
- 1 -

object geen interessanter land dan 
Nederland kunnen kiezen. 
 Terugkijkend op Nederland via mijn 
eigen boeken werd het me duidelijk 
hoezeer de denkbeelden over de groene 
ruimte aan modes en mood swings onder-
hevig zijn. Ik zal u hieronder schetsen 
hoe ik de pendule heen en weer heb zien 
zwaaien tussen een laat-romantisch 
wildernisdenken en een prozaïsche 
opvatting over natuur die vooral nut 
moet hebben – vandaar de titel van 
deze lezing, ‘Het nut van natuur’.
 De derde en nieuwste ontwikkeling 
ligt ergens in het midden: het heront-
dekken van de natuur als bondgenoot 
in onze nieuwe verhouding tot het water. 
En dit alles in nog geen kwart eeuw tijd.

Ik ben geen deskundige, geen natuur-
beschermer, geen ecoloog, geen land-
schapsarchitect en al helemaal geen 
beleidsmaker. Als journalist en auteur 
reageer op wat ik om me heen zie ge-
beuren, met oprechte belangstelling en 
nieuwsgierigheid. Maar ik ben daarbij 
beschouwer en toeschouwer, ik heb geen 
eigen standpunt of ideologie. Ik probeer 
verandering te vangen. 
 Altijd ben ik op zoek naar dat ene mo-
ment, die ene uitspraak of observatie die 
alle vastgeroeste aannames op hun kop 
zet, de boel in de war schopt, een nieuw 
licht werpt op iets wat een voldongen feit 
leek. (Daarom hebben ook veel mensen 
een hekel aan journalisten). Ik sta als 
verhalenverteller tussen de leek en de 
deskundige in. Ik ben de trait d’union, 
of zo u wilt: de postillon d’amour.

Met deze vraag in het achterhoofd - Waar 
sta ik? - ben ik om te beginnen voor de 
boekenkast gaan staan om nog eens 
door mijn eigen werk te bladeren. Mijn 
veronderstelling is dat daaruit een beeld 
oprijst van het veranderende, ik mag 
zeggen veranderlijke denken over natuur 
en landschap. In een landschap als dit, 
dat zo door mensenhand is geboetseerd, 
zit de spanning tussen het artificiële en 
het natuurlijk er per definitie ingebak-
ken. Wat dat betreft had ik als studie-

Het nut van natuur
Allereerst wil ik de Stichting Groeneveld bedanken voor de toekenning 
van deze illustere prijs. Ik was verbaasd en verguld – dit is de eerste 
prijs die ik heb gekregen voor mijn werk. Het is natuurlijk vleiend om 
als journalist en auteur te lezen dat je ‘afwijkende, kritische geluid’ 
wordt gewaardeerd. 

Maar toen werd het al snel moeilijk. Een eigen geluid, ok, maar welk? 
Zo’n prijs, en daarmee het schrijven van deze lezing, dwingt tot intro-
spectie. Waar sta ik eigenlijk zelf in dit debat? En hoe staan natuur 
en landschap er voor in deze roerige politieke en economische tijden? 

Uit ‘Snelweg: Highways 
in the Netherlands’ 
(foto Theo Baart)
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— Nieuw gemaakte natuur was ook 
het onderwerp van Falling Horizon. Fo-
tografe Heidi de Gier had voor dit boek 
ruim een jaar lang haar tante Hanny ge-
volgd. Hanny woonde met haar twee kin-
deren naast een scheepssloperij aan de 
rivier de Noord in Hendrik Ido Ambacht. 
Ze beheerde de boerderij die van haar 
verder was geweest, aan de overkant, in 
de Sophiapolder. Deze kleine Sophiapol-
der moest een zoetwatergetijdenmoeras 
worden, dus moesten Hanny en de boer-
derij weg. 

Dat moeras moet de natuur helpen ver-
vangen die verloren was gegaan met de 
Betuwelijn, die op 25 meter diepte onder 
deze oude landbouwpolder doorloopt. 
Dat was voor mij een verrassende stape-
ling: de Sophiapolder, puur natuur van 
boven, pure techniek van onderen. 

— Iedereen, ook het buitengebied, 
hoopt een graantje mee te pikken van 
het geld dat we uitgeven in onze vrije 
tijd. Die hoop, en dat geld, veranderen 
onze omgeving: dat is het onderwerp van 
Pret! Leisure en landschap. Het produc-
tielandschap verandert in een domein 
voor consumptie, in een groen decor voor 
hedendaags vermaak.

