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Een organisatie die ‘gesteund door de sympathie van tallooze natuurvrienden’ op de bres staat voor 
bedreigde natuurmonumenten. Dat was wat Jac.P. Thijsse wilde in 1905. Ruim honderd jaar 

later is Natuurmonumenten die vereniging van natuurvrienden. Van heel veel natuurvrienden. 
Met meer dan 700.000 leden en donateurs (én meer dan 200.000 kinderen die meedoen in OERRR) 

staat Natuurmonumenten midden in de maatschappij en maakt ze deel uit van een brede beweging van 
mensen met hart voor de natuur. Het mooie van een vereniging is: IEDEREEN KAN MEEDOEN!

De vereniging, dat ben jij
45

Hoe kun je als lid meedoen in de 
 vereniging? Hoe kun je je stem laten 
horen over de koers?

Natuurmonumenten kent regionale 
ledencommissies in alle delen van het 
land. De ledencommissies houden 
regelmatig bijeenkomsten waar je als 
lid je mening kunt geven over natuur, 
landschap en cultuurhistorie. Een 
overzicht van de commissies en hun 
activiteiten vind je hier: nm.nl/
vereniging/ledencommissies

De ledenraad is als het ‘parlement’ 
van Natuurmonumenten en wordt 
gevormd door leden van de regionale 
ledencommissies. Zij vertegenwoor-
digen  de leden uit hun eigen regio’s. 
De ledenraad bepaalt de hoofdlijnen 
van het beleid van de vereniging en 
benoemt de bestuursleden. Alle leden 
van Natuurmonumenten – jij dus ook – 
kunnen vergaderingen van de ledenraad 
(twee per jaar) als toehoorder bijwonen. 
Data en agenda’s vind je hier: 
nm.nl/vereniging/ledenraad

Het bestuur ontwikkelt, samen met de 
directie van de beroepsorganisatie, beleid 
en ziet toe op de uitvoering van genomen 
besluiten. 

De directie heeft de dagelijkse leiding 
over alle boswachters en andere mede-
werkers. 

De boswachters zorgen ervoor dat 
de 355 natuurgebieden van Natuur-
monumenten (de leefgebieden van 
planten en dieren) goed beheerd 
worden. Daarnaast houden ze ook 
zo’n 1.300 historisch waardevolle 
gebouwen (500 hebben de status van 
rijksmonument) en vele honderden 
 landschapselementen in goede staat. 
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