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Natuur in tijden
van corona
April was een maand waarin
we allemaal zo veel mogelijk
thuis moesten blijven. Winkels, musea en horeca waren
potdicht. Als je er toch even
uit wilde, bleven het stadspark
en de natuur over. En dat bleef
niet onopgemerkt vertellen
boswachters. “Het leek wel elke
dag zondag”. Sommige natuurgebieden werden ten langen
leste dan maar afgesloten.

— Geert van Duinhoven (redactie)
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> Op 24 april besloot het Utrechts Landschap om
natuurgebied de Blauwe Kamer voor onbepaalde
tijd af te sluiten voor publiek. Het aantal bezoekers aan het natuurgebied de Blauwe Kamer werd
groter dan waarvoor het gebied is ingericht. Dit
zorgde voor een aantal problemen, zoals druk op
de natuur en onvoldoende ruimte om de coronamaatregelen na te streven. De parkeerplaats was al
eerder afgesloten maar de druk op de natuur bleef
zo groot, dat het Utrechts Landschap, zo zegt de
woordvoerdster, de “bij wet... beschermde natuur,
niet meer voldoende kan waarborgen. Onder meer
zijn veel en bijzondere broedvogels, maar ook
andere natuur, extra kwetsbaar in deze tijd van het
jaar.” Daarbij komt, zo zegt de perswoordvoerdster van het Utrechts Landschap, dat niet alleen
het aantal mensen uit de hand liep maar ook de
activiteiten die mensen er deden. “Er werd met
ballen en frisbees gespeeld, de rivieroevers werden
als strandjes gebruikt. De mensen komen veel
meer dan anders buiten de paden. Het is duidelijk
een groep mensen die normaal gesproken niet in
de natuur komt. Het is natuurlijk fijn als nieuwe
groepen mensen de natuur ontdekken als plek om
te ontspannen, maar het liep hier uit de hand.”
Bovendien is de Blauwe Kamer niet geschikt om
sturende maatregelen te nemen om daarmee mens
en natuur beter te beschermen, vindt het Utrechts
Landschap. “Op landgoed Oostbroek bijvoorbeeld is
het ook veel drukker geworden, maar daar hebben
we de routing aangepast door op een belangrijke
bruggetje eenrichtingsverkeer in te stellen voor
wandelaars. De Blauwe Kamer ligt ingeklemd
tussen water en heeft slechts een enkele ingang
die ook uitgang is. Daarom konden we behalve
het afsluiten van het parkeerterrein geen sturende
maatregelen treffen om de negatieve effecten te
reduceren.”
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Gezond verstand
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Ook Rob Reintsema, hoofd natuur en landschap van Het
Groninger Landschap ziet dat het veel drukker is geworden in de natuurgebieden. En meer mensen betekent
nu eenmaal ook meer overtredingen. “Ik heb overigens
niet het idee dat het allemaal nieuwe bezoekers zijn die
de regels niet zouden kennen. Ze komen denk ik wel
iets vaker met het hele gezin en sommigen willen voor
hun dagelijkse ommetje met de hond eens een keer iets
anders, ze hebben bovendien meer tijd, en komen in
onze gebieden. Prima, maar meer mensen betekent nu
eenmaal vaak ook meer honden en dus ook meer mensen die denken dat hun los mag lopen omdat hun hond
nooit achter de vogels aan gaat. Ik roep mensen dan ook
op om de natuur te respecteren. Gebruik je gezond verstand, wees je er van bewust dat je in het leefgebied van
dieren bent en houd je aan de regels. Alleen dan kunnen
we samen van de natuur blijven genieten.” Afsluiten is
voorlopig nog niet aan de orde, volgens hem. Hoewel
wel een vlonderpad van 50 cm breed en de Kiekkaaste in
Nieuwe Statenzijl, de potstal bij het bezoekerscentrum
Reitdiep in Noorderhoogebrug en het fietspontje bij
het Zuidlaardermeer, net als de bezoekerscentra, tot 1
september gesloten zijn.
Toezichthouder Jelle Kapteijn van Natuurmonumenten
in Noord-Holland vindt het in zijn gebieden inmiddels wel te druk geworden. “Het is heel begrijpelijk dat
mensen eropuit willen trekken, maar het is nu af en toe
echt bar en boos. Jongeren die in grote groepen midden in het natuurgebied gaan zitten drinken. Daarmee
veroorzaken ze enorme verstoring voor de dieren die er
leven. Zeker nu we midden in het broedseizoen zitten
en bijvoorbeeld reeën hun jongen krijgen. Mensen die
van de paden afgaan en dwars door het gebied heen
sjouwen, fietsen op plekken waar dat niet mag, vissen
in de natuur, honden overal laten loslopen. Mensen
gedragen zich alsof ze in een recreatiegebied zijn, waar
alles mag.”
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Bevrijding