— Ik weet nog heel goed wat het 
verrassingsmoment was toen ik op 
reportage ging voor het boek Snelweg > 
Highways in the Netherlands (1996), dat 
ik samen met fotografen Theo Baart en 
Cary Markerink heb gemaakt. Ik reed 
door Zeeland met een bioloog van Rijks-
waterstaat, die vertelde dat zeldzame 
vogels als de kiekendief graag in de 
lussen van op- en afritten nestelen. Ze 
wennen aan de herrie en niemand valt ze 
lastig. En sinds de bermen minder vaak 
worden gemaaid is de snelwegberm het 
langste aaneengesloten natuurgebied 
van het land. Wie had dat gedacht.

— Ontzettend Nederlands vond ik 
dat, natuur die door de mens wordt ge-
maakt. Daarover gaat Nieuwe natuur: 
Reportages over veranderend landschap 
(1998). Voor mij was natuur per defini-
tie juist datgene wat niet was gemaakt, 
maar er gewoon wás. Zelden heb ik zo-
veel argwaan ondervonden als bij het 
schrijven van dít boek. Boeren én natuur-
beschermers, allemaal wilden ze weten 
wie mij ertoe opdracht had gegeven. Met 
andere woorden: in welk kamp zat ik. 
Frappant vond ik de bijna religieuze over-
tuiging van de natuurbeschermers dat 
ze met een verheven missie bezig waren, 
namelijk om het overgedomesticeerde 
Nederland weer met wildernis te ver-
rijken. Een wildernis, wel te verstaan, die 
vrij spel had binnen de grenzen van de 
snelweg, het spoor, de woonwijk en het 
schietterein van Defensie. 

De aanleg van nieuwe natuur

Boerin Hanny de Vos 
uit de Sophiapolder
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— Rust, maar vooral ruimte: dat is 
wat veel Nederlanders drijft een tweede 
huis in Frankrijk te kopen. Zij zijn het 
onderwerp van Huis in Frankrijk – Neder-
landers en hun maison de campagne, met 
fotografen Theo Baart en Sake Elzinga, 
in opdracht van Kasteel Groeneveld. 
Ruimte is er zeker, maar de rust is be-
trekkelijk: er moet altijd worden geklust, 
en zoals Martin Bril het zo mooi zei, in de 
verte hoor je altijd wel ergens een cirkel-
zaag. 

Er wonen inmiddels meer stedelingen 
op het Franse platteland (al dan niet 
in deeltijd) dan boeren. De Franse 
sociologen Jean Viard en Bertrand 
Hervieu spreken daarom van la campagne, 
bonheur des urbains – het platteland, 
geluk der stedelingen. De rust- en ruimte-
zoekers beoordelen het platteland meer 
nog op zijn esthetische kwaliteiten dan 
op zijn productiecapaciteit – en de boer 
moet voor beide zorgdragen.

Daarbij geldt wel: hoe ‘authentieker’ 
hoe beter. Afgetrapte oude klompen 
brengen in de souvenirwinkel meer op 
dan nieuwe, eierboeren plakken een 
donzig veertje op de scharreleieren 
voordat ze naar de supermarkt gaan.
 We koesteren de illusie bij gebrek aan 
the real thing, en laten we wel wezen, 
de meesten van ons willen ook helemaal 
niet op het platteland leven. 
 En als we het platteland bezoeken, 
dan doen we dat niet voor onze rust, 
we willen er iets beleven: koeknuffe-
len, boerengolf, apestoned housen in 
Spaarnwoude, schatzoeken met de GPS 
in het bos, streekeigen producten kopen 
die we in ons tweede huis op het platte-
land opeten. 
 Misschien klinkt het cynisch, maar ik 
bedoel het niet zo. Kennelijk willen we 
dit allemaal, en waar vraag is, is aanbod 
en andersom. Kortom: een markt.

Pret! Leisure en landschap

Huis in Frankrijk – 
Nederlanders en hun 
maison de campagne
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— In Zoet&Zout: Water en de Neder-
landers maakt de natuur zich weer wat 
losser van de esthetiek en de marketing 
en sluit ze een alliantie met de veiligheid 
tegen rampen en overstromingen. Na 
eeuwen van steeds hogere dijken bou-
wen en steeds harder pompen hebben 
we ontdekt dat het misschien slimmer is 
om met de krachten van de natuur mee 
te bewegen, to go with the flow. Eeuwen-
lang hebben we onze wil opgelegd aan 
het land waarop we leven en nu bijt die 
ons in de hielen. 
Vannacht is het zestig jaar geleden dat 
de Watersnood zich in zuidwestelijk 
Nederland voltrok. Het antwoord waren 
de Deltawerken, een huzarenstukje van 
de waterbouwers en de ingenieurs, die 
het water moesten bedwingen. Prioriteit 
nummer één was: Nederland veilig 
maken tegen het water.

