doorgeefganzenveer
Cees Slager, directeur van Molecaten Recreatieparken, gaf de Doorgeefganzenveer door aan:

— Erik Droogh, directeur RGV

Hoezo crisis? (Ondernemende natuur II)
> De vorige schrijver van deze column, Cees Slager van Molecaten
Recreatieparken, ziet in zijn column getiteld “Ondernemende natuur”
mogelijkheden voor een grotere rol van particuliere grondbezitters als
natuurbeschermers en een nieuwe wijze van belasting heffen, zodat
deze toevloeit naar de zorg voor het landschap. Een gedachte die ik
onderschrijf.
Door economische crisis hiertoe aangezet is er anno 2011 sprake van
een heroriëntatie op de rol van de overheid. Recreatie, natuurbeheer,
kunst, cultuur, voor veel zaken is financiering door de overheid geen
vanzelfsprekendheid meer. Behalve wellicht een herwaardering
van het mecenaat komt er een sterker accent op marktwerking en
marktfinanciering te liggen. We zullen dus nieuwe wegen moeten
vinden en buiten gebaande paden moeten treden voor zowel recreatie
als natuur.
Kijkend naar de opkomende economieën en de “crisis” alhier staan
we voor een grote opgave om de westerse economie op lange termijn
gezond te houden. Dat zal op duurzame wijze moeten gebeuren met
verantwoordelijkheid voor onze omgeving. Immers, we zijn zelf deel
van de natuur, de aarde. Een nieuwe generatie duurzaam denkende
ondernemers zit eraan te komen om dit op te pakken. Een heel
interessante tijd dus. Hoezo crisis? Deze tijd maakt nieuwe energie vrij
om uit de comfortzone te stappen.

Ontwikkelen in plaats van conserveren
Juist nu is het interessant om te zoeken naar mogelijkheden om waarde
te creëren van waaruit natuur ontwikkeld en beheerd kan worden. In
onze recreatiegebieden op de Veluwe en rondom Nijmegen zijn we
hier zo’n 10 jaar, met wisselend succes, mee bezig. Door economische

activiteiten toe te voegen snijdt het mes aan twee kanten: een
toevoeging van recreatiebelevingswaarde die tegelijk bijdraagt aan de
financiering van de instandhouding van het grotere geheel.
We zien goede kansen om op deze wijze ook naar de realisatie van
bijvoorbeeld de EHS en Natura 2000 te kijken. Dit vraagt van de overheid
om meer ontwikkelingsgericht in plaats van conserverend te denken
en om als partner allianties aan te gaan met particuliere organisaties.
De overheid werpt een muur aan verdedigende en conserverende
wetgeving voor natuur op en het is niet vreemd dat ook bij traditionele
natuurbeschermingsorganisaties hier grote weerstand tegen ontstaat.

Verstikkende regelgeving
In ons verstedelijkte delta-land met uitsluitend gemaakte natuur, is
conserveren van habitats in een bepaalde fase van de successie niet zo’n
logische gedachtegang.
Ruimtelijke kwaliteit en realisatie en behoud van biodiversiteit (waarbij
de soortensamenstelling wel mag bewegen) zijn essentiële criteria voor
landschap en natuur. Maar we zullen nieuwe wegen moeten bewandelen
om dit goed te waarborgen. Met verstikkende en bureaucratiserende
regelgeving is de natuur op lange termijn niet gediend omdat de
middelen voor instandhouding en ontwikkeling ontbreken.
Een nieuwe benadering vanuit ‘ondernemende natuur’ vraagt in ieder
geval vertrouwen en bereidheid tot samenwerking, om over de eigen
organisatie heen te kijken, om geven en nemen tussen verschillende
partijen. RGV is hiertoe bereid, wie nog meer?
Erik Droogh
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Erik Droogh geeft de ganzenveer door aan Hans Hillebrand, directeur van
de stichting innovatie recreatie en ruimte.
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