stelling     

“Minder bureaucratie
en meer vertrouwen in
de natuurbeheerders
zou het natuurbeheer
ten goede komen”
Natuurbeheerders vinden dat ze veel te veel aan regeltjes
vastzitten en formulieren moeten invullen. Ondertussen kunnen
ze niet aan de natuur werken. Dus, stop daarmee, heb wat
meer vertrouwen in de beheerders. Dit zal zich terugvertalen in
natuur. De stelling luidt deze keer: Minder bureaucratie en meer
vertrouwen in de natuurbeheerders zou het natuurbeheer ten
goede komen.

foto Hans van den Bos, Bosbeeld

— Marjel Neefjes (samenstelling)
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Chris Hartman,
Staatsbosbeheer:

“Beheren van buiten naar
binnen”
“Daar ben ik het absoluut mee eens!
Vastlegging is belangrijk, maar we
zitten nu in het andere uiterste. Een
beheerplan of certificering van personeel is op zich niet verkeerd, maar het
moet wel in verhouding staan tot de
beheerpraktijk. In de natuur wisselen
processen van jaar tot jaar, dat vraagt
vaak om bijsturing, maatwerk en parate kennis van vakboswachters, dit is
bijna niet vast te leggen in plannen.
Ik heb wel eens meegemaakt dat
iemand meeschreef aan een beheerplan van een gebied en zei: ‘Ik ben er
net voor de eerste keer geweest.’ Hoe
kun je dan voldoende gevoel hebben
bij het gebied? In het veld zie je vaak
andere dingen dan je op papier hebt
bedacht. Datzelfde geldt voor de
certificering van personeel. ‘Vlieguren’ zijn denk ik waardevoller dan
theoretische kennis.
Ik vind dat je van buiten naar binnen
moet praten en niet andersom. Om
Simon Klingen maar eens te citeren:
‘Praten over bos kan alleen mét het
bos, ín het bos.’ En dat geldt natuurlijk niet alleen voor bos, maar voor
natuur in het algemeen. Een voorbeeld: in het beheerplan staat dat we
vanaf 15 juni kunnen maaien. Maar in
het veld zien we dat de reeën laat gekalverd hebben, dus dan wachten we
liever nog 1 of 2 weken. Ook al mag
het op papier. Dit is een voortdurend
spel tussen beleid en buiten.
We hebben hier in Nederland heel
hoogopgeleide boswachters, daar
mogen we trots op zijn. Maar ik heb
al collega’s zien struikelen over al het
papierwerk. Je kiest niet voor dit vak
om administratief medewerker te
worden. Je wilt naar buiten! Daarom
vind ik dat we weer meer mogen
vertrouwen op de kennis van onze
eigen mensen en niet eindeloos in
papierwerk moeten verzanden.”

Tineke de Vries, Stichting Part-Ner,
Certificering Natuurbeheer:

Arjan Alkema, FSC
Nederland:

“Overheden hebben de neiging
om regelingen alsmaar meer
op te tuigen”

“Nu verlangen we dat
een beheerder een
strategie heeft”

“Wij hebben twee stelregels: (1) er moet
zo veel mogelijk geld naar beheer in plaats
van bureaucratie en (2) je moet meer tijd
buiten aan het werk zijn dan dat je achter
je bureau zit. Ik heb zelf een natuurgebied
van 15 hectare, dat hebben we ooit omgevormd van landbouwgrond naar natuur en
beheren we nu als natuur samen met een
boer die biodynamisch werkt.
Vanuit die hoek ben ik in 2010 betrokken
geraakt bij Stichting Part-Ner, Certificering Natuurbeheer, eerst als lid, toen als
medewerker en sinds 2015 als directeur.
Sinds 2017 zijn ook particulieren met
minder dan 75 hectare natuur verplicht
om collectief SNL aan te vragen, en daarvoor moeten ze gecertificeerd zijn. Ons
certificeringsmodel heeft inmiddels 800
deelnemers waaronder landgoedeigenaren,
agrariërs, rietsnijders en andere particuliere eigenaren), en die moeten daar allemaal
een administratie voor bijhouden. Dat is
op zich niet verkeerd, want dat leert je
bewust kijken naar wat je doet, en daarbij
leg je je geschiedenis vast. Maar het moet
wel ten dienste staan van het beheer, dus
we beperken die administratie graag tot
een minimum.
Het idee achter SNL was om te stoppen
met controleren op resultaat en uit te
gaan van vertrouwen in de beheerder.
Maar overheden hebben de neiging om
zoiets alsmaar meer op te tuigen. Wij ook
hoor. Ons eerste handboek was 20 pagina’s, en het tweede 45. Je verzint er steeds
wat bij. Toen realiseerden we ons dat we
zelf deden wat we niet willen, en zijn we
teruggegaan naar 15 pagina’s. Meer lezen
mensen niet. Een beheerder zei: “Nu heb
je de essentie te pakken!”, en dat is een
mooi compliment. We moeten onszelf
blijven afvragen hoe het eenvoudiger kan.
We hebben nu dus een handboek van 15
pagina’s en modules van steeds maximaal
3 pagina’s. Als je echt wilt, lukt dat, maar
je moet er erg je best voor doen.”

“Wij zijn het er mee eens. Als
beheerder van de FSC-standaard werken we natuurlijk op
basis van regelgeving. Maar we
hebben onze standaard twee
jaar geleden herzien, en hebben
nu als belangrijkste uitgangspunt het vakmanschap van de
beheerder. Normering laten we
zo veel mogelijk achterwege.
We hadden bijvoorbeeld voorheen de norm van drie staande
dode bomen per hectare. Dat
leidde soms tot rare situaties in
een jong bos waar weinig dood
hout voorkomt. Dan zou je als
beheerder dood hout moeten
gaan creëren. Dat willen we
natuurlijk ook weer niet.
Nu verlangen we dat een
beheerder een strategie heeft
op bepaalde onderdelen, zoals
biodiversiteit of dood hout.
En dat hij laat zien hoe hij dat
aanpakt en uitvoert. Auditoren gaan nu dus niet meer een
checklist langs om te zien of
alle procedures gevolgd zijn.
Maar ze gaan met de beheerder
het bos in om te zien hoe hij
het aanpakt.
Dat betekent overigens niet dat
je zonder papier kunt. De basis
blijft natuurlijk een beheerplan
met keuzes en maatregelen.
Maar het is niet de bedoeling
dat een beheerder dagen per
week kwijt is aan papierwerk.
Het was dus een nadrukkelijke
keuze van ons voor vakmanschap, en zien of een aanpak in
de praktijk gebracht wordt.”
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