Wie had toen kunnen denken dat Rijks-
waterstaat nu zou zeggen dat het vei-
liger is om de dijken te verlagen, om de 
druk eraf te halen en het water de ruimte 
te geven? Je zou toen toch voor gek zijn 
verklaard! Wat toepasselijk om nu net 

Eerste exemplaar over-
handigd aan Prins Willem 
Alexander tijdens de ope-
ning van de tentoonstelling 
Zoet&Zout in de Kunsthal 
Rotterdam

Watersnoodramp 1953

vandaag te spreken over dit nieuwe 
bondgenootschap tussen natuur en 
veiligheid in dit landschap, dat een uniek 
samengaan is van cultuur en natuur. 
Nu willen we veilig worden mét het water. 
Ik kom straks terug op dit bondgenoot-
schap, want daarin zie ik de toekomst 
en ook nieuwe mogelijkheden voor het 
denken over en omgaan met de natuur. 
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eigen, intrinsieke waarde heeft. ‘Natuur’ 
is een veel te klein en simpel woord voor 
het reusachtige en complexe systeem 
waarbinnen wij leven. Het getuigt van 
grote hoogmoed om te denken dat wij 
boven de wetmatigheden van dat sys-
teem verheven zijn – het tegendeel is 
waar. De vraag is echter, en vandaar dat 
ik zeg ‘in principe’, of er nog plekken op 
aarde zijn waar dat systeem gevrijwaard 
is van de invloed van de mens. Zeker in 
Nederland, waar de zeggenschap van 
de mens over de omgeving heel ver reikt, 
is het een illusie te denken dat de natuur 
in zijn meest zuivere vorm kan bestaan. 

De grootste kentering in deze woelige 
periode was ongetwijfeld het wildernis-
denken van de nieuwe-natuurnota uit 
1990. Ik vond het intrigerend dat wilder-
nis een wensbeeld was geworden – net 
zoiets als het Amerikaanse verlangen 
naar de eeuwige frontier. Tot in de negen-
tiende eeuw was wildernis geen wens-
beeld, maar juist een schrikbeeld - het 
was er koud of juist te heet en in ieder 
geval gevaarlijk. Maar nu leek het alsof 
iedere Nederlander recht had op X vier-
kante meter wildernis of fietsafstand 
van zijn huis, alsof het net zoiets was 
als de parkeernorm of de groennorm 
voor nieuwe woonwijken. Wat bij mij ook 
verwondering oproept, is het verlangen 
naar wildernis in een land dat heel lang 
een onbewoonbare natte delta was. 
Waar verlang je dan naar terug?

Mens en wildernis op 
een schilderij van Caspar 
David Friedrich

Er zijn dus de afgelopen ruim twintig jaar al heel wat verschillende 
opvattingen over de natuur voorbij gekomen, en daarmee ook ver-
schillende noties over wat je met het natuurbeleid zou willen bereiken. 
Maar wat gaat dat snel! Ik kan me haast niet onttrekken aan het idee 
dat de natuur van zijn gezag en zijn oerkracht is ontdaan, en in plaats 
daarvan een bijproduct is geworden dan de wisselvallige maatschap-
pelijke gemoedstoestand.

De historicus Auke van der Woud, een 
van mijn voorgangers als winnaar van 
deze prijs, maakte in een interview in 
Trouw korte metten met wat hij noemt 
‘duur getuinier onder de vlag van onge-
reptheid’ en ‘een toneelstukje dat met 
veel subsidie wordt opgevoerd’. Daar zit 
wel wat in, maar hij gaat voorbij aan de 
redenen waarom hedendaagse wilder-
nis zo tot de verbeelding spreekt: In de 
eerste plaats is het een nostalgisch 
verlangen naar een ongereptheid, een 
puurheid die we kennelijk als een ideaal 
in ons achterhoofd meedragen – een 
verlangen naar onze verloren onschuld. 

In de tweede plaats is er naar mijn over-
tuiging veel te zeggen – in principe – 
voor de opvatting dat de natuur een 
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‘Idealizing a distant wilderness too often 
means not idealizing the environment 
in which we actually live, the landscape 
that for better or worse we call home. 
Most of our most serious environmental 
problems start right here, at home, and if 
we are to solve those problems, we need 
an environmental ethic that will tell us 
as much about using nature as about 
not using it. The wilderness dualism 
tends to cast any use as abuse, and 

thereby denies us a middle ground in 
which responsible use and non-use 
might attain some kind of balanced, 
sustainable relationship.’ 
Die middle ground vind ik een belangrijk 
begrip. Aan het eind van mijn verhaal zal 
ik daar nog wat over zeggen.

