Landelijke Vereniging Vrienden van de Veluwe - Beginselverklaring
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De Vereniging Vrienden van de Veluwe signaleert
1.1 dat in het hart van Nederland een natuurgebied van ca. 100.000 hectare ligt, met een uitzonderlijke
flora en fauna: de Veluwe;
1.2 dat dit leidt tot een bijzondere recreatieve aantrekkingskracht, met als onderscheidende waarden
de grootte, de ‘eindeloosheid’ van rust, ruimte, natuur en in elkaar overvloeiende bos-, natuur- en
agrarische cultuurlandschappen met bijbehorende waarden als stilte en duisternis;
1.3 dat door de omvang, de natuurwaarden, de landschapswaarden en de geringe bebouwing de
Veluwe bij uitstek geschikt is als binnenlandse bestemming voor natuurtoerisme: wandelen, fietsen,
paardrijden en kamperen;
1.4 dat de Veluwe een bijzondere en waardevolle waterhuishouding kent met een overwegend droog
binnengebied en daaromheen een brede rand van waardevolle natte cultuurlandschappen met sprengen
en beken, kwel- en moeraszones, of althans zones die van nature vochtig waren en dat opnieuw
zouden kunnen worden;
1.5 dat de uitgestrektheid en natuurlijke variëteit van de Veluwe voor Nederland ongekende
mogelijkheden bieden voor het ontwikkelen van zelfregulatie en gesloten natuurlijke kringlopen en
het behoud en de ontwikkeling van natuurlijke cultuurlandschappen.
1.6 tevens dat de Veluwe wordt gekenmerkt door een unieke landschappelijke samenstelling van bossen,
heiden, zandverstuivingen en agrarische cultuurlandschappen, grote archeologische en andere
cultuurhistorische waarden herbergt en geldt als een van ‘s werelds belangrijkste ijstijdenrelicten.
1.7 dat rond het Centraal Veluws Natuurgebied (CVN) een gordel van cultuurlandschappen ligt die in veel
opzichten – cultuurhistorie, occupatiegeschiedenis, waterhuishouding, recreatie, belevingswaarde,
beleid – bij de Veluwe hoort. Doelgebied van deze beginselverklaring is derhalve het CVN plus
omliggende cultuurlandschappen.
1.8 dat de Veluwe, mede door de centrale ligging in Nederland, via bestaande en nog aan te leggen
natuurcorridors (‘poorten’ en ‘robuuste verbindingen’) het centrum is, of kan worden, van de
Nederlandse natuur en een belangrijk centrum van het Europese natuurnetwerk Natura 2000.
1.9 dat de Veluwe, mede gelet op het bovenstaande als laatste echte groene hart van Nederland van grote
nationale en internationale betekenis is.
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Daarnaast moet echter ook worden geconstateerd
2.1 dat deze uitzonderlijke combinatie van waarden het tot nu moet stellen zonder een landelijke,
overkoepelende publieksorganisatie;
2.2 dat de aandacht bij het publiek voor behoud en versterking van de waarden zoals geconstateerd in
artikel 1 nu thematisch versnipperd is en inhoudelijk onvolledig;
2.3 dat de overgrote meerderheid van degenen die zich inzetten voor behoud en versterking van de
waarden zoals opgesomd in artikel 1 zelf woonachtig is op de Veluwe, en dat andere delen van
Nederland in dit sympatisantenbestand sterk ondervertegenwoordigd zijn, waardoor onvoldoende
recht wordt gedaan aan het nationale belang van de Veluwe. Er is geen landelijk podium voor mensen
die de waarden van de Veluwe onderschrijven, een warm hart toedragen en daaraan steun willen
betuigen.
2.4 dat het ontbreekt aan een organisatie waar individuele Veluwe-sympathisanten uit heel Nederland
elkaar kunnen vinden en hun ideeën over gaande ontwikkelingen op de Veluwe onderling kunnen
afstemmen;
2.5 dat de ‘stem van de Veluwe’ afwezig is in het Nederlandse publieke debat, de media en de politiek in
het bijzonder.
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De Vereniging streeft
3.1 naar het versterken van de waarden zoals geconstateerd in artikel 1 door het aansturen van en in
gesprek gaan met de politiek, de overheden, belangenpartijen, terreineigenaren en de media.
3.2 naar het invullen van de leemten zoals geconstateerd in artikel 2.
