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CULTUUR
BESCHERMT
NATUUR
Er is een nieuwe manier van natuurbeheer nodig die is
gebaseerd op de culturele en spirituele betekenis
van natuur. Bas Verschuuren ontwierp er de richtlijnen voor.

Tekst Roelof Kleis
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e richtlijnen verschenen onlangs. Voor Verschuuren (Bos- en Natuurbeleid) en de werkgroep die hij leidde, is het niets minder dan
een mijlpaal. De groep werkte in opdracht
van de International Union for the Conservation of
Nature. De grootste natuurbeschermingsclub in de
wereld erkent daarmee het belang van een bredere kijk
op natuur en de bescherming daarvan.
Kern van de nieuwe visie is dat natuurbeschermers veel
beter gebruik moet maken van de relaties die mensen
al met de natuur hebben. Dat geldt niet alleen voor
het brede publiek, maar ook voor religieuze groepen
en inheemse volkeren. ‘De praktijk van de natuurbescherming zit in veel culturen en hun wereldvisie ingebakken. Alleen, die praktijk ziet er anders uit dan ons
westers model van natuurbescherming.’

Is jullie visie niet extreem?
‘Door de culturele waarde van natuur belangrijk te
maken, erken je de omgang die bestaande culturen al
hebben met de omringende natuur. Vanuit die omgang
wordt veel biodiversiteit bevorderd. Inheemse volkeren, een kleine groep van de totale wereldbevolking,
beheert 30 procent van het aardoppervlak. In die gebie-

den vind je 80 procent van de biodiversiteit op aarde.
Die volkeren doen dat, omdat hun cultuur dat ingeeft.
Niet omdat ze in een nationaal park leven. Natuur is
een cultureel construct. Van de 7000 talen in de wereld
kent het merendeel geen woord voor natuur. Maar we
hebben wel een IUCN, een organisatie die over de hele
wereld natuur beschermt. Dat botst. Pas sinds 2008
erkent de IUCN dat er verschillende concepten van
natuur zijn, dat er verschillende wereldbeelden over
bestaan. Kortom, dat kennis van de natuur niet alleen
een zaak van de wetenschap is.’

Heb je voorbeeld dichtbij waar natuur en
cultuur botsen?
‘Dichtbij huis? Neem de Veluwe. De Veluwe is een hotspot van cultureel erfgoed én van natuur. We willen daar

‘KENNIS VAN DE
NATUUR IS NIET ALLEEN
EEN ZAAK VAN DE
WETENSCHAP’
‘Zou het niet mooi zijn als kunstenaars deze Wodanseiken opnieuw schilderen, zodat de culturele waarde van de bomen mensen opnieuw
betrekt bij het gebied?’ Foto Guy Ackermans
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Bosgezicht, Barend Cornelis Koekkoek, 1848. Schenking van C.C.A. baron du Bois de Ferrières, Cheltenham. Rijksmuseum

allemaal graag hardlopen, wandelen of mountainbiken.
De toeristische sector wil zich er verder ontwikkelen. Er
botsen veel belangen. De vraag is nu of meer aandacht
voor de culturele betekenis van het landschap, en de
verbinding die mensen ermee hebben, effect kan hebben op de manier waarop het wordt beheerd. Dat vraagt
om een andere houding. Een houding, waarin rekening
houden met wat mensen liefhebben geen randzaak is,
maar default.’

Spelen spirituele waarden van de natuur
ook hier in Nederland een rol?
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‘Jazeker! Steeds meer mensen zoeken ontspanning
en inspiratie in het bos. Bosbaden is daar een mooi
voorbeeld van, een uit Japan overgewaaid fenomeen.
Gewoon in het bos met je rug tegen een boom gaan
zitten genieten of mediteren. Als in een warm bad.
Yogascholen gaan de natuur in. Er zijn professionele
sjamanen die hun klanten meenemen het bos in voor
een healing. Met een collega onderzoek ik hoe bosbeheerders rekening houden met die spirituele beleving
van het bos.’

Jullie introduceren significance led
conservation, een door betekenis geleid
natuurbeheer. Wat is dat?
‘Het idee is dat je rekening houdt met verschillende
waarden, verschillende soorten kennis en belevingen
van de natuur. Dat je niet alleen kijkt naar biodiversiteit,
maar ook naar de verbindingen die mensen hebben met
het gebied en hoe het leeft in de maatschappij.’