En in de derde plaats heeft nieuwe 
natuur in deze hightech, gehaaste, ver-
kwistende, vervuilende samenleving een 
belangrijke functie als aflaat. Het is een 
vorm van vergiffenis. Die bewijst dat als 
wij ons er maar niet mee bemoeien, de 
natuur op eigen kracht kan terugveren. 
Fijn! Dan kunnen we de illusie van wild-
heid blijven koesteren en hoeven we er 
niets voor te laten. Dat komt ons eigen-
lijk wel goed uit.

Rustig achterover leunen: daarvoor 
waarschuwt de Amerikaanse schrijver 
William Cronon in zijn prachtige essay 
The Trouble with Wilderness, dat hij 
schreef voor de bloemlezing Uncommon 
Ground: Rethinking the Human Place 
in Nature. Door ons te fixeren om de 
romantische wildernis als de enige 
echte natuur zien we niet meer de kleine, 
alledaagse natuur om ons heen die 
in feite véél omvangrijker is dan alle 
Yellowstones bij elkaar. Die fascinatie 
is in feite vluchtgedrag, vindt hij: 

Yellowstone
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heeft voor ons dagelijks doen en laten.
De BBC-serie Earthflight brengt de 
luchtige wereld van vogels binnen hand-
bereik, nu de ganzen de wereld over-
vliegen met een camera op hun kop. We 
griezelen lekker als we een baviaan een 
onfortuinlijke flamingo aan zijn poot uit 
de lucht zien trekken en we zitten op de 
bank te juichen als we op Youtube in de 
amateurvideo The Battle of Kruger Park 
zien hoe de buffelkudde wraak neemt op 
de gemene leeuwen die een buffelkalf 
bijna hebben verschalkt. Deze Battle is 
66 miljoen keer bekeken op YouTube. 
Het is allemaal een indrukwekkend 
schouwspel. De natuur komt daarmee 
dichterbij, maar staat tegelijkertijd ver-
der van ons af.

‘De laatste jaren is in het natuurbeleid 
het accent komen te liggen op het reali-
seren van ecologische doelen, met name 
het behoud van biodiversiteit’, aldus het 
PBL. ‘Die aandacht voor de achteruitgang 
van vooral kwetsbare dier- en planten-
soorten heeft een sterk procedureel en 
juridisch karakter gekregen. Dat heeft 
als consequentie dat weinig mensen 
het beleid nog begrijpen.’ 
 Inderdaad, het gesteggel over de 
hectares voor de Ecologische Hoofd-
structuur was al een tijd voor niemand 
te volgen behalve de opponenten zelf. 
Ik heb wel eens de schertsende term 
‘clipboardnatuur’ gehoord, een verwij-
zing naar de lijsten met af te vinken 
doeltypen die je als terreinbeheerder 
naar je gebied moest lokken om te be-
wijzen dat je je subsidies waarmaakte. 
Alsof planten en dieren op afroep be-
schikbaar zijn. In Nederland is zelfs 
het ongerepte maakbaar. 
 Je zou denken dat we in reactie op 
de vèrgaande technologisering van ons 
leven, een steeds sterkere hang naar 
de natuur zouden hebben. Dat is ook zo, 
maar bij verreweg de meesten van ons 
komt de natuur binnen als mooi plaatje. 
Op de sportschool heb ik bijvoorbeeld 
lange de tijd op Animal Planet de avon-
turen gevolgd van een meerkatkolonie. 
Op een gegeven moment kende ik de 
familieleden allemaal van naam. Terwijl 
ik fysiek nog nooit zelfs maar in de buurt 
van een meerkattenkolonie ben geweest. 
De schitterende opnames van National 
Geographic zijn een soort natuurporno, 
waarbij we ons verlustigen aan de kracht 
en de pracht zonder dat het betekenis 

Aan die gemaakte Nederlandse natuur kleeft een onoplosbaar 
paradox. Enerzijds is die een uitdrukking van een verheven en 
romantische gedachte, anderzijds werd het in de uitvoering een 
nogal technocratische bedoening. Dat signaleert ook het Planbureau 
voor de Leefomgeving in de vorig jaar verschenen Natuurverkenning 
2010-2040.

Earthflight
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en Philadelphia heeft hij voor zijn Urban 
Land Project reusachtige billboards 
bedekt met natuurfoto’s. De wereld op 
die enorme foto’s is zó totaal anders 
dan hun omgeving van beton en prikkel-
draad en asfalt, dat het lijkt alsof je een 
droomwereld binnenstapt. Met typisch 
Engelse understatement zegt hij daar-
over: ‘The evolution of our environment 
and the way that most of us live has na-
turally separated us from the landscape. 

