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Hangplek en

ook bij elkaar
natuur horen

Het 'oubollige' imago van
de natuur- en milieubewe-
ging is funest voor haar
aantrekkingskmcht op
jongeren. Maar voor hen
is de natuur wel degelijk
belangrijk.
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T y oe te leven metde mtuu?

H De grcotste miueutudje
L l ooit. de recente MiIemiM
Ecosystem Ássessment, maak het
belang van deze 1'raas pijnlijk duide
lijk. De door de mêns ver@zaal<te
schade ad de natuur is ongeëvÈ
náárd in d€ gêschiedenis.l. steeds

Dit is een loden last oP de schou-
de$ ven de jongere en toekomstige
generaties. Voor de natuur- en mi-
lieubeweging gloort hier een nieuwe
roekomst, mits zij ken ispelen op
de werderins ! an joDgeren l1oor nà'

Jongeren

In het denken over natuur
mo€t de meDselijk€ natuur
ook e€n plek hebb€n

zondagen g'6 ffidêl€n - èn onbÈ
doeld wordt daaÍnee de dualiteit en
afstdd tussen mens en natuu be-
stendigd. Voorjongeren is dezê ou-
boUige' houdingfiDest. Zij ztn im
mers dot op hedendeegse ontwikké-
lingeni zij hebben een neus v@r
nieuw en ftÈ ên prikkm achlerhaal
de opvattingen genadeloos door.

Velen bêschouwen áuto en af-
standsbediêning, matnetron eD mc
bieltje a1s d€ i/sieke mánifestaties
en onze coleaieve verireemding
vu natuu. Maa. vie met ande.€
ogen kijld, ziet dat we h€n @k ku-
nen beschouwen als uitingen lan
onze uniek meNeujke natuu, met
hàar eindeloze nogenjkheden voor
imovatie en iDteligêntie, êxparsie
en ontwikkelirig. In het denken over
natuu dient de mesetjke natuu.
dan ook een plek te lcijg€n.

ln mijn wêrt roor sti.hring wAaÍ-
de merk ik dat jongeren intuitieíeen
doorgaàB zeer integïale visie op
mens en natuur tonen. Binnen ons
pDjed HaDspleken worden joryÈ
iên uitgedaàgd htrn eigrn noties vd
'natuur'en stad te ond€Ízoeken en
pleklen te ontwerpen die op artistie.
ke wjzè Mtuur in de Íad vevso
Jongeren onhelzen gulzig de noee
]ijldredên en vibÈries ván het mo
deme, stedelijke leven én kennen
belang eD wadde t@ aár Mtuu, die
zt essocièren met schoonh€id, onÈ
spannins en gezondheid ên die mag
bij de vómgeving van de ideale \e
ldplek dus zeker niet ontbreken.

Zonder de jeugd is er geen ioÈ
komst. Niet voor de natuur' en mi-
lieubeweging. omdat iNovatie en
het initièren vàn c]dÈlllele vemieu-
wing e$entieel is in haar P3leI van
stràtegieën. Maar veel erger nog,
zonder de jeugd is er ook Seen toe
komÍ voor nàtuur en milie'r, en ds
het leveL Om aansluiting te vinden
bij de leefirereld van jonseren noet
natuur Yerbonden worden met leven
en beleven, met zjntuiglijkheid en
bezinning, met genietên en gÍoeien.
In plaats m mensen aan te sprek€n
op die heel specifieke liefde v@r
ecorogre moeren hensen aengesprt
ken worden op, wat ik zou willen
noemen. liefde voor het leveu.

ÀrDick de witt È juior oDddzoeker en
projectleid{ bt stichting wÀade. Het r-
tikel is een saBenvattiry var de tG
spruk die zt gisteren hield in het kader
van de Victor Wsthof leziry En het
Nijm€egs Univênitair Centrum rcor
Milieuwtenrhapper en Duuzme onr
wiklcling.

tuur voor de eigen leverokwaliteit.
Een snel veránderendê matschrp

pelijke en sociaal<conomische con-
text - denl aan globálisering - nood'
zaákt een cultuu.omlag. Deze ver-
nieuwing is bij litstek het tenejn
vd de jongere generaties. Hu on-
bevanse.neid zorgt dát zij vaàk
v@rop lopen met deuwe ideên en
ontwikkelingen. ze belichamen een
enorm scàla ad mogelijkheden
v@r de natuur- en miUeubileging.

Onderzoek door de Universiteit
vd NijmegeD let echter zien dat de
Mtuu- en milieubeweging jongeren
nauweltk! nog weer re inreresseleD.
ze heeft een afrremende en vergrij-
zende à.hterbàn en een nêgadef
imago. ze worden geassocieerd met
'gênenwollen sokken . beperkingen
en êen opgelegde moraal.

Bimer de natxuF en milieubewe
ging wordt altijd geroepen datde
mens onderdeel van de natuur is .
Natuur wordt gereduceerd tot een
extem, ê.ologisch fênomeen - tot
iets wát buiten ons n, wau we o!
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