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De los losjes van de hand
gedaan
"..,.::""7'""....-,.:::~ willen, Mooi ge1llustreerd wordt

Op het gebied van
natuurbescherming
permitteren mensen zich
nog al wat. In de loop der
eeuwen hebben we de
natuur volledig naar onze
hand gezet_ Als je vindt dat
natuur lets is dat zich
zonder beïnvloeding van de
mens afspeelt, dan is de
enige natuur die we In
Nederland nog hebben het
weer. In het taalgebruik van
natuurbeschermers, zoals
dat althans tot voor kort
gebezigd werd, is het weer
ook de enige factor die
rampen kan veroorzaken.
De "ijzelramp",
"stormschade" en noem
maar op_ Gelukkig hebben
zo'n negentig jaar geleden
enige mensen bedacht dat
natuur recht op
bescherming heeft en ze
hebben de daad bij het
woord gevoegd. In
Nederland zijn veel
verenigingen die grond
aankopen om hierop
natuurbescherming te
plegen.
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De erfgenamen van deze eerste
feitelijke natuurbescherming maken van het denken over natuur
een farce, Doelstelling na doelstelling, beleidsplan na beleidsplan: er wordt heel wat nagedacht over wat wij van de natuur

dat als je je door een boswachter
door zijn terrein laat leiden, Hij
laat veel verschillende plekken
zien: hier heet het produktie, hier
heet het multifunctioneel, hier
heb ik heide en daar doe ik aan
begrazing, dit is geïntegreerd, en
hier beheren we met als doel zelfregulatie, Je moet je onderhand
als boswachter wel kapot schamen als je niet ook een leuke
hoeveelheid vee onder je hoede
hebt: maar het moeten wel allemaal huisdieren zijn, de echte
wilde dieren als wisenten, die kun
je maar beter buiten de deur houden, Voor deze man in het veld is
het blijkbaar belangrijk om van
alles wat te hebben, Het plan
Mansholt is wat dat betreft aan
natuurbeschermers voorbij gegaan, Blijkbaar is voor velen van
ons het beheer goed als je van
allés wat hebt. De een zwicht
voor zichten, de ander boeit het
loeien, en nog een grinnikt als het
hinnikt, maar echt structuur zit er
niet in.
Een sterk staaltje van doelstelling, onderzoek en geen uitvoering hebben we mogen beleven
in het geval van de boskat. De
los, Daarvan werd onderzocht of
je hem in Nederland kon introduceren, Vanzelfsprekend was er
een wijsneus die zich bedacht
dat lossen exoten zijn, Er was immers geen bewijs dat het dier
ooit in Nederland geweest was,
Wel vlak over de grens, maar
echt
in
Nederland:
nee,
Schrappen dus, dat dier,
Het onderzoek vond, ondanks
deze wijsneus, toch plaats,
Resultaat van het onderzoek was
dat het niet door kon gaan,
NEDERlANDS BOSBOUW TIJDSCHRIFT 1992

Nederland is te klein voor lossen,
Je moet er wel 100 (honderd!)
uitzetten om een kans van slagen
te hebben (ik dacht altijd dat dieren het met zijn tweeên doen,
maar ik ben altijd bereid mijn
kennis te vergroten), En daarbij:
lossen eten huisdieren, En ze lopen grote afstanden, En ze"""
En daar wordt ik nu zo moe van.
AI die mensen die wel willen begrazen, want dat is in, Die dat
vaak doen zonder duidelijke
doelstelling, AI die mensen die
geen risico willen nemen met hun
terrein en er dus zoveel doelstellingen op zetten dat iedereen tevreden is zonder dat er sprake is
van natuur, Zij gaan onderzoeken
of het dier in Nederland wel kan,
Mensen die niet zeggen: ik introduceer het dier gewoon, gaat het
mis, dan gaan ze dood, gaat het
goed dan hebben we veel (en in
het geval van de los écht veel)
gewonnen, Nee hoor, we doen
het niet, en nu nog in een persbericht aannemelijk maken waarom.
"Hoe vertel ik het de mensen" is
vaak belangrijker dan "wat doe ik
de natuur aan", Om lossen te
kunnen zien wordt u door de
Nederlandse natuurbescherming
verwezen naar de Rotterdamse
haven, Daar kunt u meteen de
ondersoort overslaan bekijken,
Geef me dan maar die gekken
die totaal onverantwoord bevers
in de Biesbos uitgezet hebben,
Die dieren die het toch niet zouden doen, Het is verheugend dat
de dieren in de Biesbos zich nu
ook weer op hun voortplanting
gegooid hebben, Daarmee zijn
de verhalen van moeizame introductie tenminste uit de wereld,

Ik ben ook blil met Rijkswaterstaat. Daar lopen een paar jongens rond die het zaakje gewoon
onder water laten lopen en daarbij gelijk nog wat dieren over het
hek gooien. Kome wat komt.
En wat dacht u van de plannen
rond Meinerswijk in Arnhem?
Onlangs liep ik wat lossen tegen
het lijf. Ze keken mij vragend aan
en zeiden: "het schijnt dat wij hier
alleen als illegalen het land bin-

Die plannen hebben we al. Maar
we doen het liever legaal. Het
schijnt dat je in Nederland natuurbeschermingsorganisaties
hebt. Weet u het adres van
Staatsbosbeheer of Rijkswaterstaat? We willen ons graag als lid
opgeven."

nen kunnen. Maar we hoeven
toch niet op de Veluwe. Waar
steeds iedereen zorgt dat we
overal te zien zijn door het bos
open te kappen en heide in stand
te houden We hebben allang gezien dat men ons daar niet zo
moet. Maar we komen wel naar
Nederland. Gewoon uit onszeiL
We lopen gewoon de grens over
(Lynxen weten waar Duitsland
ophoudt en Nederland begint.
Dat weten ze van die wijsneus).

Zeg nu zelf, is dat geen mooie
evaluatie van natuurbeschermingsbeleid?
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