This disconnection makes it easy to for-
get our responsibility to maintain and 
preserve our environment in the small 
ways that we can. I try to offer a space 
to reconnect.’

In haar column de New York Times be-
schrijft dichteres Diane Ackerman hoe 
zij met een aantal bevriende vogelaars 
een stel ibissen bekijkt die in de weer 
zijn met hun jongen in een natuurgebied 
in upstate New York. Als je doorleest 
blijkt dat de vriendengroep anderhalf 
miljoen mensen groot is, allemaal men-
sen die thuis achter de computer via de 
webcam de natuur beleven. Ze hoppen 
steeds van de ene diersoort naar de 
andere, afhankelijk van waar de actie is. 
De titel van haar column was dan ook: 
‘Nature: Now Showing on TV’. De natuur-
beleving via en dankzij de techniek, 
schrijft Ackerman, ‘is swiftly becoming 
the preferred way to view nature’. 
 Het is denk ik maar beter ook dat die 
anderhalf miljoen mensen niet rond dat 
ibisnest staan, maar op veilige afstand 
meeleven. Toch is de beleving anders. 
Je bent mét de natuur, maar niet erín. 
Je hoeft er niks voor te doen, de natuur 
komt naar jou toe.Via het opgloeiende 
scherm van je computer of je telefoon 
kun je die elk moment opvragen, zoals 
je email checkt of je Facebook-status 
of de voortgang van je Wordfeud-spel.

Fotograaf Tim Simmons heeft er een 
missie van gemaakt om de stedeling met 
natuur te confronteren. In Los Angeles 

Urban Land Project 
van Tim Simmons

Nature: Now Showing on TV
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aantal van die Frankenstein-roggen zo-
genaamd ontsnapten. Tot slot ging Ray-
fish zogenaamd failliet – waarna de ini-
tiatiefnemers het échte verhaal bekend 
maakten, over onze consumptieve om-
gang met dieren en dus met de natuur. 

‘Waar technologie en natuur traditioneel 
als tegenpolen worden gezien, lijken ze 
nu samen te smelten en zelfs van plaats 
te verwisselen’, schrijven zij op hun 
indrukwekkende site nextnature.net. 
‘Door onze drang om onze omgeving 
te ontwerpen hebben wij het ontstaan 
van een onvoorspelbare next nature ver-
oorzaakt. De natuur verandert met ons 
mee!’

Een geweldig project van NextNature 
was ‘Rayfish Footwear’. Drie jaar lang 
hebben de initiatiefnemers een hype 
opgebouwd rond spannende sneakers in 
hallucinerende kleuren, gemaakt van het 
leer van genetisch gemodificeerde rog-
gen. Ze hadden verwacht dat er enorm 
ophef zou ontstaan over het geknoei met 
de DNA van die beesten. Er kwamen ook 
wel protesten, maar er kwamen nog veel 
méér bestellingen binnenstromen. Ze 
maakten met video’s en persberichten 
een heel circus eromheen – totdat een 

Nextnature.net

Rayfish Footwear van 
NextNature

Gaat de digitale natuur de biologische natuur vervangen? 
Volgens de oprichters van NextNature, Koert van Mesvoort en 
Hendrik-Jan Grievink, zijn natuur en technologie inmiddels zo met 
elkaar verweven dat er een nieuwe hybride is ontstaan: Next Nature.
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stuk in NRC Handelsblad (19 dec. 2012) 
schreef bioloog Stephan van Duin dat de 
tranen die verspild zijn over zo’n abso-
luut non-event, ‘voor de afkalving staan 
van het respect voor wetenschappelijke 
expertise en voor een beperkt idee van 
wat natuur inhoudt’. De wetenschap legt 
het weer eens af tegen emotionele argu-
menten en de brute botheid van het 
populisme, zegt hij. Van Duin heeft gelijk.

Op zo’n moment moet je wel sterk in 
je schoenen staan om met harteloze 
argumenten als ‘survival of the fittest’ 
aan te komen. De expert die zegt dat het 
normaal is dat dieren in de winter dood 
gaan van de honger, kan de boom in. 
En als de kadavers van de dieren die 
toch omgekomen zijn, zichtbaar langs 
het pad blijven liggen, zoals in de Oost-
vaardersplassen, dan heb je ook de pop-
pen aan het dansen. Mensen willen niet 
horen dat de natuur hard en onbarm-
hartig is. Nee, de natuur is goed, en mooi, 
en lief, want zo is het altijd in de reclame. 
Overigens gelden die gevoelsargumenten 
alleen voor dieren. Er zullen weinig boze 
omwonenden naar Natuurmonumenten 
of Staaatsbosbeheer bellen om zich te 
beklagen over het verdwijnen van de 
aardbeiganzerik of het blauwe kwelder-
gras.

