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Kortzichtig bestuur! 
In bijna alle provincies trokken SP'ers op zondag 12 januari de 

natuur in. Gewapend met protestborden 'Natuur te duur? Kort

zichtig bestuur!' en afzetlint werden gebieden gemarkeerd waar

van de boordnodige aankoop en natuurbestemming op losse 

schroeven is komen te staan door bezuinigingen van de regering. 

In Spanning de achtergronden bij een actieterrein dat om nog veel 

meer SP-aandacht vraagt. 

Om de natuurgebieden in Ne
derland voor de toekomst te 
behouden, en daarbij hun ecolo
gische waarde intact te houden, 
moeten ze zoveel mogelijk met 
elkaar verbonden worden. Dat 
kan door een ' ecologische 
hoofdstructuur' (EHS) aan te 
leggen: een 'groen' netwerk van 
verbindingszones tussen de 
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natuurgebieden. Dat was jaren
lang het uitgangspunt in het na
tuurbeleid. Die verbindingen 
maken uitwisseling van dieren 
en planten mogelijk, wat essen
tieel is voor hun voortbestaan. 
Juist de versnipperde ligging 
van natuurgebieden is een van 
de oorzaken dat het nog altijd 
slecht gaat met veel planten en 
dieren. 
Grondaankopen om de EHS te 
realiseren zijn de afgelopen 
jaren achtergebleven bij de 
planning: vaak moeten boeren 
er een tijdje aan wennen hun 
grond te verkopen om er natuur 
van te maken. De afgelopen 
twee jaar is er een toename te 
zien in het aanbod van grond. 
Maar nu ontbreekt het geld. Het 
kabinet Balkenende wil maxi
maal 90 miljoen euro per jaar 
uittrekken voor natuuraan
kopen, in plaats van de 180 tot 

200 miljoen van de laatste jaren 
(die dus al te weinig waren) . Het 
gevolg is dat de aankopen met 
zo'n 2500 hectare per jaar ver
minderen, en dat de EHS pas ver 
na 2025 gerealiseerd kan zijn -
als dat ooit gebeurt. 
Het alternatief van VVD, LPF 
en CDA is ' agrarisch natuur-

beheer': het inzetten van parti
culiere eigenaren (veelal boe
ren) bij het ontwikkelen en 
beheren van natu.ur. Die gedach
te bestaat al langer - veelal voor 
waardevolle gebieden buiten de 
EHS -, en blijkt in de praktijk 
geen succes. Een groot pro
bleem is, dat kortdurende con 

Dat kan beter! 
Er valt nog wel wat recht te zetten in beeldvorming. Volgens 
een recent NIPO-onderzoek in opdracht van Vereniging Natuur
monumenten scoort Groenlinks namelijk een 7,5 als het gaat 
om de mate waarin de bescherming van de natuur in goede 
handen is bij een partij, en volgen wij op duidelijke afstand 
met 6,4. Daarna komen achtereenvolgens: 
PvdA (6,2) SGP (5.4) 

D66 (6, 1) VVD (5,2) 

CDA · ChristenUnie 
(beide 5,7) 

leefbaar Nederland (5,0) 

lPF (4,3) 
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tracten, waarbij landbouw de 
hoofdfunctie blijft, nauwelijks 
een bijdrage leveren aan het rea
liseren van natuurdoelen, terwijl 
langjarige contracten die bijdra
ge wél leveren, maar niet of 
nauwelijks goedkoper zijn dan 
aankoop van het terrein. 

Het overheidsbeleid, dat een 
einde dreigt te maken aan de 
Ecologische Hoofdstructuur, is 
' ineffectief en financieel on
doordacht'. Die conclusie is van 
het Nationaal Groenfonds in het 
rapport ' Investeren in natuur 
2003-2006', waarin een analyse 
is gemaakt van de voortgang 
van het natuurbeleid. 
Het fonds voorziet grote proble
men bij de omslag die de 
regering heeft ingezet. Bij de in
vulling van de EHS door boeren 
gaat de kwaliteit van de natuur 
achteruit. En de invulling door 
particulieren zal op geen stuk
ken na gehaald worden. De 
overheid wil namelijk dat parti
culieren jaarlijks 3.000 hectare 
natuur gaan aanleggen. Op dit 
moment wordt slechts 150 hec
tare per jaar door particulieren 
gerealiseerd. En omdat de over
heid ook geen maatregelen heeft 
aangekondigd om het voor par
ticulieren aantrekkelijker te 
maken om natuur aan te leggen, 
zal de animo beperkt blijven. 
Bij natuuraanleg door particu
lieren is het de bedoeling dat de 
overheid de waardeverminde
ring van de grond vergoedt. Als 
je de kosten berekent, zo consta
teert het Nationaal Groenfonds, 
is de overheid hieraan zelfs 
meer geld kwijt dan aan het aan
kopen van grond. De bezuini
gingen op verwerving van 
grond voor natuur leveren dus 
niets op. 

