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> Meine Bruinsma van het Regiebureau Natura 
2000 was zijn Natura 2000-T-shirts (zie kader) 
zo kwijt aan liefhebbers, maar aan minister Ver-
burg aanbieden, dat durfden ze toch niet aan. 
Een minister die tegelijkertijd over landbouw 
en over natuur gaat, dat is lastig, zo concludeert 
de zaal. Toch zijn er wel bestuurders die er vol 
voor gaan, gedeputeerden die je terugziet in 
al die kleine zaaltjes om Natura 2000 uit te 
leggen. Maar die hebben dan vaak alleen maar 
natuur en niet landbouw in hun portefeuille. 
Het varieert erg per provincie en daar speelt 
een inspirerende ambtelijke staf zeker ook een 
rol in.

Algemeen is ook de overtuiging dat al die be-

Trots op Natura 2000
Tijdens het debat ‘Trots op Natura 2000’, op dinsdag 8 juni georganiseerd door 
het Vakblad NBL en het tijdschrift Landwerk, gingen ambtenaren, beheerders 
en adviseurs in discussie over de beste manier om te zorgen dat mensen trots 
kunnen zijn op Natura 2000. Over indianenverhalen ontkrachten, mensen mee 
naar buiten nemen, speelruimte zoeken en bieden, en profeten.

— Marjel Neefjes

“Alles tot op de vierkante 
meter vastgelegd”
Bram van de Klundert, voorzitter klankbordgroep 
Natura 2000-beheerplannen Sallandse Heuvelrug en 
De Borkeld, begon een paar jaar geleden enthousiast 
aan zijn voorzitterschap. De sfeer is goed, maar inmid-
dels vraagt hij zich wel eens af wat al die enthousiaste 
vrijwilligers er eigenlijk voor terugkrijgen. “Je drukt 
beheerders en burgers zo in een keurslijf. Doordat al die 
natuurdoelen zo vast liggen, in Nederland zelfs tot op 
de vierkante meter nauwkeurig, kunnen mensen niet 
uit de voeten met hun betrokkenheid.” Van de Klundert 
vindt dat we deskundigen wel wat meer speelruimte 
mogen gunnen. “We dachten dat natuur tuinieren was, 
dat wij de baas waren, maar misschien zijn de processen 
wel de baas, en dat is juist het leuke van natuur.”

Bram van de Klundert geeft uitleg

trokkenen niet alleen in vergaderzaaltjes bij el-
kaar moeten gaan zitten, maar vooral samen de 
gebieden in moeten gaan. En daar vervolgens 
de ruimte moeten krijgen om hun belangen 
uit te leggen aan de ander. “En dan merken de 
boeren dat die natuurbeheerders best aardige 
mensen zijn, en dan blijk je met die boeren ook 
prima een biertje te kunnen drinken”, zo merkt 
een deelnemer op. 

Dat de natuurdoelen in Nederland nu behoor-
lijk vastliggen, betekent volgens verschillende 
deelnemers niet dat er totaal geen speelruimte 
meer is. Ten eerste worden de doelen na zes 
jaar herzien en ten tweede is er binnen een 
beheerplan met een beetje creativiteit nog een 

hoop te realiseren. Zo is er in de haven van Ant-
werpen een corridor voor de rugstreeppad aan-
gelegd, zodat havenondernemers geen proble-
men krijgen als ze nog eens willen uitbreiden. 
En misschien kan het nieuwe Gemeenschappe-
lijke Landbouwbeleid (verwacht voor 2013) als 
smeermiddel fungeren voor gebiedsprocessen. 

We moeten naar buiten met een goed verhaal, 
zo vat dagvoorzitter Geert van Duinhoven de 
discussie samen. En we moeten als natuurbe-
heerders niet bang zijn de strijd aan te gaan. 
Liefst met een paar profeten voorop!

Een uitgebreid verslag van dit debat is te vin-
den op www.vakbladnbl.nl.<
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“Het lijkt wel of mensen 
misverstanden koesteren”
Meine Bruinsma, Regiebureau Natura 2000, helpt eerst 
maar eens een paar fabels uit de wereld. Dat Frankrijk 
maar drie of zes Natura 2000-gebieden heeft bijvoor-
beeld (in het echt 1749). Of dat Natura 2000-gebieden op 
slot gaan voor recreanten, terwijl legio recreatieonder-
nemers met succes in of naast een Natura 2000-gebied 
opereren. “Het lijkt wel of mensen die misverstanden 
koesteren.” Het Regiebureau zet dit jaar daarom meer 
communicatie in, zoals het T-shirt met voorop ‘Ik ga 
voor Natura 2000’ en achterop ‘Ik sta achter Natura 
2000’. “We hebben er 100 laten maken en mensen 
mochten hem gratis hebben als ze een foto terug zou-
den sturen met T-shirt in een Natura 2000-gebied. We 
waren ze binnen anderhalve dag kwijt! Dus er lopen 
toch minstens honderd mensen rond die trots zijn op 
Natura 2000.”

“Mensen verleiden om naar 
buiten te gaan”
Bing Jap, Staatsbosbeheers Programmaleider Natura 
2000, heeft besloten vooral mensen te willen verleiden 
om naar buiten te gaan. “We hebben duizend mede-
werkers die zich met hart en ziel inzetten voor natuur, 
die vinden het lastig om te zien dat het draagvlak voor 
natuur afneemt. Tegelijkertijd moeten ze zich wel reali-
seren dat andere mensen een heel ander waardenkader 
kunnen hebben, een heel ander gevoel bij natuur.” Yap 
signaleert overigens ook nog wel positieve berichtge-
ving. “Gisteren nog stond in de Metro dat mensen graag 
vogels in hun tuin willen en dat milieu jongeren meer 
bezighoudt dan de crisis.”

“Profeten gezocht”
Rob Janmaat van Communicatiebureau de Lynx baalt 
van de negatieve onderbuikgevoelens over natuur. Maar 
vooral is hij geschokt dat nu ook de natuurwereld zelf 
elkaar afvalt. “Tien jaar geleden durfde je op verjaars-
feestjes niet te zeggen dat je bij NS werkte, nu durf je 
haast niet te vertellen dat je natuurbeheerder bent.” 
Zijn stelling is dat Natura 2000 een goed verhaal nodig 
heeft. Boeren staan misschien niet te juichen, maar 
vinden het wel prettig als er een duidelijke visie achter 
zit. Ook vindt hij dat je ruimte moet geven aan positief 
gestemden, die komen niet altijd aan het woord. “En 
wat ik vooral mis zijn de ‘profeten’, de mensen die alle 
zaaltjes afgaan voor de zaak, zoals Frans Vera deed voor 
Plan Ooievaar. Wie is de Al Gore voor de natuur?”

Het panel, v.l.n.r. Bram van den Klundert, Rob Janmaat, Bing Jap, Meine 
Bruinsma

Dagvoorzitter Geert van Duinhoven laat deelnemers Natura 2000-
ergernissen in de prullenbak gooien

Meine Bruinsma, trots op zijn Natura 2000-shirt
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