5. Hoe zoek ik een locatie uit?
Kijk niet alleen naar parken, bossen, natuurterreinen, landgoederen, platteland bij jou in de
buurt of iets verder weg. Heb ook oog voor plekken die iets minder voor de hand liggen,
middenin de stad. “We hebben contact gezocht met buurttuinen”, zegt Liane Lankreijer. “Die
willen vaak ook graag laten zien waar ze mee bezig zijn. Geef clubs in de wijk aanleiding om
iets te doen.” Zo zijn er vast nog wel meer plekken middenin de stad, een plantsoen of een
braakliggend terrein waar natuur te vinden is.
Kijk ook naar locaties van instellingen die enthousiast kunnen zijn over een mooi
natuurevenement op hun terrein, bijvoorbeeld het waterwingebied van een
waterleidingbedrijf of een stichting die een natuurgebied beheert. Zij kunnen veel te bieden
hebben: mankracht, geld, promotie en dat soort zaken. “Vergeet niet om gebruik te maken van
mensen die contacten hebben om een bijzonder terrein op te mogen”, tipt Astrid van den
Broek. “Zo kunnen wij wel eens een vogelexcursie doen bij paleis Huis ten Bosch of in een
waterleidinggebied dat verder niet toegankelijk is.”
De meeste gebieden zijn vrij toegankelijk. Toch kan het geen kwaad om bij landgoederen of
natuurgebieden na te gaan of er dagkaarten aangeschaft moeten worden of wanneer een
gebied dicht is – bijvoorbeeld in het broedseizoen.
Ook als een terrein vrij toegankelijk is, betekent dit niet dat je er altijd zomaar je eigen
natuurfeestje kan houden. Het hangt er een beetje vanaf wat je van plan bent. ,,Ik heb nog
nooit een vergunning aangevraagd”, zegt Liane.
“Je moet ook niet al te ingewikkeld doen. Als wij met een paar mensen een picknick houden in
het drukke Zuiderpark in Den Haag, dan hoef je daar geen toestemming voor te vragen. Dan
zit je midden tussen de mensen die aan het barbecueën zijn en kraait er geen haan naar als je
daar met een paar mensen tussen gaat zitten.”
Verwacht je grotere groepen (vanaf een man of 15) in een wat rustiger gebied dan kan het
geen kwaad om toestemming te vragen of op z’n minst te informeren, zegt Liane. “Toen wij
een evenement organiseerden in natuurgebied Meijendel bij Den Haag hebben we het
bezoekerscentrum van waterleidingbedrijf Dunea wel verteld wat we gingen doen. Dat was
prima, ze hebben ons evenement gewoon op het schoolbord geschreven waarop ook al hun
eigen evenementen staan.”
Het heeft dus zin om goed te kijken wie de eigenaar of beheerder van een terrein is. Dat kan
de gemeente zijn, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, het Rijk, een waterleidingbedrijf,
recreatieschap of een particulier. Ook op particulier terrein kun je soms een vergunning nodig
hebben van de gemeente. Doe dat op tijd want een vergunning kan weken in beslag nemen.
Houd er rekening mee dat bij grote groepen en bij het gebruik van vuur de brandweer het
evenement ook moet goedkeuren.
“Als je op je feestje ook drank en iets te eten gaat verkopen, stem dat dan goed af met
plaatselijke horeca”, zegt Bart de Koning, die al meer dan tien jaar feesten in de natuur
organiseert. “Zo kun je voorkomen dat ze eventueel bezwaar maken tegen je vergunning. Je

kunt het beste zorgen dat iedereen weet wat er gaat gebeuren.” Ook een goed idee: betrek de
plaatselijke horeca bij je natuurfeestje, dan heb je zelf naar de catering geen omkijken meer.

