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gehiedje mee aan te tonen of om op basis
van deze gegevens een beheersplan op te
stellen. Wanneer inventarisaties periodiek
plaatsvinden, kan men uitspraken doen
over de voor- en achteruitgang van be
paalde soorten en over de resultaten van
het toegepaste beheer. Ook kan met de
gegevens een soortverspreidingskaart of
atlas worden gemaakt (FLORON, SOVON,
Biologisch informatiecentrum [BICJ bij het
Rijksinstituut voor Natuurbeheer (RIN().
Overheden, advies- en onderzoeksbureaus
en milieugroepen kunnen hieruit argumen
ten halen voor natuurbescherming.
Figuur 2 laat zien dat de KNNV-inventarisa

1VENTARlSATIES

Kennis van de natuurlijke kwaliteit van ie
ders woonomgeving, van wat er nog te
7ien is aan.vogels, planten, paddestoelen,
insekten en zoogdieren is de basis voor
natuurhesdherming. De KNNV is één van
de weinige verenigingen bij wie deze ken
nis nog in huis is. Dit blijkt gelukkig ook uit
dë enqueteresultaten (zie figuur 1).
Inventarisatie van planten is de meest
voorkomende onderzoeksactiviteil. Vogel-
studie komt wat minder aan bod, waar
schijnlijk omdat de KNNV niet op kan bie
den tegen de Vogelwachten en -Werk
groepen. Inventarisatie van andere dier-
groepen is lastiger en komt ook daarom
minder voor. Dat er toch nog heel wat op
dit vlak gebeurt, blijkt uit figuur 1
Van de veertig afdelingen die gereageerd
hebben, zijn er maar vier die niets inventari
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stal planten). Maar liefst 23 afdelingen
onderzoeken dus twee of meer biologische
groepen. Dat is al met al niet gek. De in
ventarisatie komt echter vaak op de
schouders van slechts enkele doorzetters
terecht. De opleiding van eigen leden en
het stimuleren van de interesse om mee te
gaan doen met inventarisaties zal nog veel
aandacht vergen.

TOEPASSING VAN INVENTARISATIE-
GEGEVENS

Inventariseren is leuk en nuttig, maar inven
tariseren alleen is niet genoeg. Na atloop
van ieder seizoen zal er een inventarisatie-
verslag moeten komen. Het verslag of de
gegevens eruit kunnen door de afdeling
zelf of door anderen gebruikt worden. Bij
voorbeeld om er de natuurwaarde van een

Figuur 1: Inventarisatie-activiteiten KNNV,
totalisatie van 40 afdelingen in 1990.

Figuur 2: Gebruiksdoel inventarisaties
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KNNV, totalisatie van 40 afdelingen in 1990.

______

______

Al een aantal jaren stimuleert het hoofdbestuur afdelingen om meer
te doen aan behoud en herstel van natuur en milieu, de derde doel
stelling van de vereniging. Maar tot nu toe wist niemand precies wat
er nu eigenlijk op afdelingsniveau aan natuurbescherming gedaan
wordt. In het kader van het negentig jarig jubileum heeft de Natuur
beschermingscommissie (NBC) dit eens onderzocht. Begin 1991 is
een enquête naar alle afdelingsbesturen gestuurd om het activitei
tenniveau in 1990 te peilen. Veertig van de 55 afdelingen hebben
hierop gereageerd of zijn telefonisch geïnterviewd. De resultaten
werden gepresenteerd tijdens de Jubileumviering op 1 juni 1991 inVierhouten In dit artikel worden de gegevens nog eens op een rijtje
gezet.
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Figuur 4: Overige natuurbescheriningsacti
viteiten KNNV, totalisatie van 40 afdelingen
in 1990.

tiegegevens bij ongeveer tweederde van
de afdelingen voor FLORON worden ge
bruikt. Bijna eenderde van de afdelingen
stelt gegevens beschikbaar aan gemeen
ten, natuurorganisaties, SOVON (vogels) of
voor eigen gebruik.
FLORON en SOVON gebruiken de gege
vens om planten- respectievelijk vogelat

lassen te maken. Op zich is dat heel nuttig,
maar omdat het wel even duurt voor die at
lassen uitkomen, levert dit te weinig op als
argument bij de beoordeling van over
heidsplannen, die nu worden voorbereid.

