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Natuurwereld in actie
Actievoeren doet iedere sector op zijn eigen manier. De
cultuursector zet het ‘m op een schreeuwen, de buschauffeurs
gaan staken en studenten en hoogleraren trekken met een
luidruchtig protest door Den Haag. Hoe anders is het beeld op
19 februari op de locatie Kasteel de Haar bij Haarzuilens voor
de actie Hart voor Natuur: informatiestandjes, een zeepkist,
ridders te paard en een nepkoe die door kinderen gemolken kan
worden.
— Koen Moons (redactie)
Als teken van steun aan
de natuurorganisaties
overhandigt Jolande Sap
symbolisch een hart aan
Arno Willems (links).

> Het is een ijskoude dag, maar het welkom
bij het sfeervolle Kasteel de Haar is hartverwarmend. Een als boom verklede vrouw trakteert
de bezoekers op een ‘tree hug’. Op de binnenplaats van het kasteel lopen meer bijzondere
figuren rond, zoals planten en trollen. Op het
podium speelt een bandje, gehuld in dikke winterjassen, mutsen en sjaals. Diverse lokale en
landelijke natuurclubs staan er met een standje
en er is een hoek ingericht voor de kinderen.
Veel bezoekers zijn er nog niet, al komen bij
de start van de speeches op de zeepkist enkele
tientallen mensen uit een verwarmde ruimte
tevoorschijn.

jaar 100.000. Er is ervoor gekozen om compact
te bouwen en als compensatie zou recreatie om
de stad komen. Er is miljoenen geïnvesteerd, er
is al heel veel land aangekocht, we moeten het
alleen nog afmaken.”

Waarom gekozen is voor deze locatie blijkt
wel als, na de opening door Arno Willems van
Landschapsbeheer Nederland, Paul Klein Obbink van Vrienden van een Groen Haarzuilens
zijn zorgen uit. Er zijn maar weinig plekken
waar de burger zo direct de bezuinigingen op
natuur gaan merken als rond Haarzuilens en
de nieuwe Utrechtse wijk Leidsche Rijn, waar
het geplande Parkbos de Haar er niet dreigt te
komen. “Bewoners van de Leidsche Rijn maken
zich zorgen”, laat hij weten. “Toen wij hier
kwamen wonen is ons een groene omgeving
beloofd. Het groen spatte van de folders af. Het
kan toch niet dat de Rijksoverheid daar dan
ineens de stekker uittrekt? Er woonden in dit
gebied 6.000 mensen, dat zijn er over een paar
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Pluk van de Petteflat
Toch staan deze Vinexbewoners hier niet massaal te protesteren. De aanwezigen lijken vooral
uit de natuurbeheerwereld zelf te komen. En
uit de politiek. Want over politieke belangstelling hoeft de organisatie niet te klagen. Alle
provinciale politieke partijen zijn vertegen-

woordigd. Zelfs de lijsttrekker van de provinciale PVV is aanwezig. Maar ook de landelijke politiek laat zich zien, onder wie Tweedekamerlid
Paulus Jansen van de SP, verantwoordelijk voor
meerdere moties tegen stopzetten van de EHS
en het verkopen van gronden van Staatsbosbeheer. Jansen denkt dat de bewoners van de
Leidsche Rijn wel degelijk te mobiliseren zijn.
“Het is hier nu nog rustig. Maar deze eindmanifestatie van Hart voor Natuur zou eigenlijk een
startmanifestatie moeten zijn”, roept hij vanaf
de zeepkist. “Het wordt lente, mensen gaan
wandelen, een ideaal moment om mensen te
mobiliseren rond natuur. Al die mensen hebben
zich tot aan de nek in een hypotheek gestoken
met het idee dat ze groen naast de deur kregen.
Die mensen zijn heus wel in beweging te krijgen. Als alle aanwezigen hier honderd anderen
mobiliseren, staat volgende keer dit hele plein
vol.”
Kamerlid Stientje van Veldhoven van D66
uit haar zorgen over de continuïteit van het
natuurbeleid. “Die bereik je niet door een lege
portemonnee naar de provincies te gooien”, aldus Van Veldhoven. “Ik kan hierbij aankondigen
dat wij samen met de PvdA aan een initiatiefwet werken om de continuïteit in het natuurbeleid te waarborgen.”
Samen met provinciale lijsttrekker Rolf de Vries
hakt zij vervolgens “met de botte bijl die het
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kabinet ook hanteert” in op een koffertje met
daarop ‘derde zaterdag in februari’, waarna de
groene bankbiljetten in het rond dwarrelen.
Na dit spektakel is het de beurt aan Jolande
Sap, de nieuwe fractievoorzitter van GroenLinks in de Tweede Kamer. Zij geeft aan dat de
hele kwestie haar doet denken aan het kinderboek Pluk van de Petteflet, waarin Pluk strijd
levert om de natuur in het park te beschermen.
“Hij wordt gedwarsboomd door een boze parkwachter die me sterk aan onze staatssecretaris
doet denken”, aldus Sap. Als teken van steun
aan de natuurorganisaties overhandigt Sap symbolisch een hart aan Arno Willems als vertegenwoordiger van alle partijen in de coalitie Hart
voor Natuur.

