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Minister Veerman over
de EHS: niet alleen
mooi maar ook goed
voor de economie en de
gezondheid
Minister Veerman heeft de afgelopen
kabinetsperiode het natuurbeleid vorm
gegeven. Hij is erg onder de indruk van de
passie waarmee mensen zich sterk maken
voor behoud en ontwikkeling van de
natuur. Maar hij waarschuwt ook: zelfs als
de EHS helemaal klaar is, hebben we het
verlies aan biodiversiteit nog niet gekenterd.

foto’s Henk van de Kaa

— Geert van Duinhoven

A

ls u terugkijkt op uw periode als natuur-minister, wat
heeft u dan op dit onderwerp bereikt? Waar bent u
trots op: zonder mij was dit niet gelukt?
Ik vind dat er veel is bereikt tijdens mijn bewindsperiode. Bij
mijn aantreden sprak ik de wens uit dat boeren weer trots op
hun vak kunnen zijn, mede doordat ze de verantwoordelijkheid voor het leven op hun land nemen. Dus ook voor de
natuur. Ik geloof dat dit gelukt is. Zo is de omslag van verwerving van natuur naar natuurbeheer niet alleen meer een zaak
van de grote terreinbeherende organisaties. Ook boeren en
andere particuliere grondbezitters dragen hun steentje bij aan
ons mooie landschap.
Verder zie ik dat de samenwerking tussen de verschillende
natuurbeheerders sterk verbeterd is, bijvoorbeeld in het weidevogelbeheer. Natuurbeheerders en boeren gaan met elkaar
de discussie aan, leren van elkaar en maken afspraken om het
beheer af te stemmen.
Tenslotte ben ik ook blij dat ondernemers en overheden in
Nederland steeds beter weten hoe ze met de natuur kunnen
omgaan bij hun bedrijfsvoering en ontwikkelingsplannen. En
zo zijn er nog meer goede resultaten. Het gaat mij te ver om
te zeggen dat dit alles zonder mij niet gelukt zou zijn. Het zou
in ieder geval niet gelukt zijn zonder al die mensen die zich in
ons land - soms geheel belangeloos -inzetten voor de natuur.
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U komt oorspronkelijk uit de landbouwhoek. Is natuur voor
u meer gaan leven, heeft u er een andere kijk op gekregen in
de tijd dat u er als minister over ging?
Voor wie in de ‘landbouwhoek’ zit, leeft de natuur meer dan
voor ieder ander. Sterker nog: als landbouwer leef je van de
natuur. Ik wil dus niet zeggen dat ik een andere kijk op de natuur heb gekregen. Ik hield altijd al van de natuur en dat ben
ik blijven doen. Al heb ik als minister te weinig tijd gehad om
tijd in de natuur door te brengen.
Maar uiteraard was ik voordat ik minister werd minder bekend met de bestuurlijke natuurwereld dan met de mensen
die de lakens binnen de landbouw uitdelen. Dat wereldje
moest ik voor een deel nog leren kennen. Ik moet zeggen dat
ik erg onder de indruk ben van de passie waarmee mensen
zich sterk maken voor behoud en ontwikkeling van de natuur.
Verder ben ik tijdens mijn bewindsperiode verder gesterkt in
mijn overtuiging dat landbouw, landschap en natuur onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.
U mag kiezen: moeras, akkerrand, beekdal, Naardermeer,
Veluwe, of Winterswijk? Waar gaat uw hart naar uit?
Als minister gaat mijn hart uit naar elk van die natuurgebieden. Ik weet namelijk dat elk stuk natuur voor verschillende
mensen verschillende waarden heeft. De band die mensen
met de natuur hebben, kan heel persoonlijk zijn. Zo voel ik
mij sterk verbonden met de Korendijkse Slikken. Vanwege
de schoonheid en de natuurwaarden, want je ziet er veel weidevogels. Maar vooral omdat ik er dikwijls met mijn vrouw
wandelde toen ik haar het hof maakte. Juist doordat de band
met de natuur zo persoonlijk kan zijn, besef ik heel goed hoe
ingrijpend het voor mensen kan zijn als die natuur onder
druk staat.
Hoe schat u de kansen in van het particuliere natuurbeheer?
De verwachtingen waren hoog gespannen maar in de
praktijk gaat het nog niet zo snel (rapport Groenfonds) en
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levert het nog niet voldoende nieuwe natuur op (rapport
Alterra). Wat zijn volgens u de bottlenecks? Zou u de
doelstellingen voor het particulier natuurbeheer willen
bijstellen?
Particulier natuurbeheer in de EHS blijft inderdaad nog achter
bij mijn verwachtingen. De belangstelling bij grondeigenaren
is groot, maar lang niet iedereen durft de stap te nemen. Dit
bleek ook pas weer uit een tussenmeting van Alterra. Boeren
en particulieren die overwegen om de functie van hun grond
eeuwigdurend om te zetten in natuur, aarzelen. Het gaat om
complexe procedures en een ingrijpende, onomkeerbare beslissing.
Ik zou de doelstellingen voor particulier natuurbeheer nog
niet willen bijstellen, ik denk dat we het meer tijd moeten geven. De provincies nemen nu het stokje van het rijk. Zij staan
dichter bij de belevingswereld van de boeren en particulieren
in hun provincie. Het is goed mogelijk dat zij wel in staat zullen zijn de twijfel weg te nemen.
Waarom zou een agrariër in het particulier natuurbeheer
stappen? Heeft u het voor uw eigen bedrijf als eens
uitgerekend?
Zoals u weet heb ik mij tijdens mijn bewindsperiode niet met
mijn bedrijven bemoeid. Het was dus ook niet mijn beslissing
of natuurbeheer een goede keuze was. Maar als ik mij in de
toekomst weer met de bedrijfsvoering bezig ga houden, zal ik
de keuze voor natuurbeheer overwegen, zoals alle agrarisch
ondernemers dat doen. Er zijn verschillende beweegredenen
om in particulier natuurbeheer te stappen. Als je bedrijf is
gevestigd in een gebied dat vanwege natuurwaarden weinig
mogelijkheden voor schaalvergroting biedt, kan natuurbeheer een goede bron van neveninkomsten zijn. Ook geeft
het je de mogelijkheid om op eigen grond te blijven wonen.
Bovendien krijg je de kans om van de liefde voor de natuur je
beroep te maken. Voor veel ondernemers zijn dit aantrekkelijke voordelen.
De afgelopen jaren is er veel aandacht geweest voor de
kwantitatieve aspecten van de EHS: hectaren aankopen.
Natuurbeherende organisaties roepen nu om aandacht voor
de kwaliteit. Bent u het daar mee eens en zo ja wat moet daar
dan gebeuren? Of is dat een kwestie van het buurministerie
VROM?
Kwantiteit, dus ruimte maken voor natuur, is lange tijd prioriteit één geweest. Simpelweg omdat een inhaalslag nodig was.
Ik ben het met de natuurbeherende organisaties eens dat ook
de kwaliteit van de natuur belangrijk is. Ook de Natuurbalans
2006 heeft dit gesignaleerd. Het tegengaan van verdroging en
stikstofdeposities zal noodzakelijk zijn om de natuurdoelen
waar te kunnen maken. De aanpak daarvan is in voorbereiding.
In de jaren negentig kreeg het natuurbeleid veel support.
Langzamerhand beginnen er toch wat scheurtjes te komen
in het draagvlak voor natuurbeleid. Mensen ervaren