NATUUREESCHERMINGSACTIVITEI
TEN

Bijna alle afdelingen doen wel iets aan na
tuurbescherming. Het kan hierbij gaan om
beoordeling van het streekplan of het be

stemmingsplan, benvloeding van liet
plantsoenbeheer of meewerking aan een
landschapsbeheersplan, om acties tegen
goifbaanaanleg of tegen bouwplannen op
kwetsbare locaties. Hoe vaak dergelijke ini
tiatieven in de 40 afdelingen voorkomen
kunt u aflezen uit figuur 3.
Behalve zojuist genoemde activiteiten zijn
er nog andere acties mogelijk (zie figuur 4).
Het bezwaar maken tegen (uitbreiding van)
recreatie-voorzieningen bijvoorbeeld. Of te
gen de aanleg van nieuwe spoorlijnen of
autowegen dwars door natuurgebieden,
beoordeling van milieuplannen, of bestrij
ding van de uitbreiding van grondwater-
winning. Aan dit soort werkzaamheden zou
wat meer aandacht gegeven kunnen wor
den.

Wat niet uit figuur 3 en 4 blijkt, is hoe actief
afdelingen daarmee zijn. Zeven afdelingen
doen helemaal niets aan natuurbescher
ming. Zeven andere voeren slechts één ac
tiviteit op. De overige 26 voeren dus twee
of meer acties uit. Kortom, het begin is er.
Maar nu nog écht uit de startblokken ko
men!

VOORLICHTING

Ook voorlichting is een belangrijk middel
voor natuurbeschermingsacties. Wanneer
de natuurgroepen erin slagen om een
goed artikel in de krant te krijgen, krijgt een
actie of de bedreiging waar het om gaat,
de nodige aandacht. Dit kan voor raadsle
den of landelijke politici een signaal zijn dat
er weerstand is in de samenleving tegen
bepaalde plannen. Een tweede belangrijk
aspect van voorlichting is dat de naam van
de KNNV wordt genoemd. Daardoor krijgt
de KNNV een duidelijker image als vereni
ging voor natuurbescherming en zullen
misschien meer mensen bereid zijn actief
te worden in de KNNV.
Het ligt voor de hand dat het afdelingsbe
stuur in het eigen afdelingsblad aandacht
besteedt aan de natuurbeschermingsacti
viteiten. Dat gebeurt dan ook in de meeste
gevallen (zie figuur 5). Ongeveer de helft
van de afdelingen benadert de lokale pers
over afdelingsactiviteiten.

Uit figuur 5 blijkt verder dat bijna de helft
van de afdelingen excursies organiseren
naar een bedreigd gebied. En bedreigde
gebieden zijn er helaas te over. We zullen
nog meer aan de weg moeten timmeren
om mensen met eigen ogen te laten zien
wat straks misschien verloren is.
Dertien afdelingen organiseren wel eens
een lezing over natuurbescherming, acht
afdelingen organiseren wel eens een na-
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Figuur 3: Natuurbeschermingsactiviteiten KNNV, totalisatie van 40 afdelingen in 1990.
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1uur heschermingscursus. Dat is lang niet
gek, want een cursus organiseren is niet zo
makkelijk.

SAMENWERKING MET ANDERE OR
GANISATIES

Twaalf afdelingen zijn lid van een provincia
le milieufederatie. De rnilieufederaties zijn
de vertegenwoordigers van plaatselijke na
tuur- en milieuorganisaties op provinciaal
niveau. Ook bieden zij ondersteuning voor
de aangesloten milieugroepen. Om op de
hoogte te blijven en in te kunnen haken op
hedreijende ontwikkelingen, zou iedere af
deling lid moeten worden.
In tweederde deel van de afdelingen wordt
samengewerkt met andere milieugroepen.
Veertien afdelingen werken samen net één
milieuôrganisatie en derlien met meerdere
groepen. Het meest wordt samengewerkt
met een plaatselijke milieugroep of met het
IVN. Slechts vier afdelingen werken samen

- met een van de jeugdbonden, terwijl toch
daar de jonge mensen zitten die, als ze
eenmaal ouwe sok zijn, de potentiële
KNNV- leden vormen.

