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‘NATUURCOMMUNICATIE BELOOFT TE VEEL’

Religieuze ‘subtekst’ speelt volgens Jansen een
rol in de communicatie over nieuwe ‘wildernis’. Daarbij moet je niet denken aan expliciete
godsdienstige verwijzingen en of verwijzingen
naar een persoonlijke God. ‘Ik bedoel een religieuze ervaring in de brede zin van het woord.
Een ervaring die mensen brengt tot voorbij dat
wat men rationeel kan bevatten. Een verwijzing
naar een diepere laag die wordt aangeboord.
Het je verbonden weten met iets groters dan jezelf en wat men als “heilig” ervaart.’
In communicatie over nieuwe natuur worden dergelijke ervaringen nogal eens in het

vooruitzicht gesteld. Dat kan bezoekers op het
verkeerde been zetten, ontdekte Jansen bij zijn
onderzoek op Tiengemeten in Zuid-Holland,
een landbouweiland dat is teruggegeven aan
de natuur. In de communicatie wordt bijvoorbeeld gesproken over ‘een vlucht uit het dagelijks leven’. ‘De natuur wordt voorgesteld als de
betere wereld. Er wordt beloofd dat je jezelf op
het eiland hervindt en dat je als herboren terugkomt.’ Maar bezoekers herkennen dat niet
als ze ter plaatse zijn. En dat geeft teleurstelling.
Jansen adviseert om neutraler te zijn in de
communicatie over natuur en ‘grote woorden’
achterwege te laten. ‘Pas je communicatie aan
op de daadwerkelijke ervaring die de bezoeker
te wachten staat.’ RK

ILLUSTRATIE: NATUURMONUMENTEN

Communicatie over natuur is vaak religieus
getint. Overheid en natuurbeheerders moeten zich bewust zijn van de verwachtingen
die ze daarmee scheppen. Dat is de boodschap van Peter Jansen in zijn proefschrift
Framing nature, waarop hij op 14 juni promoveert bij bijzonder hoogleraar Christelijke
Filosofie Henk Jochemsen.

Een poster waarmee stichting Natuurmonumenten ouders aanspoort om met
hun kinderen de natuur te beleven.

SATELLIET MEET SPONSWERKING KLEIBODEM

Hydroloog Bram te Brake promoveerde op 17
mei op zijn proefschrift over het gebruik van
radarbeelden om waterberging te meten aan
de hand van bodemkrimp. Hij gebruikt daarvoor radar-interferometrie, een techniek waarmee tot nu toe vooral de gevolgen van bijvoorbeeld aardbevingen of gaswinning in beeld
worden gebracht. Uit radarbeelden van een
overvliegende satelliet wordt informatie afgeleid over de verticale verplaatsing van de bodem. Afhankelijk van de gebruikte golflengte is
tot op enkele millimeters nauwkeurig te meten
of een bodem tussen twee opnamen is gedaald
of gestegen.
Kleihoudende bodems krimpen als ze indrogen. Dat zie je doordat de bodem scheurt. Maar
behalve in de breedte, vindt die krimp ook in de
hoogte plaats. En die verzakking (of uitzetting)
kun je dus afleiden uit de vergelijking van radarbeelden die met enige tussentijd zijn opgenomen. Te Brake deed dat voor kleibodems in de
Noord-Hollandse polder de Purmer.
Zo simpel als het lijkt is het evenwel niet.
Dat komt door de verstorende werking van de
bodembedekking: de radar ‘ziet’ het verschil
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Kleigrond krimpt en zwelt onder invloed van
vocht. Die beweging is met satellieten goed
te volgen en levert in theorie een maat op
voor de natheid van de bodem. De praktijk is
echter grillig.

niet tussen de bodem en alles wat erop groeit.
‘Met de korte golflengte die ik gebruikte, kun je
eigenlijk vanaf juni niet meer meten, omdat
het signaal dan wordt verstoord door gewas’,
aldus Te Brake. Het krimpgedrag van kleihoudende grond blijkt bovendien grilliger dan Te
Brake vooraf had ingeschat: de grond krimpt

niet in alle richtingen evenveel. Dat samen
maakt een goede berekening van de verandering in waterberging lastig.
Te Brakes conclusie is dat het principe van
de metingen werkt. Praktische bruikbaarheid
voor het waterbeheer is door alle mitsen en
RK
maren echter nog ver weg.

