Spectaculaireen zinvolle
Itan oDzeverslagge€fster

Natuur in Nederland is niet
heel natuurlijk. Beheerders
rnoeten hard werken om vennen nat te houden ofheide
niet te laten verbossen.Wil
de toekomstige geleratie er
nog wel zoveel energie in steken?
Arjen Buijs van ondeuoeksinstituut
Altena heeft net ondeuoek onder
jongeren en allochtonenafgerond.
Hij legde ze onder meer foto's voor
van de belangrijkste landschapstypesín Nederland,zoalsheide,bos,
zandverstuivingen en veenweide.
Bij pubers bleek er heel weinig
draagvla&voor de bescherming van
het zo t)?isch NederlandsecultuurlandschaD.En allochtonen hebben
niets méaruige natuur.
Op lange termijn zal eenderdevan
de Nederlandsebevolking van bui
tenlandse aÍkomst zijn. Volgens
Buijs is het in andere culturen normaler om gebruik te maken van de
natuur. Dus wellicht zijn er in 2050
toch vooral smulbossen,waarje
paddestoelenmag plukken en nq
ten rapen.
Maar de meeste invloed verwacht
hij toch van de Hollandse jeugd. Nu
al inÍoduceert Staatsbosbeheer
ln de toekomst zullen
sDeelbossen.
n-atuurbeheerdersnog meer belevingswensen moeten vervullen.
Buijs: "Die generatiewil niet fietsen
Langsweilanden, ze wil speldakel.
Kabelbanen, suwivalen in de uiterwaarden ofeen nachtelijke boswandeling met lichtefecten."
Uiteindelijk is 2050nog ver weg
en het is volgensArjen Buijs makkelijker om het klimaat te voorspellen
dan de mens.Zo kunnen zelfsongeinteresseerdepubers nog uitgroeien tot natuurminnende volwassenen, vooral als ze zelf kinderen kdjgen.,,Uiteindelijkvinden jongeren

het ook acceptabeldat ecologisch
belangdjke natuu gesloten blijft
voor publiek. En als ze horen dat de
grutto het van veenweidegebieden
moet hebben, wlllen ze die soort
bestbeschermen."Wel zullen de
huidige jongeren misschien kritischernaar het GroeneHart kijken,
denld de onderzoeker. -Dat cultuurlandschap wordt eerder vemrild
voor woongebied en nieuwe, spectaculaire natuur. De Veluwe is er in
2050voor intensievenatuurbeleving en de waardevolle Oostvaardersplassen
blijven gespaard."
Áanick de Witt van de stichting
wAarde ziet nog een andere vorm
van natuurbeleving opkomen, niet
actief, maar meer spiritueel en ge-

richt op gezondheid. ,,Natuur als
heil. Geestelijk, want ondanks de secularisering blijven velen er toch
van ovefuigd dat er iets is. Bn dat
goddelijke openbaaÍ zich in de natuur Maar ook functioneel heil: de
natuur tegen stÍess en overgewichl"
Sowiesois ze optimistischover de
toekomst. ,,Wehebben de natuur nu
eenmaalnodig.AIs alle economische voorwaarden gewaarborgd
zijn, gaan we toch kijken waar we
ons het lekkerst voelen:en dat is in
het groen, bij het water Vijftig jaar
geleden wilden we de natuur beheersen en contfoleren. Nu we haar
bijna verslagen hebben, gaan we
haar weer waarderen."

engiran
Soortenkomen
vlinders ofjonge vogels te zien
r Volgens Vilrnar Dijkstra van de
zijn. Die gegevenswijzen nu al op
Vereniging vooÍ zoogdierkunde is
een toename van soorten.
er veel mogelijk. Als Veluwe,
UtÍechtse Heuvelflrg en OostvaaÍSoorten die waarschijnlijk in aandeËplassen goed met elkaar verbonden zijri, ziet hij hier best elan- tal aftrernen of zelfs Yerdwijnen
zijn de zoogdierenwezel, herme- _ ,
den. wasbeerhonden. wilde katten
lijn, egel, eikelnuis, noordse woelen lynxen lopen.
muis, de vogels gïauwe gors, ortoDijkstÍa: "Dantzij de herstellende
walvispopulaties en de afiremende Iaan, wielewaal, kuifleeuwerik,
kemphaan, de vlinders veenhooiwalvisvaart zal de BultÍug in 2050
beestje, veenbesblauwtje, veenbe
vaker in de Noordzee te zien zijn."
sparelrnoervlinder, de libellen
Er ziin ook slechte berichten. Het
noordse winte4uffer, Yenwitsnuitverkeer en de verdeÍe versnippering van het landschap kosten veel libel, noordse glazenmaker en de
planten zweedse kornoelje, beulq
egels en marterachtigen (wezels,
stijf stnrisriet, noordse n$ en
hemelijnen) de kop.
kIaaihei.
Vogels verdwijnen vooral omdat
specifiek leefgebied verdwijnt, zoSooÍten die in aantal toenemen of
als kleinschalig, romrnelig akkerland ofvochtige loofbossen. De oe- veÍschijnen zijn de zoogdieren
hoe danld zijn opkomst aan nestbrnx, wilde kat, wasbeerhond, be
ver, grote hoefijzerneus (vleerbescherming en broedprojecten.
muis), de vogels zeeaÍend, visVisarend en zeearend profiteren
arend, oehoe, bijeneter, slangenavan beter beschermde moeÍassen
rend, de vlinders staartblauwtje,
en natuurujker uiterwaard€n.
Slangenarend en bijeneter houden kleine parelrnoervlinder, eikenpÍocessierups, de libellen heidelibel,
van wiuÏne zomeÍs.
Sinds 2001houden duizenden wij- kanaaljuffer, zuidelijke glazenmaker en de planten zeevenkel, grote
willigers bij wanneer planten in
waternavel, bezemlcuiskruid,
hun tuin tot b{oei komen ofvruchbreÍuaaD, zwartsteel.
ten dragen, ofwanneer de eerste

