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Milieubewegingzit
vastin eigenweb
Natuur en milieu
Hetdebatovernatuuten
milieuspeeltzichsteeds

veêl naár de marge laten maroeu!Í€_
rer|. Uit rnachtspolitieke overwe!Èn'
gell werdeí in het recente verlede
kgebiedengÊ'
institutiesgevormd,
creêerd en eigen teneinen in beheer
genomen, Áanvarkelijk werkte dat
soed uit. Maar ook hier slaat de veriTeemding toe. De natuuÍ- err milieu'
beweging heeft haar eigen domein
gecreëerden zit daar nu behaaglijk
in opgesloten.Het bastiondat ze
rond zichzeJfheeÍt opgebok*el, is
vaDuitvalsbasis tot isolement ver'
wordeD. De beweging mag ,/r'eliswaar rcgelmatig aanschuiven aan
'de tafels van de macht', maar dan
toch vooaalals ze haar piaets weet
en niet te veel het woord waagt,
De natuurbe\.Yegingmag best meepraten over thema's als de multicul'
fuIele aspectenvan nafuu! en Íulieubeleving of ovel de gezondheidseffecten van natuur. Maar het gaat
lTiend eÍ! vij and te ver, als de natuurbeweging de logische volgende stap
leemt en zich wil meluen in het
'echte' maatschappelijke debat over
bijvoorbeeld prcvelltie van ziekte'
'daar
verzuim en de wAO. Want
gaan ze rlu eenmaal Diet over'.
EDzelfs birureri de veilige marge
vall haar bestaan, is de natuur" en
milieubeweging inmiddels verstikt
geÊakt in een leveDloosen drabberig web van regels en bepalingen
Èenbosis geeDbosmeer, maar een
'natuurdoe-ltype' en lawaai van de
buÍen is eeenzaak vàn overlast maar
'decibellen', met stdkte regels
var
over wat \,velen niet accePtabelis .
Somszijn deze regels zinnig maar
vaak zijn het niet meer dalr atrgstlge
bezwerinEsformules om de natuur'
lijte wildÉeid, de bnrisende vitaliteit en imperfectie van het leven op
een afstand te houden. Íuist van nafuui- en mili€ubeschermels zou
melr mogen verwachten dat ze zich
hier verri van houden. Maar in de
praLtijk pleiten ze juist voor steeds
meer regels.
C,elukkig zal een zekere mate van
sDontaneïteit en wildheid zich nooit
e; te nimmer laten onderdrukken.

meerin demargeaf.De
natuur-enmilieubewegingheeftzichbehaagltjk
in hetzelfge'
opgesloten
domein..
schapen
door Íhonas Èn slobbe
a-t inds mensenieugeniszit natuur in de dromen, de angsten.
\
lJ de verlansensvaDieder mens.
Er is g€en kind-dat nooit ve!rukt naar een fladdeEnde vtnder
rent, geeDyup die in de vakantie niet
naar het plachtige landschaP van
Toscanewil gaan en geen bejaarde
die niet seniet van de eerste lcokussen ia hÀt ohntsoen. Natuur heeft
een directe invloed op ons welbevinden en manifesteert zich in alle hoe'
ken en kieren van onze maatschaPoii.
- -Datzelfde
geldt voor het milieu.
Het is de grond die ons dlaagt, de
zuurstofdie wij inademen, het watel
dat wij driuken. Iedereen weet dat.
Maa! in het publiek debat lijkt er
l"n de vanzelfsplekende aanwezigheid va! natuu en milieu in ieder
menseÍdev€r helemaal niets meer
'milieu'
ove!. Als men over
Praat,
heeft mei het vàndaag de dag veak
'nafuui'
is
ove! eetr DlobleerD. En
alleen no-gvoor de zondagmiddag
De natuu- en milieubeweghg
draagt grote verantwoordelijkheid
voor de onthutsende vervreemding
Wij stelden
die heeft toegeslagen.'vertegelwoor'
onszelfte vaat op als
diqer' vaILnatuur en natuurmirmend
NáeÍlÀnd. De onwoogding van de
burger, waar meD in de Politiek al
iale-n mee woÍstelt, is door de na'
'tuuren milieubewegiag miskend.
wij kozen positie tussen de mens en
hun natuur en leeforilieu en creèerden daardoor een afstand, waar we
betokkenheid nastreefdel
Daamaast hebben we ons veel te

De oatuur-e milieubeweging, in
zijn huidige vorm, heeft haar langste
tijd gehad.Tereinbeheerde$ en aodere natuor- en milieuorgaÍrisaties
zullel vaker een stapje tenrg moetijd voor
ten doen. Het is de hoogste
'laatkracht' in plaats van 'daad'
kracht', opdat melrsen d€ wnzelfsprekende plaats val natuur en milieu in hun eisen leven weer kumen
!rvaren. zondlerdat daar steedseen
instantie ofregel tussen staal
De eelste, aáselende stapPen
daartoe worden inmiddels ook ge
zet. Zo is Staatsbosbeheerertoe overgegaanom iD een aantal gebieden
alle bordjes met toegangsrcgelsweg
te halen, opdat sPoltane, regelwije
natuubeleving eindelijk weer mo
gelijk is.
Andere organisaties duÍvel weer
te zeggenwaarom ze NedeÍland
'mooi' vinden. lD sewone woorden,
zonder een sluierian patemalisme.
deskundologie en regebevedj. Dat
spreeK veel menseDaaÍL Ook zij
vindel Nederland immers mooi en
weten dat het nog ve€l mooier kan
wotden.
Caandewegkunnet natuur en leef'
milieu zo weer aan de mensen wotden teruggegeven, Opdat de werkelijkheid weer aansluit bij de dromen,
de angsten en verláJrgensdie ieder
mens yloeg oflaat in zichzelf ontmoet. Want alleen dan is er toekomst voor meDJ, nafuur en milieu
in Nederland.
of de natuur- en milieubeweging
dat zetfnog mee zal maken, is niet
echt relevant.
DÍs. ïhooas gatr slobbeis algemeeD
directeurvall StichdngwAÀde.
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