Het is een wat achter haakte gedachte om
andere natuur— en n milieugroepen te be
schouwen als concurrenten. Andere mi
lieugroepen hebben een wat andere anti-
pak, richten zich op andere aspecten,
maar ook hun drijfveer is bezorgdheid om
natuur— en mnilieuaarmtnsting. Met clie aride
re groepen in uw woonplaats of in liet ria

Q burig dorp kunt ci samenwerken teqen de
natururaantasting. Cl kunt veel van hen leren
en zij van u. Samneriwerkir ig en hundelim mq
van krachten moet het parool worden voor
de KNNV. Wij hebben de soorten- en 0e-
cologische kennis in huis, maar andere mi
lieugroepen weten hoe je een cursus riioet
geven, hoe je de pers benadert, hoe be
zwaarschniftenprocedures lopen en derge
lijke, Samen staan we sterld

U kunt de samenwerking het best begin
nen niet concrete zaken die in cmw omge
ving om bescherming vragen: liet behoud
van de oecologische hoofdstructuur of liet
ver beteren van ver bindingsmogelijkheden
ILmssen natuurgebieden. (Zie hiervoor het
artikel van Peter Veen in Natura van jancmari
1991.) Eén en ander samenvattend:
KNNV-afdelirigen zijn actief in de veidhiolo
gie. Ze voeren inverrfanisaties uit en bestcm
deren interessante riatuurgehiedjes. Maar
de meeste afdelingen doen verder weinig
met hun gegevens en hun kenrris, terwijl ze
die bijzonder nuttig kunnen maken voor
natuurbeschermingsactiviteiten. Op dit
moment staat de natuurbescherming bij de

KNNV in het algemeen nog op een laag
pitje. Het is te hopen dat de komende jaren
alle afdelingen er actief mee aan de slag
gaan. Voorlichting en samenwerking met
andere lokale organisaties is een eerste
stap. En samen kun je dan concrete activi
teiten op het gebied van natuurbescher
ming gaan ondernemen, Suggesties daar
voor staan in de nota Natutmrbeschermning

en de KNNV’. Die kunt u bij de NBC be
stellen. Blijft u met vragen zitten, neem dan
contact op niet de NBC. Want daar zijn we
(ook) voort

Adres van de auteur:
Secretaris NBC
IJsselsteen 73
3967 GA Wijk bij Ducirstede
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Figuur 5: Voorlichting over natuurbescher
mingsactiviteiten KNNV, totalisatie van 40
afdelingen in 1990.
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Figuur 6: Samenwerking bij natuurbescher
minsactiviteiten in de KNNV, totalisatie van
40 afdelingen in 1990.
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2005 een groot overschot aan landbouw
grond zal zijn. Door de landbouwfunctie
meer te concentreren kan ook de ontvol
king en teruggang van voorzieningen (win
kels, scholen) in het landelijk gebied beter
worden tegengegaan. Over de komende
10 jaar zou dus zeker zon 250.000 hecta
re uit cultuur genomen worden. De grond
prijzen zijn op het moment echter nog niet
bepaald laag. De grootschalige gebieds
aankopen die noodzakelijk zijn om de ge
bieden tot een eenheid te smeden zullen
dus grote investeringen vergen. Deze kun
nen echter terugverdiend worden doordat
er veel bespaard kan worden op beheer.
Bovendien is het natuurbeschermingsbe
leid van de overheid op het moment onno
dig duur.

Kostbaar natuurbeschermingsbeleid
Een groot manco van het huidige natuur
beschermingsbeleid van de overheid is een
tekort aan prioriteit voor de natuur. Het
beleiclsinstrumentarium is voor een groot
deel gericht op andere belangen, zoals dat
van de grootgrondbezitters (natuurschoon
wet), bosbouw (boswet), werkgelegenheid
(landschapsonderhoud in het kader van de
1SF) en boeren (relatienota, ROL/RAL). Dat
het begrip natuur zo vertroebeld is, be
moeilijkt een inhoudelijke afweging op na
tuurbeschermend rendement van uitgaven
voor natuurbehoud.

Symptomatisch voor dit natuurbescher
mingsbeleid is de relatienota. Dit is een
soort subsidieregeling voor boeren die hun
bedrijfsvoering willen aanpassen aan wei
devogels. Een belangrijk geacht en kost
baar instrument waarvoor in totaal zon
200.000 ha weideg rond zal worden aange
wezen. Het natuurbeschermend effect er
van is laag; het gaat immers om een be
perkte groep organismen en een niet-na
tuurlijk oecosysteem. Het beheerscontract
dat de boeren sluiten kan na 6 jaar weer
worden opgezegd. En dan kunnen die lieve
vogeltjes, als het marktrnechanisme dat
vereist, alsnog van het land geknikkerd
worden. Natuurbeschermend effect: nul!
Verbazingwekkend genoeg lijkt iedereen
tevreden over dit instrument. Voor boeren
is het een mooie inkomstenbron in deze
donker(bruin)e dagen voor mest, ambtelij
ke natuurbeschermers kunnen geld uitde
len en bestuurders maken goede sier met
het succes - onder boeren! - van de maat
regel.
Ook de welig tierende bureaucratie maakt
dat het natuurbeschermend rendement
van het belastinggeld voor natuurbehoud
laag is. Geregeld werken ambtelijke dien
sten van het ministerie van Landbouw, Na
tuurbeheer & Visserij, van het ministerie
van VROM, van de provincie en ingehuur
de ingenieursbureaus langs elkaar bij uit
voering van subsidie- of beheersrelingen.
Er kan in mijn ogen dus nog veel geld be
spaard worden om aan te wenden ten be
hoeve van gebiedsaankoop dat een veel
hoger natuurbeschermend rendement
heeft. Naast dat het onnodig duur is, is het
subsidie- en beheerbeleid kwetsbaar voor
de politieke waan van de dag.

