Andere ogen op natuur
Jongeren vinden Nederlandse natuur saai en
onaantrekkelijk. En zowel jongeren als allochtonen hechten minder belang aan natuurbescherming dan volwassen, autochtone Nederlanders.
Allochtonen hechten relatief meer belang aan
de bescherming van de agrarische landschappen. Dat zijn de uitkomsten van onderzoek dat
Alterra in opdracht van de WOT Natuur & Milieu
en het Milieu- en Natuurplanbureau deed naar
de natuurbeleving van jongeren en allochtonen.
De bevindingen zijn van een kritische noot voorzien door vier gastschrijvers die elk een eigen
kijk bieden op het onderwerp.

Dat kan het draagvlak onder het natuurbeleid
onder druk zetten. Maar verschillende natuurbeelden bieden ook kansen. Die worden in de
WOt-studie verder uitgewerkt./WB
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Om ervoor te zorgen dat het natuurbeleid afgestemd blijft op de wensen en behoeften van
zoveel mogelijk Nederlanders, is het belangrijk
om inzicht te hebben in de verschillende
natuurvisies die inwoners van Nederland hebben. Over twintig jaar zal een kwart van de
Nederlandse bevolking uit allochtonen bestaan.
En de jongeren van nu zijn over enkele jaren
stemgerechtigde volwassenen. We moeten
daarom niet alleen weten hoe volwassen,
autochtone Nederlanders denken, maar moeten ook de visies op natuur kennen van bijvoorbeeld allochtonen en jongeren.

Allochtonen blijken het nut van natuur belangrijk te vinden. Het plukken, rapen en eten van
voedsel en het elkaar ontmoeten in de natuur
staan centraal. Allochtonen ervaren natuur
ook als minder kwetsbaar en hechten in algemene zin minder belang aan natuurbescherming dan autochtonen. Het beschermen van
het agrarisch landschap vinden ze daarentegen even belangrijk als autochtone
Nederlanders. Jongeren vinden de Nederlandse natuur saai en weinig uitdagend. Ze
hechten minder belang aan natuurbescherming dan volwassenen. Bescherming van het
agrarisch landschap vinden ze al helemaal
niet belangrijk.

Presentatie WOt-studie
Karin Sollart
Op 28 november werd de studie 'Natuur door
andere ogen bekeken' gepresenteerd. Bij deze
presentatie waren ook veel jongeren en enkele
Nederlanders van buitenlandse afkomst aanwezig. Tijdens een wandeling door het drassige
natuurgebied Meinerswijk, in het onderzoek
beoordeeld door de doelgroepen, werd
gepraat over drie prikkelende stellingen:
1. Een natuurgebied in de stad moet je als
park inrichten; biodiversiteit komt op de
tweede plaats.
2. Natuureducatie slaat de plank mis: je moet
niet de mensen naar de natuur maar de
natuur naar de mensen brengen.
3. Natuur is voor natuurliefhebbers; niet ieder
een voelt zich daar thuis.
De stellingen ontlokten tijdens en na de wandeling nogal wat discussie en vroegen duidelijk
om meer nuances. Zo vonden veel aanwezigen
dat een natuurgebied in de stad als zodanig
best kan bestaan, maar dat bereikbaarheid en
toegankelijkheid groot (genoeg) moeten zijn,
opdat diverse groepen er gebruik van kunnen
maken. Dit kan bijvoorbeeld door bepaalde
(inrichtings-)maatregelen uit te voeren, zodanig
dat de biodiversiteit daar niet onder leidt. Dat
natuureducatie de plank misslaat, werd breed
weerlegt. Het belang om zowel de natuur naar
mensen te brengen als mensen naar de natuur
werd door de aanwezigen wel onderschreven.
En natuur is echt niet alleen voor liefhebbers:
iedereen moet er van kunnen genieten!
De middag werd afgesloten met het overhandigen van het boekje aan Seppe Raaphorst,
Directeur Natuur van LNV. In zijn reactie benadrukte Raaphorst het belang van kennis over
de beleving van natuur door deze doelgroepen
voor het beleid. Het thema 'jongeren en natuur'
is op dit moment in Den Haag een belangrijk
onderwerp van discussie.

Betekenis van macro-economische ontwikkelingen voor natuur en landschap
Macro-economische ontwikkelingen beïnvloeden de ontwikkeling van natuur en landschap in
grote mate. Dit was voor het Milieu- en
Natuurplanbureau (MNP) aanleiding om te vragen naar een analyse van deze relatie. Het
onderzoek is verricht door het LEI.
Allereerst wordt de theorie van de Groene
Kuznetscurve onderzocht. Deze theorie stelt
dat groei bij lage welvaartsniveaus leidt tot

meer milieu- en natuuraantasting, maar dat bij
hogere welvaartsniveaus groei juist leidt tot
minder milieu- en natuuraantasting door verschuivingen in voorkeuren, technologie en sectorstructuur. Voor zover deze relatie opgaat,
lijkt overheidsbeleid daarbij een grote rol te
spelen.
Dat overheidsbeleid moet dan wel efficiënt zijn.
Daarvoor zijn helderheid, stabiliteit en consis-
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