foto Freddy Schinkel
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Jammer is vooral dat de voorbereidingen voor
de 75-jarige bevrijding misschien voor niets zijn
geweest. Een dank aan de bevrijders, ook weer met
houten letters gemaakt op de hartvormige open
plek, is gelukt. Maar de zandsculpturententoonstelling die helemaal in het teken van de bevrijding
stonden, zijn weliswaar gemaakt maar de tentoonstelling zal waarschijnlijk niet geopend kunnen
worden. De zandsculpturen vertellen in zeven
beelden het verhaal van de bevrijding. Het is maar
de vraag of de sculpturen de einde van de lockdown overleven.
En de camping, is die weer open? “Nee, Staatsbosbeheer heeft gezegd dat alle campings dicht moeten. Wat mij betreft zou je hier anders best hebben
kunnen kamperen als je eigen sanitaire voorzieningen hebt. Maar goed, landelijk is afgesproken om
dat voorlopig nog niet te doen. We wachten af.”<
redactie@vakbladnbl.nl

foto Freddy Schinkel

Geen vrijwilligers
Harco Bergman werkt voor Staatsbosbeheer in het Kuinderbos.
Voor hem is het nu elke dag zondag in het bos. Het zijn volgens
hem veel mensen die het bos ontdekken als plek om lekker te
wandelen en tot rust te komen. Probleem is dan weer wel dat ze
de spelregels niet kennen dus moeten Bergman en zijn collega’s
vaker dan normaal in actie komen. “Ik ben niet iemand die meteen bij elke overtreding een boete uitschrijft. Ik spreek ze eerst
aan op hun ongewenste gedrag. En dan merk je al wel dat ze dat
niet gewend zijn. In een park of groenstrook heb je geen toezichthouders die je op gedrag aanspreken. Dat is dus even voor
ze wennen.” Afsluiten van gebieden heeft volgens hem geen zin,
want dan maak je het gebied waar mensen wel mogen komen alleen maar kleiner. Met alle gevolgen voor de natuur ter plekke.
Behalve dat ze meer toezicht moeten houden, hebben Bergman
en zijn collega’s het ook extra druk vanwege het feit dat de vrijwilligers niet mogen helpen. “Ook onze mensen van de zorggroep
zijn er niet, zo zo als onze mensen die hier in het kader van hun
werkstraf komen werken. Dus de noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden moeten we nu zelf doen. Aan de andere kant
hebben we veel minder administratief werk zoals mailverkeer,
dus uiteindelijk zijn we met z’n allen nu iets meer buiten aan het
werk. Samen overigens met onze stagiaires die van school gelukkig wel hun stage mochten vervolgen. Ik kan dus nu meer tijd
met ze buiten doorbrengen dan normaal gesproken. Zo hebben
ze samen nog een ode kunnen brengen aan het zorgpersoneel
door met boomstammetjes een boodschap te maken op een open
plek in het bos. Wat me overigens wel een beetje tegenvalt is het
aantal mensen van de Staatsbosbeheerkantoren dat in het bos
komt helpen. De organisatie heeft gevraagd of mensen die het in
deze coronatijd minder druk hebben of graag even buiten willen
werken, zich kunnen melden. Tot nu toe heb ik hier slechts een
enkele Staatsbosbeheer-collega gezien die een dag komt werken.
Ik had verwacht en gehoopt dat dit er wel meer zouden zijn.”

Anderhalve-meter-zomer in de natuur
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Het wordt een anderhalve-meter-zomer, en veel mensen
zullen de vakantie in eigen land doorbrengen. Dat betekent: meer wandelen en fietsen in onze mooie gebieden,
meer genieten van een kopje koffie op een landgoedterras, meer bezoekers bij informatiepunten en bezoekerscentra.
Prima natuurlijk, maar al die belangstelling moet wel in
goede banen worden geleid. Er zijn daarom protocollen in de maak die kort en helder inzicht geven hoe om
te gaan met publiek, bezoekers, gasten en vrijwilligers.
Betrokken zijn Natuurmonumenten. Staatsbosbeheer, de
12 Landschappen, de Federatie Particulier Grondbezit en
Stigas. Coördinatie is in handen van de VBNE. Informatie zal via ieders eigen kanalen worden verspreid, zo niet,
stel je vragen info@vbne.nl.
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