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14 Het Grote Verhaal

Staatsbosbeheer straks geen geld meer
heeft om de natuurgebieden fatsoenlijk te
beheren. De 24 soorten staan bijna allemaal
op de zogenoemde Rode Lijst van bedreig-
de soorten in Nederland. En ze komen voor
meer dan 75 procent of „vrijwel uitslui-
tend” voor in uitgerekend gebieden van
Staatsbosbeheer. En dáár wordt flink bezui-
nigd. Het kabinet schrapt de komende ja-
ren 60 tot 70 procent van het natuurbud-
get; van de jaarlijkse 600 miljoen euro is in
2018 minder dan 200 miljoen over. Zelfs als
het resterende geld geheel en uitsluitend
wordt besteed aan beheer van bestaande
natuurgebieden, ontbreekt volgens des-
kundigen de helft van wat nodig is.

Dat zal slachtoffers maken, zeggen de
ecologen. Vooral vinders en libellen kun-
nen slecht tegen bezuinigen. In de Weerrib-
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ben hoeft libellenkenner Albert Vliegent-
hart nu niet lang te speuren naar zeldzame
soorten. Even langs een van de trekgaten
sjokken en daar ziet hij de donkere water-
juffer al, een diertje dat ondanks zijn naam
lichtgroen schittert in het zonlicht, vastge-
plakt aan een elzentakje. „Vijftig jaar niet
waargenomen, maar twaalf jaar geleden
herontdekt”, zegt hij. Ernaast vliegen twee
noordse winterjuffers. Hoe lang nog?

Veel bedreigde soorten leven in gebieden
met arbeidsintensief beheer. Zoals hier in
de Weerribben, enkele jaren geleden in een
televisiewedstrijd uitgeroepen tot mooiste
gebied van Nederland. Boswachter Egbert
Beens zegt geen geld meer te hebben om al-
le rietsnijders in het gebied te betalen, en
om veenmos te plaggen. „Alleen de allerbe-
langrijkste stukken laten we nog snijden en
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Het riet is gemaaid. Het water bor-
relt. De zon straalt. Boswachters
en ecologen verlustigen zich in de

rijkdom van de soorten in de Weerribben.
Een ringslang zwemt door een trekgat.
Langs de oever groeit waterzuring, de
waardplant van de grote vuurvlinder, een
zeldzaamheid in Nederland. Daar hoort ie-
mand gekraagde roodstaarten. Rietzan-
gers. Daar, een bruine kiekendief. Sporen
van een otter.

Het is misschien wel een van de laatste ja-
ren dat je zo veel soorten op één dag kunt
treffen in dit deel van Nationaal Park Weer-
ribben-Wieden. Ecologen vrezen dat 24
plant- en diersoorten verdwijnen doordat
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maaien”, zegt hij. Riet snijden en maaien is
essentieel voor het behoud van zeldzame
soorten in dit stuk natuur in Overijssel.

Henk de Vries van de Vlinderstichting:
„Mensen denken dat natuur er gewoon is
en dat je er geen geld in hoeft te stoppen. In
werkelijkheid is veel natuur afhankelijk
van nauwkeurig beheer. Als open land-
schappen niet worden beheerd, groeien ze
dicht. Dan hebben we geen laagveen meer,
geen heide, geen duinen, geen bloemrijke
graslanden.”

Staatssecretaris Bleker (Natuur, CDA)
weerspreekt de kritiek. Al het overblijvende
geld wordt volgens hem besteed aan be-
staande, kwetsbare natuur, in plaats van
aan het aankopen en inrichten van nieuwe
natuur. Bovendien is hij „in gesprek” met
provincies over hun bijdrage aan de be-
scherming van een „kleine maar betere”
Ecologische Hoofdstructuur. Spreken over
verdwijnen van soorten is daarom „veel te
vroeg”, aldus zijn woordvoerder. „Dat is
volstrekt voorbarig.”

Het beheer van natuur zou helemaal
niet zo duur zijn, stelt vogelken-
ner Ruud Foppen van Vogelbe-

scherming Nederland, als we in Nederland
nog grote reservaten zouden hebben waar-
in natuurlijke processen ongestoord kon-
den plaatsvinden. Zoals toen het IJsselmeer
nog Zuiderzee was en het getij indirect ver-
oorzaakte dat een gebied als de Weerribben
nooit dichtgroeide. Maar pogingen tot na-

tuurherstel stranden vaak. Zelfs het onder
water zetten van een kleine polder in
Zeeuws-Vlaanderen leidt al tot een volksop-
stand. En dus moet Nederland moeite doen
om in de overgebleven kleine stukjes na-
tuur de verschraling van de biodiversiteit te
stoppen. Door te maaien, te plaggen en te
kappen.

