
14

Sport en natuur winnen beide

Natuurbeheerorganisaties en 
sportbonden werken samen

— Pieter Schmidt, redacteur

auto zag ik dat nog niet, maar Patrick Jansen, 
directeur van de Stichting Probos, die het 
werk gedaan heeft dat leidde tot S(up)port for 
Nature, heeft me tijdens zijn inleidende speech 
een handje op weg geholpen. Centraal in S(up)
port for Nature staat een aanvraagformulier 
voor het verkrijgen van toestemming voor het 
organiseren van een sportevenement in een 
natuurgebied. Terreinbeheerders willen wel 
meewerken aan de organisatie van sporteve-
nementen, maar ze willen geen schade, geen 
gedonder. Eigenlijk wil de sportbond ook geen 
schade. Hoe nu de communicatie en het over-
leg tussen beiden vergemakkelijken en in goede 
banen leiden? Daartoe is S(up)port for Nature 
opgericht. Deze instelling heeft een stappen-
plan en een aanvraagformulier ontworpen, dat 
op de website www.supportfornature.nl is te-
rug te vinden. Op die website staan ook keurig 
de voordelen vermeld van het op deze manier 
werken, zoals uniformiteit, efficiëntie, eendui-
digheid, natuurvriendelijk organiseren, rege-
ling aansprakelijkheid, informatie over eisen 
gesteld door natuurwetten voor beide partijen, 
zodat ik me hier ontslagen voel van de plicht 
die uitputtend te behandelen. 

Grotere kans op toestemming
Twee punten springen eruit: werken volgens dit 
aanvraagschema vergroot de kans van het ver-
krijgen van toestemming, aldus Patrick Jansen, 
alhoewel ook bij het goed invullen van het for-
mulier het niet een gelopen race is. Aan de an-
dere kant is een van de afspraken dat de sport-
bond een geringe bijdrage betaalt per deelne-
mer en per bezoeker aan de instandhouding 
van het terrein. Dit dus bovenop de betalingen 
voor bijvoorbeeld werk door de terreinbeheer-
der. Ook wordt van de organisator verwacht 
dat hij voorlichting geeft over het terrein en de 
natuur aldaar. Is dit het win-deel voor natuur? 
Natuurlijk is dit van belang, maar ook de eerder 
genoemde voordelen zijn onderdeel van de win-
winsituatie voor de natuur en de sport. Kalden 
ontkende dat Staatsbosbeheer meedeed om het 
geldelijke gewin, Terpstra vond de meebetaling 
aan de instandhouding terecht.

Luisterend naar Terpstra en Kalden blijkt dat 
beiden dit natuurzorgsysteem een eerlijke kans 
willen geven. Beiden zijn er van overtuigd dat er 
nog kinderziekten inzitten, die door gebruik en 
door het opbouwen van een vertrouwensrelatie 
van beide kanten overwonnen kunnen worden. 
Beiden zijn echter enthousiast en geloven erin. 

Rijdend naar Papendal voor de af-
trap van ‘S(up)port for Nature’ door 
Staatsbosbeheerdirecteur Chris Kalden 
(namens de terreinebeheerders) en 
NOC-NSF-voorzitter Erica Terpstra 
(namens de sportbonden), vroeg ik me 
af: waar is de win-win hier? Voor de 
sport zag ik de win wel. Beide sprekers 
onderstreepten dat ook. De relatie sport 
en gezondheid is boven elke twijfel ver-
heven; de relatie natuur en gezondheid 
wordt steeds evidenter en slaat soms 
zelfs neer in officiële nota’s. 

Vat je dit samen, dan wordt bevestigd wat je 
dagelijks ziet: vele mensen sporten graag in de 
natuur en hebben er baat bij. Bovendien, nogal 
wat sportbonden organiseren graag een eve-
nement in de natuur en kunnen soms moeilijk 
om de natuur heen. Kalden noemde indruk-
wekkende aantallen: in 2007 waren er 450 
sportevenementen met 20 tot 2000 deelnemers 
in het Natuurmonumenten-gebied Loonse en 
Drunense Duinen; Staatsbosbeheer heeft 700 
kilometer menroute en 2000 kilometer ruiter-
route. Terpstra zag de samenwerking tussen 
natuur en sport ook gestalte krijgen in een 
eventuele aanloop naar een nog méér eventueel 
plaatsvinden van de Olympische Spelen in 2028 
in Nederland. Een absoluut criterium voor toe-
kenning aan Nederland is duurzaamheid, en 
dus ligt zo’n huwelijk voor de hand.  
Maar waar zit dan de win voor de natuur? In de 
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Ook elders wordt dat gevoeld: S(up)port for 
Nature is genomineerd voor de Natuurprijs 
2008 van het Groenfonds (en heeft inmiddels 
een speciale vermelding gekregen-red).

Een aanwezige terreinbeheerder zag er wel wat 
in. Zo ook uw berichtgever, met wat kantteke-
ningen. Invullen van het formulier lijkt gemak-
kelijk, en zal het op den duur zeker worden, 
maar het is wel even wennen. Terecht krijgt de 
invuller via het aanklikken van ikoontjes op het 

aanvraagformulier achtergrondinformatie en 
tips over hoe in te vullen én hoe te handelen om 
bijvoorbeeld schade te voorkomen. Ook kan 
het aantal deelnemers aan S(up)port for Nature 
nog uitgebreid worden, zowel aan de zijde van 
de natuur (Landschappen) als aan de kant van 
de sport. Sporters doen het niet alleen op vaste 
natuurbodem, helaas ontbreken (nog) alle 
watersportbonden. Toch het advies aan beheer-
ders; verwijs uw aanvragers naar de website 
www.supportfornature.nl.

Terug naar de aftrap. De feitelijke start was een 
spectaculaire fietsshow op een mijns inziens 
wat gedegenereerde fiets zonder zadel en met 
zeer zachte banden. Wat Rick Koekoek liet zien 
was sport van het hoogste niveau, en dus pas-
send bij een initiatief van dezelfde kwaliteit, 
maar zou ik mijn (klein)kinderen verbieden.u
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