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Zevende Westhoff-lezinq over
natuurbescherminq in de 21e eeuw
Waar kri jgt Natu u rmon u ment€n de komende eeuw mee te maken?

Én wêt betekent dat voor de rol en de keuzes die de vêreniging moet
maken? Dele vragen stonden cent.aal op de zevende Victor WesthofÍ-

l ez i ng  d ie  op  11  me i  i n  N i jmegen  we rd  u i t gesp roken  doo r  He rman
w i j í f e l s ,  voo12 i t t e r  van  de  j ub i l e rende  Ve ren ig i ng  Na tuu rmonumen ten .

Jan van GÍoenendael, hoogleraar aquatische ecologie en mil ieubiologie.
en Annick de Witt ,  project leider van de Stichting wAarde, reageerden

vanuit het perspectieí van Íespectievel i jk de wetenschap en de jongeren.
victor We5thoÍÍ war een invloedÍi jke natuurbescheÍmer en wetenschapper

i n  he t  naoo r l ogse  Nede r l and .  Me t  een  j aa r l i j k se  l ez i ng  w i l  de  Radboud
Universiteit  Ni jmegen vanuit het geda(htegoed van WesthoÍf tegenwi(ht

b i eden  aan  de  ove rhee rsende  be langs te l l i ng  voo r  economische  g roe i  en
het onwankelbarê vertÍouwen in technologis(he ontwikkel ingen,

Zet liefde voor het teven centraal
aan natuur. Natuur woldt door hÊn
geassocieerd met schoonheid, ont-
spanning en gezondheid en mag bij de
vormgeving van de ideale ?elaxplek'
dus absoluut lliet ontbreken.'

G€nieten en groeien
Joogeren zijn, zo zegt De Witt. niet
zozeer het probleem als het om de
toekomst vao de natuurbescherming
gaat, zoals vaak gedacht wordt,
Wellicht zijD ze juist de oplossing, want
als geen ander zljn zij in staat om de
noodzakelijke culturele vemieuwing
op gang te brengen. "Om aansluiting te
vinden bij de leefwereld van jongeren
moet natuur verbonden worden met
leven en beleven, met zintuiglijkheid
en bezinning, met genieten eIr groeien.
In plaats van meltsen aan te sprcken
q&die heel spec ieke liefde voor
ecologie moetet mensen aangesproken
wordel op, wat ik zou willen noemen.
liefde voor het leven."

De natuur- en Eilieubeweging maakt
een cruciale fout door latuu! te
beperken tot een extern, ecologisch
fenomee& tot iets wat buiten mensen
staat, tot Íets waarje op zondag wan-
delt. Daarmee wordt de afstand tussel
natuur en mens alleen maarbestendigd.
Met die eenzijdige benadering zal het
natuurorgalisaties niet lukken
jongeren te interessercn voor hun werk,
betoogt Annick de Witt, werkzaaÍo bij
de Stichting wAarde.
Hoe dan wel? Volgens De Witt zit de
uitweg Ín de andere betekenis van

'natuur', namelijk het intÍinsieke
karakter of de essentie van dingen eo
meÍrsen.'Juist in deïatuur heri,inden
we makkelijk onze eigen natuur, stern-
men we ons bijna vanzelf af op dat
natuurlijke dtme en die natuurlijke
staat van zijn."

Vanuit deze betekenis van natuul
vemndert de missie van de natuurbe-

weging volkomen, stelt De Witt. "Van
het behouden en beschermen van de
fysieke natuurlijke omgeving begeeft
het zich nu ook op het terrcin van het
mysterie van de rDenselijke ontdek-
kingstocht haar eigen natuu! te
(her)vinden, ontwikkelen en yerwe-
zenlijken." Dit vereist in haar ogen een
culturele herontdekking en herwaar-
deling van natuur als bron vaD rust en
ontspanning, geestelljke en lichamelij-
ke weerbaarheid, persoonliike grcei ell
betekenisverlenini.

Hangplekken
Het project'Hangplekken, Naturally
Cool' van de Stichting wAarde heeft
geleerd dat natuul wel degeliik
betekenis heeft voor stadsjeugd. De
Witt; "Hoewel dezejongeren gulzig de
mogëlijkheden en vibraties van het
stedeli,l'ke, moderne leven omhelzen,
zijn zij oagenoeg unaniem over het
belang en de waarde die zij toekennen


