizer
Monniken, Werkgroep Natuur en Landschapsbeheer Boxtel, etc., plus het relevante (ambtelijke en
bestuurlijke) netwerk in het Groene Woud. Eerste kennismaking met de Natuurwerkgroep Liempde, de
groep-Olland, het Streekhuis en de gemeente Boxtel heeft al plaatsgevonden.
Werving leden. in eerste instantie via het eigen netwerk van Staatsbosbeheer en de bewonersgroep (zie
boven). Bij onvoldoende respons kan ook via de lokale en regionale media geworven worden
(interview in de krant, websites, lokale tv).
Bredere bekendheid aan het initiatief / pers. Het liefst starten met bredere communicatie op het
moment dat de organisatie ‘staat’ en echt van start gaat. Bij voorkeur een interview / reportage in
lokale / regionale krant, regionale / provinciale tv en via websites. Communicatiestrategie aanpassen
aan behoefte. Er is een uitnodiging om het initiatief te presenteren op eerste sapdag van het Groene
Woud, in oktober 2013. Op de sapdag wordt hoogstamfruit verwerkt tot sap en presenteren lokale
duurzaamheidsgroepen zich.
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3. Financiering

Bijdrage leden
‘Waarde’ eigen bijdrage leden 1e jaar: minimaal 10 leden à minimaal 3 werkzaterdagen à minimaal 5 uur
effectief à €20: € 3.000,- Daarnaast investeren de leden ook tijd in overleg, conceptontwikkeling (statuten /
afspraken) en praktische voorbereiding van de werkzaamheden.
Staatsbosbeheer
- eigen arbeid
- bijdrage aan verzekering / cursus voor leden
- materiaal / catering / vergaderruimte??
- financiële bijdrage??
De Burger aan Zet
Vanuit het programma De Burger aan Zet is financiering verleend voor de bekostiging van de materiaal- en
organisatiekosten voor het eerste pilotjaar. De Burger aan Zet is een initiatief van Het Groene Woud, de
Duurzame Driehoek, Rural Aliances en Interreg 4B. Het programma stimuleert actief burgerschap in het
Groene Woud op het gebied van natuur en landschap. Kennisuitwisseling tussen burgergroepen en
deelname aan onderzoeksactiviteiten in het programma Burger aan Zet zijn onderdeel van het project.
Arbeidskosten worden niet vergoed. De volgende kosten worden vergoed:
€1.250: aanschaf materialen (zagen, kruiwagens, snoeischaren etc.)
€ 500,-: scholing en organisaties (cursus, veiligheid, onkosten kennismaking gebied)
€ 500,-: werving leden en publiciteit (open middag, eventueel foldermateriaal)
€ 750,-: oprichtingskosten vereniging (statuten, notaris, bank)
SPiLL-projectvoorstel onderdeel ‘Kloppend Hart’ voor Landschappen van Allure
Stichting Promotie Projecten in Leefbaar Liempde (SPiLL) wil de band tussen Liempde en het omliggende
landschap versterken, ook vanuit toeristisch en economisch perspectief. Bij het Brabantse programma
‘Landschappen van Allure’ heeft SPiLL (samen met andere partijen) een voorstel ingediend om dat te doen
op basis van de historische band tussen dorp en ommeland, waarin ondermeer de bolle akkers, de
hooilanden langs de Dommel en het gebruik van de gemene (bos)gronden in de Geelders centraal staan.
Voor het versterken van de band tussen de inwoners van Liempde en de Geelders is € 10.000 opgenomen,
bestaande uit €3.000,- eigen vrijwilligersuren, €2.000,- sponsoring door bedrijfsleven (met name
materiaalkosten) en €5.000,- provinciale bijdrage.
De gelden zijn in eerste instantie bedoeld voor Liempdse initiatieven en deelnemers. Een project dat goed
zou passen is het idee om hout met paarden uit het bos te slepen, bijvoorbeeld gekoppeld aan toeristische
activiteiten.
Verwacht wordt dat de provincie medio 2013 uitsluitsel geeft over de aanvraag.
Overige financieringsmogelijkheden
Naast bovengenoemde fondsen lijken ook de volgende fondsen kansrijk voor cofinanciering:
- Streekfonds / Streekrekening Het Groene Woud;
- KNHM (met name gericht op leefbaarheid, landschap en lokale initiatieven)
- Provincie Brabant / subsidieregeling L@B (leefbaarheid / lokale initiatieven; open tot 30 juni);
- Coöperatief dividend Rabobank Dommel en Aa (open tot 21 juni 2013)
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