Leidt dat tot ander beheer?
‘Naar ons idee wel. Je geeft ruimtelijk expressie aan de
verschillende belangen in een gebied. Heel praktisch:
zonering bijvoorbeeld. Je wijst gebieden aan waar je prima sjamanistische workshops kunt houden of yoga kunt
doen, maar ook gebieden die je juist wilt ontzien omdat
er bedreigde diersoorten voorkomen.’

Is verbinding een kernwoord van deze aanpak?
‘Draagvlak wordt steeds belangrijker in natuurbeheer.
Ik woon in Doorwerth. In de buurt zijn de zogeheten
Wodanseiken. Die bomen hebben in de 19de eeuw inspiratie gegeven aan landschapsschilders in deze streek, de
Oosterbeekse School. Die bomen zijn de beelddragers
daarvan, maar zijn bijna dood. Dat is op zich niet erg,
dat is de natuur. Zou het niet mooi zijn als kunstenaars
deze Wodanseiken opnieuw schilderen, zodat de culturele waarde van de bomen mensen opnieuw betrekt bij
het gebied?’

Vindt die nieuwe aanpak ook zijn weerslag
in het onderwijs in Wageningen?
‘Steeds meer. In mijn colleges besteed ik er ruim aandacht aan. In onze leerstoelgroep zijn vakken die de
relatie tussen mens en natuur centraal stellen in relatie
tot natuurbeleid. Mijn droom is om een vak of capita selecta rondom dit thema op te zetten. De eerste
gesprekken daarover lopen, maar daarover kan ik nog
niet teveel zeggen.’ ■

En weer is er een stukje afgesnoept van het
Dassenbosje, het bosje van drie hectare in
het zuidwesten van de campus. In januari
kapte WUR veertien bomen voor de aanleg
van een fietspad naar het nieuwe onderwijsgebouw Aurora. Op zichzelf stelt de
kap van veertien bomen natuurlijk niet veel
voor, maar het is onderdeel van een kwalijk
patroon. In 2014 werd er al een deel van
het Dassenbosje gekapt voor de aanleg van
de busbaan en ook van de oude houtwal
langs de Bornsesteeg zijn door de
‘Het zou heel
jaren heen steeds
wrang zijn als
meer stukken verwe alleen natuur
wijderd. Bovendien
op plekken
heeft WUR jarentolereren die we
lang gepleit voor
toevallig over
een rondweg die
hebben’
door het Dassenbosje zou lopen. Dat plan is ondertussen
van de baan, maar nu wil Idealis studentenhuisvesting bouwen tegenover Campus Plaza, precies waar die houtwal loopt. Het lijkt
op de manier waarop landschapselementen
verdwijnen uit het buitengebied: iedere keer
wordt er een stukje opgeofferd, totdat er
niets meer over is.
Volgens sommigen is het Dassenbosje ruim
300 jaar oud. Uit luchtfoto’s uit de Tweede
Wereldoorlog blijkt dat het bosje vroeger
voor hakhout werd gebruikt en ook aan de

Vincent Oostvogels

wat oudere bomen kun je dat nog zien. Verder is er nog een duidelijke rabattenstructuur herkenbaar, een slotenstelsel dat veel
werd toegepast om bosbouw mogelijk te
maken in natte gebieden. Ook de houtwal
langs de Bornsesteeg is een restant van
een ouder boscomplex. Zulke geschiedenis
is waardevol, juist op een campus waar veel
gebouwen pas na 2000 zijn gebouwd. Het
zou van armoede getuigen als we niet in
staat zouden zijn dat te behouden.
En natuurlijk, er is de afgelopen jaren ook
veel natuur bijgekomen op onze campus.
Er zijn vijvers gegraven, er is blauwgrasland
met orchideeën aangelegd en er is zelfs
een vleermuizenkelder gebouwd. Voor iedere gekapte boom zijn er meerdere nieuwe
bomen geplant. Dat is prijzenswaardig.
Maar het vormt geen volwaardige vervanging van landschapselementen die er voor
de oorlog al waren. Niet qua natuurwaarde
en niet qua cultuurhistorie. Het zou heel
wrang zijn als we alleen natuur tolereren
die we zelf hebben ingetekend, op plekken
die we toevallig over hebben. Laten we dus
op de eerste plaats zorgvuldiger omgaan
met de natuur die er al is. Ook op plekken
waar die natuur ons niet zo handig uitkomt.

Vincent Oostvogels (25) zit in het eerste
jaar van zijn promotieonderzoek naar
biodiversiteitsherstel in de melkveehouderij.
Hij droomt ervan om op een dag zelf een
paar koeien te kunnen houden.

