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De natuur is er tegenwoordig voor mensen, niet voor planten en dieren 

Vroeger was de natuur
bescherming er om de 
natuur tegen mensen te 
beschermen, nu ontpoppen 
natuurbeschermings
organisaties zich als 
consumentenbonden. In de 
strijd om bezoekers en 
politiek draagvlak heeft de 
natuur haar eigen 
bestaansrechtverloren. Ze 
is er vooral om ons te 
plezieren, dus móet het er 
leuk en leerzaam zijn. 

Frans van der Helm 

De directeur van de ANWB zei onlangs 
voor de radio dat de natuur volgens zijn 
bond een miljard extra zou moeten krij

gen. Het gaat hem om natuur dichtbij of in de 
Randstad, waar de mensen naartoe kunnen 
om bijvoorbeeld 'lekker te skaten'. Dan moe
ten er betonnen paden worden aangelegd, de 
bestaande tegelpaden zijn niet optimaal voor 
skaten. Met name het Groene Hart is zijns in
ziens aan een grondige verbouwing toe. Dat 
biedt niets anders dan open, nauwelijks toe
gankelijke ruimte. Het moet worden ontslo
ten. Dat is natuur waar iedereen wat aan heeft. 

De voorzitter van Vereniging Natuurmonu
menten heeft de volgens hem bescheiden con-
sumptievcrlangcns en bijkomende milieube
lasting van allochtonen geprezen. Een voor
beeld voor de oorspronkelijke Nederlanders. 
Maar het natuurgebruik van allochtonen 
loopt nog achter. Hij hoopt dat ze de stadspar
ken en nieuwe groengebieden rond de stad 
zullen gebruiken als springplank naar de echte 
natuur. 

Het grote genieten 
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Het zijn twee recente voorbeelden van een 
natuurvisie die razendsnel veranderd is: na
tuur leg je aan en richt je in naar verlangens 
van de consument. Zij moet ook zoveel moge
lijk bezocht worden. Goede natuur hoort 

maatschappelijk relevant te zijn. Stilzwijgend 
is alvast één keuze gemaakt: natuur is er voor 
ons en niet wegens een eigen bestaansrecht. 
Dat bleek onlangs rond de presentatie van'de 
beleidsnota met de titel Natuur voor mensen. 

Mensen voor Natuur van het ministerie van 
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. Ook in 
de laatste troonrede bleek dat in overheidsop-
tiek natuur- en buitengebied vooral bestaans
recht heelt als vluchtplaats voor de stadsmens, 

in plaats van als woon- en werkplek voor de 
oorspronkelijke bewoners: de wilde dieren. 
Dat is een heel andere opvatting dan de ouder
wetse natuurbescherming er op na hield. Die 
was gebaseerd op de gedachte dat je natuur 
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niet beschermde vóór mensen, maar ook te
gen mensen. Nu word je overal welkom gehe
ten, in woord en beeld voorgelicht, op leuke 
doe-ideeën gebracht. Het expliciete verbods
bord is wegens gebrekkige publieksvriendc-
lijkheid op zijn retour. 

Hoe is dat gekomen? De groei van de pret
en recrcatiecultuur in het algemeen speelt een 
rol. Zie bijvoorbeeld de kritische discussie 
over de binnensteden die steeds toeristischcr 
worden ingericht. Maar in het geval van de na-
tuur speelt nog iets bijzonders, en dat is de be-
zorgdheid. De natuurliefhebbers hebben door 
dat natuur in een land waar mensen iedere 
vierkante centimeter 'bestemmen', in een 
overlcgcultuur zonder harde overheidsverant-
woordelijkheid, strijd moet voeren in de pu-
blicke opinie om wat plek. 

Natuur moet jlraagvlak hebben en, in die 
zienswijze, zoveel mogelijk genieters op be
zoek krijgen - of die nu komen voor de natuur 
zelf, of het 'recreatief medegebruik' daarvan. 
De natuurbeschermingsorganisaties ontpop
pen zich als natuurconsumcntcnbondcn. 
Staatsbosbeheer, enige jaren geleden gepriva-
titcerd, streeft doelbewust naar hogere bezoe
kersaantallen! 

Draagvlak kan nuttig zijn in de politieke 
arena, de natuur zelf is er niet bij gebaat. Als 
natuurgebieden druk bezocht worden, is dat 
niet noodzakelijk goed voor de natuur. Hoog
uit het recreatïcgroen gaat daar op vooruit, de 
rest wordt ingericht als consumptie-artikel dat 
zichzelf moet terugverdienen met gevarieerde 
recreatiemogelijkheden. 

Leerzame attracties, zoals het Boomkruin-
pad of Speelbos van Staatsbosbeheer, of nieu
we wandel- en fietspaden waarmee andere ter
reinbeheerders als Natuurmonumenten of de 
Provinciale landschappen adverteren, stuwen 
de bezoekersaantallen op. Het landschap 
wordt publieksvriendelijk ingericht met bank
jes, gecreëerde doorkijkjes, bordjes en uit
zichtpunten. Toen de maatschappij het niet 
bleek te zijn, is de natuur maar maakbaar ver
klaard. 

Hieronder een wegwijzer in het moderne 
natuurdenken, met verklarend lexicon voor 
beginners. Over verzonnen natuur, maat
schappelijk relevant gemaakte natuur, recrea
tionisme, en nostalgie naar een natuurbe-
schermende boswachter in plaats van een pu
blieksvriendelijk aanspreekpunt. 


