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Hetgroenehartop
internet
Virtuele natuurbelevingis in opkomst.
Binnen natuurbeschermingsorganisati es wor dt daar
te weinig op ingespeeld,
vindt:
Trtoues vlN Sr.ossE

nige tijd geledenstierf Fayejin aan een hartaanval. Fayejin
was een enthousiastespelervan
World of Warcraft, ?swerelds
meest populaire computerspelwaar in
totaal meer dan rr miljoen mensenmet
elkaarbnline'aan meedoen.Haar medespelersbeslotenom, binnen het spel,een
virtuele begrafenisceremonievoor haar
te organiseren."We zullen dezeceremonie aan'Frostfire Hot Springs'houden,
omdat ze eryan hield daar te vissen.Ze
hield van het geluid van water,het kalmeerdehaar,en ze hield van sneeuw."
De ceremonie,die vier dagenlater werd
gehouden,was heel aangrijpend.Aan de
oever van het meer vormde zich een rij
van (virtuele) mensendie hun laatsterespect aan Fayejin betuigde.Van de ceremonie werd een filmpje gemaakt dat ze,
in reallife, aan de oudersvan Fayejinwilden aanbieden.Fayejin hield van sneeuw
en het feit dat de sneeuwin het computerspelniet meer dan een (overigensuitstekende)animatie was, deed nauwelijks
ter zake.
Voor de duizendenNederlandsejongeren die dag in dag uit aan WoW (World
of Warcraft) of vergelijkbarecomputerspelen,zoals SecondLife, deelnemenis
dat heel normaal. Bij hen loopt het werkelijke en het virtuele leven moeiteloos
in elkaar over. Als ze een moment van
de natuur willen genieten,hoeven ze
ook helemaalniet meer naar buiten.Net
als in het echt treffen zij ook binnen het
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In het relatief korte tijdbestek waarin
computeranimatiespelende markt hebben veroverd, is zo een geheelnieuwe,
voor de ouderen onder ons ongekende
vorm van natuurbelevingontstaan;een
beleving die niet alleen'leuk'is, maar
daadwerkelijk de herinneringen en handelingen van een helejonge generatiebegint te bepalen.