Diezelfde opwelling van sentiment 
hebben we onlangs breed uitgemeten 
gezien rond het langgerekte overlijden 
van Johannes de bultrug. In een raak 

Ondanks het beleid van de afgelopen twee decennia heeft het wildernis-
denken bij het grote publiek nooit tot in zijn uiterste consequenties 
echt wortel geschoten. Dat merken de natuurbeschermers in strenge 
winters. Als de Konik-paarden en Schotse Hooglanders dreigen te 
verhongeren, dan hebben wandelaars en omwonenden geen bood-
schap aan hun status als puur natuur. Mensen vinden de dieren zielig 
en ze bellen boos op naar de beheerder dat die er iets aan moet doen. 

Konik-paarden

Johannes de bultrug
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sering bondig samen toen ze zei: 
‘De natuur is er voor ons’. En ANWB-
directeur Guido van Woerkom roept, 
niet zonder pathos: ‘Geef de natuur terug 
aan het volk!’ 
 Hij vindt dat de ‘technische’ natuur te 
ver af is komen te staan van de mensen, 
die gewoon lekker willen wandelen en 
fietsen. Ook Maarten Hajer, directeur van 
het Planbureau voor de Leefomgeving, 
presenteert het nieuwe nutsdenken als 
een inhaalslag. In zijn blog schrijft hij 
hetzelfde maan in andere woorden, 
namelijk dat ‘de aandacht voor beleving 
en benutting van natuur op de achter-
grond is geraakt’. Voor veel mensen is 
de natuur vooral een plek om te willen 
wonen of recreëren, zegt Hajer.
 Zelfs de natuurbeheerders vinden 
nu ook dat de natuur een verlengstuk 
moet zijn van de wensen van het volk. 

Tegenwoordig moet natuur ergens goed 
voor zijn. Ze moet behagen. Ze moet ons 
van dienst zijn – als een oord van plezier 
en bezinning, als een consumeerbare 
toeristisch-recreatieve belevenis, als 
een bron van waardevermeerdering voor 
het onroerend goed in de buurt. De na-
tuur moet nut hebben, ze moet zich aan 
ons aanpassen. Ik moest denken aan 
de woorden van Johan van de Gronden, 
directeur van het Wereld Natuur Fonds, 
die in zijn reactie op de Natuurverken-
ning zegt dat ‘de N van natuur niet meer 
terug te vinden is tussen harde infra-
structuur en economische belangen. 
De natuur niet meer aan tafel in de 
Trêveszaal.’
 Een jaar of twee geleden kwam er 
een nieuw soort gelegenheidsnatuur op. 
Door de economische crisis gaat vele 
bouwplannen niet door en liggen de 
kavels maar braak. Het platform Tijdelijk 
Anders Bestemmen heeft allerlei 
lumineuze en pragmatische ideeën 
gelanceerd voor tijdelijk gebruik, zoals 
moestuinen, speelweiden, studenten-
containers, zelfs windturbines – maar 
ook tijdelijke natuur! Het idee is dat de 
eigenaar van de kavel dit zal toestaan 
als de natuur aan een maximum aantal 
jaar is verbonden. Want áls het bouw-
plan doorgaat, dat moet de natuur als 
een kleedje worden opgerold en wegge-
dragen. Natuur als spinoff van de econo-
mie – ik ben er nog steeds niet uit of dit 
briljant of cynisch is.

Hoe snel we van de romantiek op de 
pragmatiek zijn overgestapt, bleek vorig 
jaar in de aanloop naar de verkiezingen. 
Tijdens een debat over de ruimtelijke 
toekomst van Nederland vatte VVD-
Kamerlid Betty de Boer deze populari-

De pendule zwaait nu heel hard de ander de kant op, weg van de wil-
dernis naar een heel prozaïsch nutsdenken – vandaar de titel van deze 
lezing. Niks autonome waarde, de natuur loopt nu aan de leiband van 
de politiek en de economie. 

Natuur: lekker wandelen 
en fietsen
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viteiten die we graag in de natuur doen.’ 
Het natuurbeleid is te zeer bepaald ge-
weest door juridische normen, zegt hij. 
Dat moeten ‘maatschappelijke normen’ 
worden. Daarmee, als ik het goed zie, 
neemt Staatsbosbeheer afscheid van 
de biodiversiteit ten gunste van de 
recreatie. 