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De Vereniging doet dit door
4.1 een ontmoetingsplaats te zijn voor individuele Veluwe-sympathisanten en anderen die de wens van
behoud, ontwikkeling en versterking van de waarden zoals geconstateerd in artikel 1 onderschrijven
en voor noodzakelijk houden;
4.2 zonodig een overlegstructuur te bieden voor alle bestaande publieksorganisaties die streven naar
behoud, ontwikkeling en versterking van de waarden zoals geconstateerd in artikel 1;
4.3 het bundelen, ordenen en ontsluiten van kennis en informatie, ondermeer door het beleggen van
ledenvergaderingen, het doen van onderzoek, het organiseren van aantrekkelijke informatieve en
opiniërende ledenactiviteiten, het beleggen van conferenties en symposia, het waar nodig innemen van
standpunten en deze publiek maken, het onderhouden van een website, het uitgeven van, of bijdragen
aan de uitgave van een periodiek, het vormen van een aanspreekpunt voor de media, het aanspannen
van procedures, het benutten van inspraakmogelijkheden en het langs demokratische wegen en door
lobbyen beïnvloeden van politieke besluitvormingsprocessen.
4.4 misstanden of ongunstige ontwikkelingen op de Veluwe onder de aandacht te brengen van de media,
de politiek en de overheden in Nederland en de Europese Unie, en van overkoepelende mondiale
natuurorganisaties zoals de IUCN (International Union for the Conservation of Nature) en het WNF
(Wereldnatuurfonds).
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 ij uitvoering van het onder artikel 4 genoemde vormt de vereniging de stem van de in artikel 1
B
omschreven waarden van de Veluwe. Dat brengt met zich mee dat de Vereniging er naar streeft:
5.1 dat burgers en politici trots zijn op dit unieke landschap en vanuit deze trots het als vanzelfsprekend
ervaren om dit unieke landschap te beschermen en verder te ontwikkelen;
5.2 om de Veluwe te ontwikkelen tot Nationaal Landschap waarbinnen stapsgewijs grote delen worden
ontwikkeld tot één Nationaal Park Veluwe;
5.3 om initiatieven te ontwikkelen om de Veluwe op de werelderfgoedlijst van de UNESCO geplaatst
te krijgen vanwege haar unieke, geologisch bewaard gebleven, geschiedenis gekoppeld aan haar
bijzondere cultuurhis-torische en (semi)-natuurlijke landschappen;
5.4 om cultuurhistorisch en geologisch erfgoed – ondermeer celtic fields, pingoruïnes, oude
verkavelingspatronen, landgoederen, monumentale gebouwen, overige cultuurhistorisch interessante
gebouwen – te behouden;
5.5 dat op daarvoor gunstig gelegen delen van de Veluwe zelfregulatie van de natuur in de breedste zin
optimale kansen krijgt;
5.6 om natuurgericht toerisme – met name wandelen, fietsen, paardrijden en kamperen – binnen de
voorwaarden van een goede gebiedszonering te bevorderen;
5.7 om verdere verstening en het verder bebouwen van de Veluwe en haar randgebieden te voorkomen;
5.8 om ongewenste, verkeerd liggende functies te saneren;
5.9 om het militair gebruik te verminderen;
5.10 om intensieve veehouderij en de daardoor veroorzaakte milieuoverlast terug te dringen, en om de
omschakeling naar duurzame grondgebonden vormen van landbouw, zoals biologische landbouw,
passend binnen de kleinschalige waardevolle cultuurlandschappen, te bevorderen;
5.11 om verdroging tegen te gaan en grondwaterwinningen te verduurzamen;
5.12 om stilte en nachtelijke duisternis te beschermen;
5.13 dat inzake verkeer maatregelen worden genomen die meer rust creëren voor natuur en natuurrecreatie;
5.14 om de passeerbaarheid van wegen voor natuur en recreant verbeteren;
5.15 om de aanleg van een stelsel van natuurtransferia en Veluwe-parkeerplaatsen aan de rand van het
gebied te bevorderen;
5.16 om de hoeveelheid wildrasters en andere hekken terug te dringen, en te zorgen voor meer mogelijk
heden voor dieren en recreanten om de rasters, die voorlopig moeten blijven staan, te passeren;
5.17 om overlast- of schadeveroorzakende sporten zoals motorluchtvaart, zweefvliegen met hulpmotor,
droppingen en ballonvaart terug te dringen;
5.18 om, waar jacht noodzakelijk is vanuit beheersoogpunt, jachttechnieken te bevorderen die zo min
mogelijk verstoring veroorzaken en te bevorderen dat deze jacht uitslutiend professioneel plaatsvindt.