'We willen in het nieuwe 
kabinet een ministerie 
van Natuur en Milieu' 

'Geen sprake van,' antwoordt 
Krista van Velzen op de vraag of 
de natuuractie een stunt was in 
de verkiezingscampagne. 'We 
manifesteren ons al veel langer 
nadrukkelijk op dit terrein, denk 

Actievoeren in de praktijk 

Het gehucht Smeerling is op 12 januari de verzamelplaats van de Groningse 

actievoerders. Daar wordt kennisgemaakt met beheerder Jeroen Kuipers van 

Natuurmonumenten die voor een rondwandeling met toelichting zal zorgen. 

De tocht voert door het schitterende landschap van Westerwolde naar de 

Ruiten A. Bosjes en ruigten worden afgewisseld door akkers en weilanden. 'Dit 

perceel zouden we aankopen,' wijst Kuipers op een lange strook van ruim 6 

hectare. 'Met de boer zijn we rond, maar nu gaat het niet door: geen subsidie.' 

De naastgelegen percelen zijn al enige tijd in bezit van Natuurmonumenten. De 

bemeste bovenlaag is weggehaald en er zijn geringe hoogteverschillen aan

gebracht. Het oorspronkelijke slenkenlandschap herstelt zich. 

'Er grazen 's zomers koeien. Verder doen we er niets aan. Maar het zou veel beter 

zijn als het gebied één geheel was, en niet onderbroken werd door strakke akkers.' 

Op de terugweg huppelen de reeën in de verte door de sneeuw en smaakt de goed 

gevulde snert (aangeboden door Natuurmonumenten) uitstekend. Och, actievoeren 

hééft wel wat. 

aan de acties rond de Wadden
zee en de Biesbosch, en dat zul
len we blijven doen . Dat hoort 
echt bij de SP: we onderschrij
ven de maatschappelijke plicht 
om alles te doen om de variatie 
aan dieren en plantensoorten in 
stand te houden en wij staan pal 
voor de mogelijkheid voor 
mensen om in hun omgeving te 
kunnen genieten van land
schap, rust, ruimte en natuur. 
Aan natuurbehoud is vorig jaar 
0,5 procent van de Rijksbegro
ting besteed. Voor dit jaar is dat 
teruggebracht tot 0,44 procent. 
Belachelijk weinig. Ik vind dat 
de .EHS er absoluut moet zijn in 
2018, en dat de grenzen ervan 
vooral niet te mager getrokken 

moeten worden. Veel gebieden 
vlak buiten de EHS zouden er 
ook deel van moeten uitmaken.' 
Wat kunnen we nog meer ver
wachten aan SP-initiatieven? 
'Een dag na de acties in de pro
vincies hebben we symbolisch 
het woord Natuurbeheer van de 
gevel van het ministerie van 
Landbouw, Natuurbeheer en 
Visserij verwijderd en overhan
digd aan staatssecretaris Van 
Geel van Milieu. Daarmee 
maakten we duidelijk dat LNV 
het natuurbeheer verwaarloost. 
Wij pleiten voor een minister 
van Natuur en Milieu in het 
volgend kabinet, zodat de eco
nomische belangen niet door 
dezelfde minister hoeven te 

Spanning • 23 januari 2003 

worden verdedigd als de ecolo
gische belangen. Samen met 
Harry Voss van het Milieu
Alarmteam gaan we zeker 
nieuwe acties opzetten, en ver
der denk ik dat we rond het 
thema natuur stevig gebruik 
moeten gaan maken van de ver
sterkte posi tie die we na 11 
maart hebben in de Provinciale 
Staten. Concrete plannen zijn 
er natuurlijk nog niet, maar we 
zouden bijvoorbee ld de Staten
leden die natuur in hun porte
feuille hebben eens kunnen 
verzamelen om de mogelijk
heden te bespreken. En laat 
afdelingen vooral ook zelf aan 
de slag gaan om hun natuur
gebieden te beschermen.' • 
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