Directeur Chris Kalden van Staatsbos-
beheer zei eind vorig jaar dat het natuur-
beleid zich meer moet richten op de ver-
wachtingen van het publiek. ‘Als we aan 
de mensen vragen wat ze verwachten 
van natuur, dan horen we nooit iets over 
biodiversiteit of soortenrijkdom’, zegt hij. 
‘Wel over recreatie, rust en allerlei acti-

Want de vraag in deze nieuwe constel-
latie is: wie gaat er voor de natuur zor-
gen - als die tenminste niet intussen 
zelfvoorzienend is geworden – en vooral: 
wie gaat dat betalen? Marktwerking en 
burgerparticipatie zijn de nieuwe tover-
spreuken. De natuur moet niet alleen nut 
hebben, ze moet bij voorkeur haar eigen 
broek ophouden. Met andere woorden, 
het moet vooral niks kosten, het moet 
juist iets opbrengen. Want waarom 
zouden we er geld aan uitgeven als je 
er niet aanwijsbaar iets aan hebt? 
 Geldtekort heeft één groot voordeel, 
moet ik toegeven: het dwingt tot inno-
vatieve oplossingen. Zo kondigden ruim 
vijftig natuurclubs eind vorig jaar aan 
dat ze een nauwe samenwerking aan-
gaan in een ‘branche-organisatie’ die als 
advocaat van de natuur moet functio-
neren. Staatsbos wordt mogelijk omge-
vormd tot een organisatie als de Engelse 
National Trust. Dan kunnen mensen er 
(betaald) lid van worden en kan de 
organisatie sponsoring en commerciële 
samenwerkingen zoeken. 
 Directeur Walter Kooy van het Natio-
naal Groenfonds heeft voorgesteld de 
natuur anders te financieren: 15 procent 
van de overheid, 40 procent donaties en 
45 procent eigen inkomsten. Staatsbos-

Is natuur echt van zijn voetstuk gevallen en tot een decor voor onze 
vrije tijd verworden? Let wel, ik heb niets tegen lekker wandelen en 
fietsen – maar ik vind wel dat de natuur meer is dan een uitlaatplek 
voor mensen op de zondagmiddag. En ook meer dan een transactie.

beheer heeft al aangekondigd haardhout 
uit eigen bos te gaan verkopen. En als ze 
de openhaardbezitters zo ver kan krijgen 
dat ze hun eigen hout bij wize van vrije-
tijdsbesteding in het bos komen kappen
– uiteraard onder begeleiding – dan is 
iedereen blij en wordt het onderhoud 
van het bos budgettair neutraal.
 Kennisinstituut Triple E kwam begin 
dit jaar met het vernieuwende idee van 
‘moderne heerlijckheden’. Zoals het 
woord en de spelling verraden is het ge-
modelleerd naar een maatschappelijk 
arrangement dat teruggaat tot de Middel-
eeuwen. Het idee, volgens een artikel 
in Trouw, is dat de overheid de rechten 
voor natuur- en landschapsgebieden in 
langlopende contracten overdraagt aan 
coöperaties of verenigingen. In ruil voor 
de plicht het gebied te verzorgen krijgt 
de beheerder het recht het gebied uit te 
baten. Bijkomend voordeel is dat rechten 
waardevoller dan subsidies of giften, die 
zoals we nu zien afhankelijk zijn van de 
politieke wind en het economische getij. 
Wie dergelijke rechten voor twintig jaar 
in handen heeft, kan ze verhandelen of 
er een lening op krijgen. En de opbreng-
sten van de natuur komen terug bij de 
natuur.
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Als de overheid zich terugtrekt ontstaat 
er – nolens volens - ruimte voor andere 
partijen: energiebedrijven, de watersec-
tor, de recreatie. Zo is het Wereld Natuur 
Fonds een samenwerking aangegaan 
met Eneco. Dat is ook de strekking van 

de Natuurverkenning van het Planbureau 
voor de Leefomgeving, namelijk dat deze 
politisering van de natuur kansen biedt 
voor nieuwe coalities tussen natuur en 
andere sectoren als bouw, zorg en water. 

Een van die belangen, ik noemde het net, 
is de waterhuishouding. Het is wel zo 
toepasselijk om vandaag, op de dag af 
zestig jaar na de Watersnood, te kijken 
naar de wisselwerking tussen de natuur 
en het nieuwe denken over onze veilig-
heid tegen overstromingen. Van oudsher 
heeft Nederland het water bedwongen, 
met dijken en pompen. Maar gaande-
weg, en zeker sinds de grote ingrepen 
van de Deltawerken, hebben we ontdekt 
dat dit allemaal gevolgen heeft waar we 
last van krijgen. Dat, in combinatie met 
de verandering van het klimaat, heeft 
de experts aan het denken gezet. De 
gedachte wint steeds meer terrein dat 
we beter met de krachten van de natuur 
mee kunnen deinen dan er hard tegenin 
blijven gaan. Dit is de even innovatieve 
als logische gedachte die ik in mijn boek 
Zoet&Zout: Water en de Nederlanders 
onderzoek. Het is ook een gedachte 
waarmee Nederland werldwijd de aan-
dacht trekt.

