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In 1918, dit jaar precies een eeuw geleden, kocht Natuurmonumenten een terreintje met
een viertal oude lindes in Zeeland. Jac.P. Thijsse meldde op de algemene vergadering van
10 mei 1919: ‘… het heet de Voortrappen en, naar men zegt, heeft het ook historisch belang als uiterste Zuidgrens van het vroegere graafschap Holland’. De lindes in kwestie bestaan al lang niet meer. Het verhaal bleef wel bewaard en vormt een vroeg bewijs van de
aandacht voor erfgoed bij Natuurmonumenten.
Dat Natuurmonumenten zich al sinds de eerste jaren van haar bestaan ook bezighoudt
met het beschermen van cultureel erfgoed is nog altijd weinig bekend. In de eerste plaats
ziet men Natuurmonumenten toch als natuurbeschermende organisatie. Helemaal niet
vreemd: al sinds 1905 zet de vereniging zich immers met hart en ziel in voor de bescherming van natuur en landschap in Nederland. Maar wie de statuten leest, ziet dat de bescherming van ons cultureel erfgoed net zo goed deel uitmaakt van de taak die Natuurmonumenten zichzelf heeft gesteld: ‘Natuurmonumenten heeft als doel het behoud en
beheer van terreinen met natuurwetenschappelijke en landschappelijke waarden en de
zich daarop bevindende monumenten van geschiedenis en kunst’. Dat is ook niet verwonderlijk. In Nederland zijn cultureel en natuurlijk erfgoed onlosmakelijk verweven.
Bijna elke vierkante meter van ons kleine land is wel eens door de mens bewerkt, vergraven, beplant of ontgonnen. De sporen van menselijke activiteiten uit het verleden zijn
alom aanwezig in ons landschap, vanzelfsprekend ook in natuurgebieden.
Dat beseften de oprichters van Natuurmonumenten ook. Niet voor niets noemde Jac.P.
Thijsse het Nederlandse landschap in 1937 ‘een merkwaardig complex van natuur en cultuur’. Dat er met het verwerven van natuurgebieden in de loop der tijd ook een staalkaart
aan erfgoed in beheer kwam bij Natuurmonumenten, hoeft dan ook geen verbazing te
wekken.
Het erfgoed bij Natuurmonumenten is bijzonder gevarieerd. Niet alleen beheert de
vereniging een palet aan karakteristieke Nederlandse landschappen, maar ook een diverse collectie gebouwen en archeologisch waardevolle terreinen. Van een rijksmonumentaal beschermd hondenhok tot complete kastelen en van grenspaal tot fort. De gemene
deler is, dat al deze uiteenlopende gebouwen onderdeel uitmaken van een landschappelijk ensemble. Gebouw en omgeving vormen samen een geheel in de natuurgebieden. Dat
geldt ook voor de verschillende archeologisch waardevolle terreinen in beheer bij Natuurmonumenten: van de bekende grafheuvels tot zelfs complete verdronken of verdwenen
dorpen. Een rijk bezit, maar ook een bezit dat verantwoordelijkheid met zich meebrengt.
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Zeker de laatste jaren is Natuurmonumenten zich daarvan terdege bewust. Dat is in
2017 nadrukkelijk bevestigd in de beleidsvisie Erfgoed in het hart. Kern van de visie is, dat
we ons cultureel erfgoed bewaren voor de toekomst. Dit doen we door het erfgoed te laten
beleven. We moeten het beheer echter ook kunnen bekostigen. Het zoeken naar een passende balans tussen bewaren, beleven en bekostigen zal centraal staan de komende jaren.
Natuurmonumenten zal zich profileren als natuur- én erfgoedbeheerder. We treden met
ons erfgoed in toenemende mate naar buiten. Dit doen we onder andere door verhalen
te vertellen over de herkomst van ons erfgoed. Deze verhalen zorgen voor betekenis en
waardering van ons rijke en diverse bezit aan cultureel erfgoed.
Dit boek is daar een voorbeeld van. Het verhaalt niet alleen over het erfgoed in de gebieden van Natuurmonumenten, maar ook hoe de vereniging daar in de loop van de jaren
zelf tegenaan keek.