Fel debat
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We blijven nog even in de wereld van kinderboeken en sprookjes, want als verrassing
komen drie ridders te paard en een ‘jonkvrouw’ met een Amerikaanse steenarend de
binnenplaats opgelopen. Tussen hen in lopen
medewerkers van Natuurmonumenten mee.
Een van hen neemt het woord en richt zich tot
alle aanwezige lijsttrekkers voor de Provinciale
Statenverkiezingen. Hij roept hen op het werk
af te maken en om dat te benadrukken krijgen
alle aanwezige lijsttekkers van een groep kinderen een klein boompje aangereikt.
Tot vreugde van veel koukleumende toeschouwers gaat het programma binnen verder. In een
volle zaal starten de provinciale lijsttrekkers
met een debat over natuur. Uiteraard komt
daarbij ook het zogenoemde Akkoord van
Utrecht ter sprake. Enkele weken eerder sloot
de provincie dit akkoord met de Utrechtse
natuurorganisaties, LTO-Noord en agrarische
en particuliere natuurbeheerders. De partijen
zijn het eens geworden over de ambitie om een
gebied van circa 1500 hectare EHS te realiseren
tot 2018. Zij roepen Staatssecretaris Bleker op
de financiering hiervan beschikbaar te stellen.
Tijdens het soms felle debat blijken echter
niet alle politieke partijen volledig achter het
akkoord te staan. Vooral de VVD vindt dat de
financiering niet bij de overheid thuishoort.
Ook de lijsttrekker van het CDA is minder fel
gekant tegen staatssecrataris Bleker dan CDAgedeputeerde Krol.
Overigens gaat het Akkoord van Utrecht over
herijking van de EHS en niet over Recreatie om
de Stad, waar het in Haarzuilens om gaat.

Symbolische plek
Petra Ket, medewerker extern beleid van
Natuurmonumenten volgt de discussie vol
belangstelling. Natuurmonumenten zou grondeigenaar en beheerder worden van het nieuwe
Parkbos. “Het wordt spannend”, zegt ze na af22
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“Deze eindmanifestatie van Hart voor Natuur
zou eigenlijk een startmanifestatie moeten zijn”
loop van het debat. “We zijn hier al halverwege,
er zijn gronden aangekocht, bestemmingen
gewijzigd, maar we kunnen het niet afmaken.
Daarom is dit een symbolische plek. Nu wordt
door de provincie gekeken wat er is en wat nog
nodig is en hoe we dat kunnen realiseren. Er
zijn ook andere financieringsbronnen denkbaar, zoals een klimaatfonds. Er zal toch ook
geld van de overheid bij moeten. Vooral voor
beheer. Je kunt wel een paar bomen planten,
maar wat dan?”
Zal een gezellige actie als deze hier iets aan
veranderen? Is er geen hardere actie nodig?

“ Dit is denk ik wel een type actie dat bij ons
past”, reageert Ket. “ Wij kunnen als vereniging
natuurlijk niet gaan staken of iets dergelijks. En
met deze acties bereiken we heel wat mensen,
op heel veel plekken in Nederland doen mensen mee aan activiteiten. En we bereiken er
duidelijk de politiek mee, alle politieke partijen
zijn hier vertegenwoordigd. “

Achterwerk in de kast
Intussen staan buiten de standhouders vooral
met elkaar te kletsen. In de kinderhoek doen
enkele kinderen nog wel een poging met
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Linksboven: D’66-Kamerlid
Stientje van Veldhoven en
Provinciaal lijsttrekker Rolf
de Vries hakken een geldkoffer voor natuur open .
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een dartpijl een natuurgebied te raken op de
kaart. Maar de heksenbezems liggen doelloos
op de grond en de koe wordt niet gemolken.
Logischerwijs is het warme kampvuurtje wel
in trek. Is het niet om een broodje te bakken, dan wel om lekker op te warmen. In een
inham van het van het kasteel is het décor
van VPRO’s Achterwerk in de kast nagebouwd.
Ieke Benschop van Natuur en Milieufederatie
Utrecht is net bezig de camera’s op te ruimen.
“Mensen konden hier de hele dag hun hartenkreet voor natuur uiten”, vertelt ze. “Er zijn veel
kinderen die willen laten weten dat we natuur

nodig hebben. Ze willen in de natuur spelen,
ze willen de natuur dichtbij. Dat vind ik wel
mooi, dat jonge mensen zeggen ‘we kunnen
niet zonder natuur’. Volwassenen leggen meer
de nadruk op de lange termijn. Ze vragen het
kabinet verder vooruit te kijken.“
Pine Berg, die vanuit Natuur- en Milieufederatie
Utrecht deze actie coördineerde, kijkt tevreden
terug op de dag. “Het was niet erg druk. Maar
de vakantie is met begonnen en het is koud.
Het ligt misschien ook te ver weg, maar aan de
andere kant is het een hele mooie sfeervolle

locatie. Uiteindelijk waren er toch aardig wat
mensen en in de zaal bij het debat was het
helemaal vol.” De boodschap is volgens haar
wel bij de inwoners van de provincie Utrecht
aangekomen. “Er zijn ook heel veel lokale
natuurgroepen actief. Dat zijn juist de mensen
die zich zorgen maken om de natuur bij henzelf
in de buurt. Ook deze mensen hebben actiegevoerd deze week. Bij elkaar hebben we zo toch
veel mensen bereikt.” <

redactie@vakbladnbl.nl
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