natuurbeleid steeds vaker als een blokkade: “pas op voor
natuur want voor je het weet mag er niets meer”. Ervaart u
dat ook zo en zo ja, is dat een probleem waar iets aan gedaan
kan worden? Het project van twee jaar geleden, uitgevoerd
door Arcadis (EHS weer op de agenda) lijkt weinig te hebben
opgeleverd.
Natuur is niet vrijblijvend. Je moet er iets voor over hebben. Dat hebben we de afgelopen jaren ook kunnen ervaren. Zeker met het implementeren van de Vogelrichtlijn en
Habitatrichtlijn. Onduidelijkheid over de regels leidde bovendien soms tot ongewenste situaties. Die werden vervolgens
uit hun verband getrokken.
Inmiddels is die tijd voorbij. LNV heeft er veel aan gedaan om
duidelijkheid te geven en mee te denken, waardoor ondernemers hun verantwoordelijkheid nemen en over het algemeen
nu goed uit de voeten kunnen met de richtlijnen. Ik denk dat
wij in Nederland ook steeds beter de waarden van natuur en
groen ontdekken. Het is namelijk niet alleen mooi, maar ook
goed voor onze gezondheid en zelfs voor onze economie.
Natuur en groen kunnen het vestigingsklimaat in Nederland
behoorlijk opkrikken.
Onlangs is het nieuwe netwerk OBN gestart. In hoeverre
is kennis nog een probleem voor de uitvoering van
natuurbeleid?
Ontwikkeling van kennis voor beheer en herstel van complexe
ecosystemen is nog steeds van belang. Ook moet er meer aandacht komen voor doorstroming van die kennis. De komende
jaren staan we voor grote uitdagingen op het gebied van natuurinrichting. Daarmee is veel gemeenschapsgeld gemoeid.
We hebben de plicht dat geld zo efﬁciënt en effectief mogelijk
in te zetten. Kennis is daarbij de sleutel. OBN helpt om de
natuurinrichting en het beheer zo duurzaam en kostenefﬁciënt mogelijk aan te pakken. Ontwikkeling van natuurkwaliteit staat of valt met de deskundigheid van beheerders. Dat
begint al bij het onderwijs en het is een proces dat jaar na jaar
aandacht verdient.
En dan is straks de EHS klaar? Is er dan nog natuurbeleid
nodig, en waaruit bestaat dat beleid dan, of hoeven we dan
alleen nog maar te beheren?
Zelfs als de EHS helemaal klaar is, hebben we het verlies
aan biodiversiteit nog niet gekenterd. Zeker wereldwijd
niet. Klimaatverandering, de wereldvoedselproblemen, armoede. Al deze aspecten beïnvloeden de biodiversiteit. Ook
in Nederland moeten we blijven werken aan meer natuur en
een vitale natuur. Het doel is een mooi landschap om met
plezier in te wonen, werken en recreëren, dat tegelijkertijd
het leefgebied is van 40.000 soorten dieren en planten. Mijn
ministerie speelt daar een belangrijk rol bij, zij zorgt dat de
natuur beschermd is door wetgeving, dat de natuur goed
wordt onderhouden en dat nieuwe natuur wordt aangelegd.
Bovendien blijft het een taak van LNV om alle belangen die er
op het gebied van natuur leven in ons land, zo goed mogelijk
samen te brengen. Daar ben je nooit mee klaar.◆
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