De voordelen van
gecertificeerd natuurbeheer
Een belangrijke vernieuwing in
het natuurbeheer is certificering.
Natuurmonumenten en
De12Landschappen zijn een eigen
systeem aan het ontwikkelen,
passend bij hun eigen situatie.
Ook de particuliere eigenaar
kan kiezen uit twee modellen,
een groepscertificering en een
individueel certificaat.
— Ekko Aertsen (Federatie Particulier
Grondbezit)

> De centrale gedachte achter certificering is
continue verbetering van de bedrijfsprocessen.
Hiervoor wordt een doel gesteld dat over een
aantal jaar bereikt moet zijn (Plan). Vervolgens
werkt men in een aantal jaar naar dat doel toe
(Do). In de tussentijd wordt geëvalueerd of de
stappen die gezet zijn effectief en efficiënt zijn
(Check). Wanneer dit niet of onvoldoende het
geval is, kunnen andere stappen gezet worden,
of in het uiterste geval kan het doel veranderen
(Act).
Bij certificering in het natuurbeheer is dit niet
anders. U stelt als beheerder immers voor een
langere termijn beheerdoelen vast (Plan), en
werkt daar via jaarlijkse werkplannen naar toe
(Do). Ondertussen volgt u de resultaten van
het beheer via interne audits en monitoring

(Check), en wanneer blijkt dat het doel niet
gehaald wordt, kunt u overwegen een ander,
effectiever beheer te gaan toepassen, dan wel
– in het uiterste geval – in overleg te gaan met
de provincie om het beheerdoel aan te passen
(Act). Vanuit deze basisgedachte kunt u veel
voordelen behalen.

Grip op de zaak
De sleutel van een geslaagde certificering is de
administratie. Wanneer die op orde is kunt u
hier veel voordeel uit halen. Zo krijgt u meer
inzicht in de uitgaven die u doet en met welk
doel u deze doet. Is een ingreep echt nu nodig,
of kunt u hem ook uitstellen, (gelet op de economische tegenwind), of gaat dat ten koste van
uw beheerdoel? Of wellicht kunt u nu juist een

financieel voordeel behalen wanneer u juist de
beheermaatregel naar voren haalt. Waar zit de
‘franje’ in het beheer, en die franje kan in het
licht van bezuinigingen kritisch tegen het licht
gehouden worden. Zo krijgt u grip op uw zaak.

Consistentie in beleid en beheer
Door steeds stevig vast te houden aan de reeks
Plan-Do-Check-Act, ontstaat er meer consistentie in de beleidsvorming en het beheer. ‘Maar’,
zult u wellicht denken, ‘die consistentie is toch
al aanwezig; immers vele landgoederen en
bos- en natuurgebieden zijn al generaties oud
en hebben als hoofddoel het in stand houden
voor de volgende generatie?’ Dat klopt. En toch
is het goed vast te houden aan deze reeks van
Plan-Do-Check-Act. Juist ook voor het behalen
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van dat doel. Immers, zo kunt u uw uitgangspunten, die nu in uw hoofd zitten en die de
identiteit van uw bezit vormen, overdragen op
de volgende generatie beheerders. Het helpt
u bij de bedrijfsopvolging, omdat alle stappen
niet langer (enkel) in uw hoofd zitten, maar
ook op papier staan. U kunt de nieuwe genera-

tie meenemen in het beheer, aan de hand van
duidelijke stappen en werkwijzen. Dat is ook
consistentie in beleid en beheer.
Ook ecologisch heeft dit voordelen; ecologische
pareltjes zijn bijzonder gebaat bij langdurig
hetzelfde beheer.

Delen van kennis en samenwerking in
het beheer
Het is handig de samenwerking op te zoeken
en/of te sparren met uw collegabeheerders,
om ervaringen uit te wisselen en van elkaar
te leren. Immers, wellicht is uw methode ook
bruikbaar voor uw buurman of werkt de aanpak van uw collega wel beter? Daarnaast biedt
de afstemming van het beheer de mogelijkheid
om het beheer gezamenlijk te laten uitvoeren,
hetgeen efficiëntieverhogend kan werken.

Erkenning als deskundig beheerder
Het op schrift zetten van uw visie en beheer heeft nog een voordeel. Het zorgt voor
transparantie in uw beheer. Transparantie
geeft vertrouwen, bij u, uw familie, uw medeaandeelhouders van de NSW-BV, uw buurman,
uw omgeving en niet in de laatste plaats bij de
overheid. Het geeft erkenning van uw deskundigheid. En dat biedt weer andere voordelen!
Zo wordt u betrokken bij monitoring en kunt u
besluiten die zelf uit te voeren, of door anderen
te laten uitvoeren. Ook kan bij de verkoop van
terreinen door de overheid een dergelijk (individueel) certificaat een randvoorwaarde zijn.
En bij de nieuwe natuurwet die nu bij de Raad
van State ligt, zitten ook tal van vergunningsverplichtingen die wellicht voor gecertificeerde
beheerders niet van toepassing zijn. Bovendien
worden de controles door DLG omgezet in
audits waar je wat van kan leren.
Kortom, met certificering wordt het nuttige
met het aangename verenigd!
Ekko Aertsen, e.aertsen@grondbezit.nl
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In dit artikel komt een groot aantal voordelen
van gecertificeerd natuurbeheer aan de orde.
Geïnteresseerd? U kunt zich zowel via de
Bosgroepen als via de FPG laten certificeren.
Het Bosgroepcertificaat is een groepscertificaat
waarbij u als beheerder weinig inhoudelijke
bemoeienis heeft. Het certificaat van de FPG
is een eenvoudig en overzichtelijk certificeringsmodel voor de individuele particuliere
eigenaar, dat al de bovengenoemde voordelen
biedt. Hierbij blijft de beheerder zelf inhoudelijk verantwoordelijk. De uitgangspunten
van het model zijn verwoord in het Kwaliteitshandboek Natuurbeheer, dat is goedgekeurd
door het Interprovinciaal Overleg. Leden van
de Federatie Particulier Grondbezit kunnen
gratis deelnemen aan het certificeringsmodel
van de FPG. Ook niet-leden kunnen het eerste
jaar gratis deelnemen. Voor vragen, deelname
of nadere informatie over de werking van het
certificeringsmodel, meldt u zich bij de FPG, tel.
0318 578550.

