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In de wereld van de natuurbescherming g€ldt

biodiversiteit als ndw Itd tí. ,orrí. H€t woord is

nog geen twintig jaar oud - het werd in 1988

door wetenschappers geinlroduceerd , máar

heeft een ongekende opmars doorgemaaki.

In bjjna elk natuur- ofmili€ubeleidsdocumeni

duikt het op. ln naam van d€ biodiversiieii wor-

den duizenden bedreigde planf €n dieEoorten

beschermd, wordr grootschalige visserij aan

banden gelegd, wodt houtkap C€reeule€rd €n

worden wereldwijd hele netwerken van natuur-

gebieden tor sand gebncht. Milj:rden eurot

zijn er iaailijks me€ Cemoeid. De burger ziet

hei aan en denkt er het zijne van.

Volgêns het Biodiversiteitsverdrag uii r992

siaai biodiversit€it voor 'de vencheidenheid aan

ecosyst€men, soo4en en genen in een bepaalde

tijd en in een bepaald gebied. ook de afwiss".

ling binnen soo en en iussen ecosystemen valt

onder b iodiv€r l i re i - .  Dple d i \êr ' i re ; t  veÍd ien-

aandacht, omdai er belángrijke functies aan

worden toegedichr bij de instandhouding van

vitale kringloopsystemen, zoals de prcduclie

van zuurstol en bij de aannaak van voedsel

naruurht !e Lousmd e, ia len. l ledrng e-  - "d i '

cijnen. "Biodiversiteit is de biologische levens-

verzekerine van de mensheid", stelde Jan Pronk

He \ " 'dràg dal  .nmrdd" l .  door  r8o landen i .

gerahficeerd en heeft geleid tot een reeks van

afspnken op velerlei gebi€d, heeft niet kunnen

vooÍkomen dat ial van unieke ecosysiemen in

Íap tempo van d€ aardbodem verdwijnen en dat

steeds meer planÈ en dienoorten in hun voort'
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bestaan worden bedreigd. Volgens de nieuwste

Rode LijÍ van bedrcigde soorten komi het totaal

aantal bedreigde soorten op aarde op r6.n9,

liefst 40 procent van alle sooften die bij de

beoordeling zijn betrokken.

Duidelijk is dat het verlies van biodiversiteit

in steeds sneller iempo plaatsvindt en dat van
rprrp o- \pdraging gêen .prá\e rs .  Zoals va /er

lijkt het beleid op zich ade-
quaai, maar wordt de natuur
toch niei beter Deze trieste
waarheid hangt natuurlijk
sám€n met hei feir dat de
sarnenleving meer is dan
inteniies en beleid, abstrac-
ties, wetenschap en politiek.
overigens kiijgt hei woord

geràak in het web van belangen en de daarmee

Cepaard gaande bestuurlijke en wetenschap-
pelijke haarkloverijl Immersrwie weet wat
er gebeurt als het volk daadwerkelijk met het
woord biodiversiteit aan de haal gaat)
Wie zich in het Biodiverciteitsverdrag verdiept,
ziet d€ bui al hangen: Burgers hebben geen
boodschap aan de pragmatische redenen waar-
om biodiversiteii uitsluitend binnen het stikte
kader van soevereine staten wordt behandeld.

ltluslturie Ytonnè Ktuee

Gebieden die buiten de ter-

ritoriale gÍenzen liggen, zoals

Antarctica en de oceanen, tellen

niet mee en dat is voor iedereen

met een beetje boerenverstand

moeilijk te begrijpen. Als er iets

grenzeloos is op deze aaide, is

biodiversiteit wel st€eds meer bekendheid. Maar

t raa-  \et  precres voor  s taar)  Brodiveís i re i r  denl . '

menigeen, is 'iets met leven op aarde'. H€t is

iets zorgwekkends, iets met ijsberen, ver weg.

Koiom, voor velen is hei een woord dat in rap-

porten thuishood en verder weinig met het

dagelijks leven van doen heeft.

Zo gauw we er dichter bij huis mee te maken

knjgen, treedt al snel een soon kramp op. De

recente eNaringen met de'Bruno de Beel, die

op 26 juni in het B€iere Rofdand,gebied werd

doodgeschoten, zijn daar een voorbeeld van.

Duitsland heeft jarenlang de hednvoering van

wilde beren in Europa bepleit, maar het land

schoot collectief in de sh'ess toen een van deze

dieren het waagde de Alpen over ie steken en

zelís enkele Duitse schapen te verorberen.

Korenwolf

En wat te de*en van het feit

dat het verdrag bepaalt dat de variatie van men-

selijke genetisch materiaai niet iot de biodiversi

teit magworden gerekend? Is biodiversiteit niet
juist zo mooi, omdathet de rijkdorn van ons

eigen leven verbeeldtl Is de resonantie tussen

onze eigen inneÍlijke natuur en de nátuuÍ om

ons heen niet de basis van elke bebokkenheid

bij het pl:nten- en dierenleven op aardel wil

niet iedereen iÍij zijn als een vogel ofmoedig

Evolutie
vie de ontrilleling van een menselijke
embryo bestudeert, kan niet anders dan onder
de indruk ziin van de wijze waarop de hele evo-
lutie van het dierenrijk zich daarbij in versneld
tempo lijk te herhalen. De genen van al deze
dieren zitten in onze eigen genen verankerd.
zo zijn onze innerliÈe en uiterlijke natuur
onlosmakelijk met elkaar verbonden en vormt
dê di \ê"s têir  dê bá. is voor on/e a"nstràchr e'
passie, voor pure levensvreugde en ge1uk.

Biodiversiteit ra:k ons in ons diepste wezen en
maakt daarbij veel emoties ios. Het sluimed in
onze dromen en zinde.t in onze ziel. Het is aan
de naiuurbewesing daar nadruklelijk luister
aan te geven. want zonder een zekere $'ild-
heid, onbezonnenheid en pure levensweugde
zie il weinig ioekomst voor de biodiversiteii en
a es waar dat mooie \roord voor staat. Laten we
hopen dat de Nederlandse natuurbeweging daár
de en€rgie en flexibiliteit voor op kan brengen.

Noe dichter bij huis hennneren we ons de

heisa die ontstond toen enkele jaren geleden d€

aanleg van een bedrijventeÍein nabij Heerlen

moestworden stopgezet als gevolg van de r€gel

geving voor de bescherming van de korenwolf.

Toch kan, met wai geduld en een goede com-

municati€sh'ategie, het begrip biodiversiteit

zijn weg naaÍ de hoofden én de ha.ten van de

mensen vinden. Dat is, de wereldwijde ieloor-

gang van natuur in ogenschouw genomen, hard

nodig ook.

De vÉag is: durven natuurbeschermers het aan

om hun troetelkindje aan de wijdewereld prijs

ie gevenl Ofzijn ze zelf al veel ie veel velsililt
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di t  essayi  Stuur

dan uw bi jdr :ge van

maxrmaal200 woor-

den naar:  redact ie@

natuurenmi l iêu.n l  of

naar Rêdactie Têrrá,

Postbus r578,

35oo BN, Ut fe€ht .
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