Cultuurmonumenten
Maar vind jij de bloeiende boomgaarden,
de houtwallen, de bloemrijke hooilanden
dan niet mooi? vraagt de lezer zich mis
schien af. Natuurlijk ben ik ook romantisch
en nostalgisch genoeg om de aanblik van
een oud Twents lös hoes’ verscholen tus
sen houtwallen en hakhoutbosjes, te kun
nen waarderen. Het landschap draagt de
sporen van onze geschiedenis, van onze
voorouders: het vormt een verankering van
ons bestaan. Bovendien hebben deze mo
numentale landschappen evenals oude
binnensteden, oude kerken en molens een
hoge belevingswaarde. Ik ben zeker niet
tegen het behoud van deze monumenten.
Evenals bij andere cultuurmonumenten
profiteert de toeristisch-recreatieve sector
van de aantrekkelijkheid van de landschap
pelijke cultuurmonumenten en zij zou dus
mede kunnen investeren in het lokaal
handhaven daarvan; dat is immers eigen-

belang. De particuliere natuurbescherming
en het natuurbeleid van de overheid dienen
zo weinig mogelijk bij te dragen aan het
behoud van nostalgische plaatjes en moe
ten zich met echte natuur bezig houden.

HOOPVOLLE TEKENEN

Gelukkig begint zich een kentering af te te
kenen. De laatste jaren hebben ideëen
voor natuurontwikkeling onder invloed van
mensen als Frans Vera en de helaas veel te
vroeg overleden Harm van de Veen steeds
meer weerklank gevonden. Het Wereld
Natuur Fonds steunt al, vooralsnog kleine,
natuurontwikkelingsprojecten in ons land
en er zijn adviesbureaus ontstaan die ge
specialiseerd zijn in natuurontwikkeling.
Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer
hebben ondertussen bosreservaten inge
steld, jammer genoeg van slechts een heel
beperkte oppervlakte, waar de natuur zijn
gang kan gaan en dood hout blijft liggen.
Een heel verfrissend initiatief kwam van 14
prominenten waaronder oud-milieuminis
ters Nijpels en Winsemius, oud-landbouw-
minister Mansholt, voorzitter van het plat
form voor biologische landbouw Albrecht,
president-directeur van de Rabobank Wijf
fels, oud directeur-generaal van het minis
terie van Landbouw A. de Zeeuw en zijn
broer, ex-KVP voorzitter D. de Zeeuw. Zij
hebben het manifest duurzaam samen
gaan landbouw, natuur en milieu’ vorig jaar
november aangeboden aan het ministerie
van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.
Daarin wordt in 9 stellingen gepleit voor het
scheiden van landbouw en natuur. Waar
landbouw bedreven wordt moet dit opti
maal kunnen, alleen onder restricties van
milieuvoorwaarden; terwijl daarnaast daad
werkelijk ruimte voor natuur moet vrijko
men. Zij gaan daarin nog verder dan ik in
bovenstaand verhaal deed; volgens hen
moet de komende 10 jaar 25% van het
landbouwareaal, 475.000 hectare, uit cul
tuur genomen worden!
Ik hoop en verwacht dat dit de richting zal
worden waarin het beleid zich ontwikkelt
ten aanzien van de landelijke gebieden in
Nederland.

* De bacterie-soort die verantwoordelijk is voor
cariës.

Weliswaar plaatselijk veel nattere en verder
ruigere graslanden, met struweel en opslag.

Auteur is biologiestudent, milieukundige,
medewerker Stichting Kritisch Bosbeheer,
Nijmegen.
Adres: Vossendijk 65-7
6534 T] Nijmegen

Oehoe, toppredator in onder andere bosoe
cosystemen
Tek. auteur
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