Een van die gedachten is dat we mis-
schien veiliger zijn als we de dijken 
verlagen en niet alleen maar verhogen. 
Dit was vijftig, dertig, zelfs twintig jaar 
geleden vloeken in de kerk geweest. Toch 
is dat het idee achter het programma 
Ruimte voor de Rivier. Niet iedereen kan 
daar met zijn hoofd bij. Deze boeren in 
de Noordwaard, Jan en Rie Kant, zeiden 

De natuurpendule heeft de laatste twee decennia wild heen en weer 
gezwaaid en dat is nog niet voorbij. Maar deze nieuwe allianties 
bieden zicht op een inbedding van de natuur in een groter verhaal en, 
vooral, een gedeeld belang. 

Boer Jan Kant en zijn 
vrouw Rie uit de Noord-
waard

tegen mij: ‘Wij geloven niet zo aan dat 
water’. Boer Kant heeft aan zijn nagels 
aan de dakgoot gehangen in 1953, en 
het kan er bij hem gewoon niet in, dat 
het veiliger zou zijn om het water door 
de polder te laten stromen. De overheid 
moet het water juist buitenhouden! 
En dat je daar misschien met je hele 
hebben en houden voor zou moeten 
verhuizen – nee, dat gaat niet gebeuren, 
zegt Kant, ‘al belooft Rijkswaterstaat 
ons koeien met gouden hoorns’. 
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De Noordhollandse Waterleidingduinen 
zuiveren al sinds de negentiende eeuw 
het drinkwater van Amsterdam en zijn 
tegelijk een geliefde ‘uitlaatplek’. Duinen
 bieden bescherming tegen de zee, ze 
maken het drinkwater schoon en in ruil 
daarvoor is waterleidingbedrijf PWN 
verplicht de duinen als natuur- en 
recreatiegebied te onderhouden. 
 Nog een voorbeeld: in het Zeeuwse 
project Waterdunen worden vierhonderd 
recreatiewoningen aangelegd op 
40 hectare nieuwe duinen en schorren. 
En een van de meest ambitieuze projec-
ten om natuur, water en economie weer 
aan elkaar te verbinden is het plan voor 
de Grevelingen in Zeeland. Bij de aanleg 
van de Deltawerken is de zuidwestelijke 
delta in verschillende compartimenten 
opgedeeld. Het Volkerak-Zoommeer is 
zoet geworden wat nu grote problemen 
geeft met blauwalg. En de Grevelingen is 
van het getij afgesneden waardoor het 
nu een grote dode bak met zoutwater 
is geworden. Nu hebben allerlei maat-
schappelijke organisaties, bewoners en 
bedrijven een gezamenlijk plan voor de 
toekomst van dat gebied ontwikkeld en 
zelf ook al geld ervoor bijeen gebracht. 
Ze willen het getij terugbrengen, wat 
ten goede zal komen aan zowel de 
natuur als de recreatie en het vestigings-
klimaat. 

De combinatie veiligheid, nut en natuur is op verschillende plekken 
al goed te zien. In diezelfde Noordwaard is er een plan om de dijken 
tegen golfslag te beschermen door er een brede strook wilgenbos tegen 
aan te leggen – een primeur in Nederland. Nooit eerder werd een bos 
officieel onderdeel van een primaire waterkering.

Ik wil de serieuze bedreiging van het 
klimaat geenszins bagatelliseren. Zoals 
minister Schultz afgelopen weekend in 
de Volkskrant het recht voor z’n raap for-
muleerde: we verdienen weliswaar zo’n 
70 procent van het Bruto Nationaal 
Product beneden de zeespeigel, maar 
we zijn vergeten wat er voor nodig is om 
dat te kunnen doen. En we zijn slecht 
voorbereid op een ramp. We zijn veel 
minder veilig dan we denken. 

Maar als we slim en praktisch zijn, en 
dan zijn we, dan kunnen we deze dreiging 
als leverage gebruiken om én Nederland 
veiliger te maken, én de kwaliteit van 
onze leefomgeving te verhogen én de 
natuur te bevorderen. Want een natuur 
die er alleen voor ons op de zondagmid-
dag is, dat is mij niet genoeg. Ik geloof in 
nut, maar ik geloof nog meer in waarde.

Tracy Metz
Baarn, 31 januari 2013

Toekomstbeelden van de  
Grevelingen in Zeeland

Waterleidingduinen