Het kabinet is penny wise pound foolish,
roepen ecologen. Als je in delen van de
Weerribben twee jaar geen riet weghaalt,
kost het veel meer om die in de oude staat
te brengen. Je moet nóg zwaardere machi-
nes het gebied in sturen, wat het laagveen
eigenlijk niet verdraagt, en bossen met veel
moeite kappen. „Zo hard bezuinigen is ei-
genlijk gewoon geld weggooien”, zegt
voorzitter Rob van Westrienen van Soorten-
bescherming Nederland, een samenwer-
kingsverband van natuurinstellingen.

Ook uit academische hoek klinken harde
verwijten. In een open brief geven 79 hoog-
leraren, onder wie de vorige minister van
Natuur Cees Veerman (CDA), het kabinet er
flink van langs. „De draconische bezuini-
gingsmaatregelen op natuur leiden er toe
dat wat in decennia is opgebouwd op zeer
korte termijn teloor dreigt te gaan”, schrij-
ven ze.

Rien Aerts, hoogleraar systeemecologie
aan de Vrije Universiteit in Amsterdam:
„De schade die de bezuinigingen aanrich-
ten, is vele malen groter dan ze op korte ter-
mijn opbrengen.” Niet alleen de moeilijk te
schatten ecologische waarde wordt vernie-

tigd, maar ook wordt schade toegebracht
aan toerisme en aan de gezondheid van
mensen. „Neem alleen al fijnstof. Daar
overlijden mensen vroegtijdig aan. Natuur
dringt fijnstof terug.”

De strijd om behoud van biodiversiteit is
net zoiets als de strijd tegen het water, vin-
den de hoogleraren. „Kwesties die politieke
belangen ontstijgen”, zegt Han Olff, hoog-
leraar ecologie in Groningen. „Het zijn be-
leidsterreinen waar je tijdens een crisis he-
lemaal niet op moet bezuinigen, omdat je
daardoor de belangen van toekomstige ge-
neraties schaadt. Het heeft een moreel as-
pect. Je behoort erfgoed te bewaken. Biodi-
versiteit kan heel snel verdwijnen om nooit
meer terug te keren. „Het is als met De
N a ch t w a ch t : als die in de fik vliegt omdat de
brandmelders niet op orde waren, kunnen
we die daarna niet even opnieuw schilde-
ren. We zijn hem voorgoed kwijt.”

De enige visie die de hoogleraren kunnen
ontdekken achter de plannen van Bleker,
zeggen ze, is diens hameren op het belang
van boerennatuur. „Valse romantiek”, vin-
den ze. Want boeren kunnen zich het finan-
cieel niet veroorloven om aan natuur te
denken. Daarom mislukken veel pogingen
om natuur op het boerenland te herstellen,
zegt hoogleraar ecologie Frank Berendse
van Wageningen Universiteit. Dat gebrek
aan effect is door wetenschappers al vaak
aangetoond. Berendse: „En door daar niet
naar te luisteren, gaat dit kabinet met de
rug naar de wetenschap staan.”

40 soorten bedreigd
in Middellandse Zee

Veertig vissoorten in de Middel-
landse Zee dreigen binnen enkele
jaren uit te sterven. Dat blijkt uit de
nieuwe Rode Lijst van bedreigde
vissoorten die de International
Union for the Conservation of Natu-
re (IUCN) vandaag heeft gepresen-
teerd. Onder meer de blauwvinto-
nijn, de zeebaars en de heek wor-
den met uitsterven bedreigd.
De overbevissing van de commerci-
eel belangrijke vissoorten blijft een
van de grootste gevaren voor de
populaties. Door de grote bijvang-
sten van trawlerschepen die met
sleepnetten vissen, komen ook die-
ren als haaien, roggen en zeeschild-
padden in de problemen. Trawler-
schepen vernietigen bovendien de
zeebodem, waar veel bedreigde
vissoorten leven en paaien.
De IUCN pleit ervoor een groter zee-
gebied te beschermen en meer
‘no-tak e zo n e s ’ in te stellen. Dat ver-
eist meer en betere samenwerking
tussen de landen rond de Middel-
landse Zee. Het schort met name
aan medewerking van landen aan
de oost- en aan de zuidkust van het
Middellandse Zeegebied. Die lan-
den stellen nog maar weinig infor-
matie beschikbaar over de grootte
van hun visvangst en het voorko-
men van bedreigde vissoorten.
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