spel steedswisselendeweersomstandig- Realiteit
Binnen de natuurbeschermingwordt
heden aan.t Nachts is het donker, met
sterrenen maan en's avondsen's och- , deze ontwikkeling, naar mijn vaste overtendsis er schemering.Somsregenthet tuiging, onvoldoende onder ogen gezien.
Veel natuurbeschermershouden er soen somsschijnt de zon. En de bomen zijn
wieso al niet van om al te lang achter de
evenmooi.
computer te zitten en de beleidsbepalers
op de ministeries van LNV en VROM
Hetbestedier
Op basisvan gesprekkendie wij als Stich- hebben over het algemeenwel wat beters
- comte doen dan - vaak schreeuwerige
ting wAarde met jongeren voeren,en opDaarbij
komt
puter-spelletjeste spelèn.
merkingen die spelersop weblogsen invermengingvan
dat de bovenbeschreven
ternetfora maken, is wij eenvoudigna te
gaan hoe dezejongeren de'virtuele na- virtuele en reëlewereldennog geenszins
is uitgekristalliseerd.Eenduidige intertuur' binnen hun spelomgevingervaren.
pretatiesvan de meest recente ontwikVrijwel meteen blijkt dat de keuze van
kelingen op computergebied zijn niet
medestrijdersen hulptroepenvaak door
voorkeur voor, of weerzin tegen,bepaal- voorhanden.
de dieren wordt bepaald.'Als'pet'kies Overigensweten ook de spelerszelf vaak
niet wat ze ervan moeten denken, Zo
ik het liefst een tijger, omdat ik dat het
werd de indrukwekkende ceremonie ter
leukste dier vind, en ik het leuk vind om
gelegenheidvan het overlijden van Fayedaarmeerond te lopen.Het hangt er ook
jin
bruusk verstoorddoor een groep anis,
maar
een
spin
vanaf welke het beste
dere spelersdie een bliksemaanvalop de
kies ik niet, omdat ik het vies vind als die
aanwezigenuitvoerde om, geheelvolgens
de hele tijd naastme loopt".
de'traditionele'regelsvan het spel,erVeel jongeren geven aan daarnaastook
een voorkeur voor mooie plekken te varingspuntente verzamelen.Dit leidde
tot verontwaardigdereactiesonder spehebben. Ze zljn zich daar - enigszinstot
mijn verbazing - zelf terdegevan bewust. lers die op een gegevenmoment zelf niet
" I e d e r ek e e r a l s i k l a n g sm i j n ( v i r t u e - meer wisten wat spel was en wat realiteit.
Dat maakt het er natuurlijk allemaal niet
Ie) Iievelingsplekkom neem ik een kormakkelijker op.
te pauzeomdat dezeplek zó mooi is. Het
is moeilijk te beschrijvenwaarom,maar Toch leidt het geen twijfel dat de virtuedie plek raakt me zo diep en is tegelijk zo le werkelijkheidin toenemendemate als
simpelJ'(...) "Eén blik vanaf de heuvels volwaardig alternatiefvoor (belangrijke
'Booty
Bay'... elementenvan) onze'reële'leefomgeving
naar de zonsondergangin
zal gaan dienen. Als we willen dat onze
dat is echt onbetaalbaar."
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natuur en ons landschapook in de toekomst enigszinsbeschermdblijft, zullen
we ons echt tijdig moeten afvragenhoe
we op de opkomst van virtuele werkelijkheden in kunnen spelen.Want natuurbelevinggeldt momenteelals één van de
centraledragersonder ons natuurbeleid
en het is nog maar de vraag of dat over
pakwegtien of twintig jaar nog steedszo
is.
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"Waarom zetten jullie het Groene Hart
niet gewoon op internetj'werd mij gevraagd.De logica daarachterwas even
simpel als verontrustend.Als hoogkwaIitatieve computeranimaties,zoals deze
in WoW zijn aan te treffen, mensen in
voldoende mate in staat stellen rust en
ruimte te beleven,compleetmet (virtuele) zeldzamevogels,prachtige zonsondergangen,weidse vergezichtenen de
mogelijkheid daar zelf naar believen,
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alleen of met vrienden, virtueel doorheen te wandelen,waarom zouden we
de ruimte dan'in reai life'niet gewoon
voor bedrijfsterreinenen woningbouw
mogen gebruiken?
Een snel geformuleerd, scherp weer-
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woord is niet afdoendeals men in ogenschouw neemt dat de opkomst van virtuele werkelijkheden nog maar in haar
kinderschoenenstaat en zonder enige
twijfei een grootsetoekomst heeft.Naar
mijn mening raken we met deze opkomst van virtuele natuurbeleving aan
één van de belangrijksteactuelekennisvraqenvoor de toekomst van het na-

tuurbeleid. In omzet zljn de computerspellende filmindustrie al voorbij gestreefd en qua programmeertechniek
volgt het ene hoogstandjehet andereop.
De spellenworden echt met de dag realistischeren mooier.Ga maar eensbij
zo'n virtuele werkeiijkheid op bezoek;je
zult versteld staanvan de pracht van de
natuur én de mogelijkheden om er zelf
in te recreërenl
Gelukkig leidt natuurbelevingin deze
computerspellenniet altlld tot substitutie en bedréiging van natuur. Dit bewijst de WoW-spelerdie het verlangen
uitspreekt dat de natuur in de echtewereld even mooi wordt als in het spel."Ik
hoop dat ik op een dag,ergensin de wereld,mijn eigen'Lakeshire'vind.
Als dat
gebeurt,verhuis ik daar meteen naartoe'l m
Thomasvan Slobbeis directeurvan StichtingwAarde,eendenktankbinnende natuurbeweging.
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