Auteur Michiel Purmer werkt al bijna 20 jaar bij Natuurmonumenten aan het behoud
van erfgoed en landschap. Samen met andere professionals zorgt hij ervoor, dat het uiteenlopende erfgoed in de gebieden van Natuurmonumenten goed beheerd wordt en waar
mogelijk beleefbaar wordt gemaakt voor het publiek. Indien nodig helpt hij ook bij het
maken van soms noodzakelijke afwegingen tussen de belangen van natuur en cultuur in
het beheer van Natuurmonumenten.
Maar los van zijn dagelijkse taak heeft de schrijver de afgelopen jaren gewerkt aan het
boek dat voor u ligt. Daarmee heeft hij een bijdrage geleverd aan de landschapsgeschiedenis van Nederland en Natuurmonumenten in het bijzonder. Ik wil hem graag van harte
bedanken voor en complimenteren met deze grote inspanning. Michiel Purmer had zijn
onderzoek niet kunnen uitvoeren zonder de steun van vele collega’s, zowel in het veld als
op kantoor. Mijn dank gaat uit naar alle medewerkers van Natuurmonumenten die het
uitvoeren van het onderzoek mogelijk hebben gemaakt.
De natuurwetenschappelijke kant van het werk van Natuurmonumenten is al dikwijls
beschreven en onderzocht. Het werk van Natuurmonumenten als erfgoedbeheerder is tot
het verschijnen van deze studie nog niet eerder in wetenschappelijk perspectief geplaatst.
Dit boek brengt daarin verandering. Het is gelijktijdig verdedigd als proefschrift aan de
Vrije Universiteit Amsterdam bij de onderzoeksgroep Erfgoedstudies van de faculteit der
Geesteswetenschappen. Veel dank is Natuurmonumenten verschuldigd aan de wetenschappelijke begeleiders van dit boek in de personen van professor Hans Renes (Universiteit Utrecht/Vrije Universiteit Amsterdam) als promotor en professor Jan Kolen (Universiteit Leiden) als copromotor.
De auteur heeft zich de vraag gesteld in hoeverre cultuurhistorische argumenten een
rol speelden in het beheer van Natuurmonumenten en dat onderzocht aan de hand van
een aantal concrete gebieden, met een nadruk op het landschappelijk erfgoed in de periode sinds 1945. In dit boek zult u, na een inleiding over natuur, erfgoed en landschap,
nader kennis maken met de rijke geschiedenis van een viertal heel uiteenlopende gebieden. Zo kunt u lezen over landgoed Eerde bij Ommen (Overijssel) en over relicten uit de
Tweede Wereldoorlog in de Hollandse en Zeeuwse duinen. De menselijke invloed op het
Zuid-Limburgse Geuldal wordt beschreven, maar ook krijgt u een beeld van de natuurontwikkeling in het Drentse Mantingerveld. Dit zijn allemaal natuurgebieden waarin de
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menselijke hand zichtbaar is. De invloed van de mens beperkt zich niet tot sporen uit een
al dan niet grijs verleden. Ook Natuurmonumenten zelf blijkt haar stempel op deze terreinen gedrukt te hebben.
Met dit boek zijn deze boeiende verhalen aan het papier toevertrouwd en daarmee is
een hoofdstuk toegevoegd aan de toch al zo rijke geschiedenis van Natuurmonumenten.
Het zal ons helpen verhalen te vertellen over Natuurmonumenten als erfgoedbeheerder.
Na het lezen ervan zult u hopelijk kunnen beamen dat het werk van Natuurmonumenten
niet alleen onmisbaar is voor het behoud van de Nederlandse natuur, maar net zo goed
voor het bewaren van ons rijke erfgoed, of dat nu archeologisch, gebouwd of landschappelijk is.
Ik wens u veel leesplezier toe!
Teo Wams
Directeur natuurbeheer Natuurmonumenten

Terreinbordje van Natuurmonumenten, vermoedelijk voor de Tweede Wereldoorlog.
Collectie auteur.

