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Meer dan 200 deelnemers kwamen vrijdag 21 november af op de Kennismiddag 

Natuur en Innovatie bij Hogeschool VHL in Velp. Voor een gevarieerd 

gezelschap, bestaande uit studenten, docenten, natuurbeheerders en 

medewerkers van adviesbureaus, ministeries en waterschappen, hield Johan 

van de Gronden (directeur Wereld Natuur Fonds) een prikkelende lezing over 

het beschermen van natuur anno 2014. 

 

Offensieve concepten 

De Nederlands natuurbeweging heeft zich altijd bezig gehouden met het verminderen 

van de achteruitgang van de natuurkwaliteit. Nu het langzaam weer beter gaat met de 

natuur in Nederland, zegt Van de Gronden dat het voor de natuurbeweging tijd wordt om 

vooruit te kijken. Volgens hem zijn er zeven innovatieve, offensieve concepten die 

daarbij kunnen helpen: 

 

 Rewilding Europe: herbestemmen van leeglopende gebieden in Europa voor 

nieuwe natuur, die de bewoners nieuwe inkomstenbronnen brengen;  

 Instellen van een Wildlife Justice Commission: World Wildlife Fund (WWF) 

gaat in samenwerking met het Internationaal Gerechtshof in Den Haag de grote 

spelers op het gebied van stroperij aanpakken; 

 Verduurzamen grondstoffenketens: contact zoeken met sleutelspelers in de 

ketens van niet-duurzame grondstoffen, zoals mais en soja. Door afspraken met 

hen te maken, kunnen we grote vorderingen maken in gebieden waar de grootste 

biodiversiteit op aarde bestaat; 

 De Wilde Stad (urban by nature): nu al wonen de meeste mensen in de stad. 

Die steden moeten allemaal groene steden worden. Goed voor de mens èn voor 

de natuur;  

 Verbeteren van natuur buiten de natuurgebieden: slechts 12% van 

Nederland is natuurgebied. We moeten ook kijken naar zaken die weliswaar 

buiten de natuurgebieden zelf liggen, maar wel die natuurgebieden beïnvloeden. 

Denk bijvoorbeeld aan het herstellen van stroomgebieden buiten natuurgebieden 

door stuwen te verwijderen;  

 Ecologiseren van landbouw: de huidige intensivering van de landbouw is niet 

houdbaar. De maatschappelijke kosten op het gebied van milieu, maar ook sociale 

kosten (iedere dag neemt het aantal boeren af) leiden ertoe dat de 

maatschappelijke acceptatie achteruit holt; 

 Verbinden van biodiversiteit en culturele diversiteit: WWF heeft een studie 

laten uitvoeren, waaruit blijkt dat in gebieden met een hoge biodiversiteit ook een 

grote diversiteit aan talen gesproken wordt. Als de biodiversiteit verdwijnt, 

verdwijnen ook de talen. Op het Friese provinciehuis sloeg de verbinding tussen 

de grutto en de Friese taal in als een bom.  

 

Seinen op groen 

De Nederlandse natuurbeweging is altijd apolitiek geweest, aldus Van de Gronden. Er 

was nooit sprake van een tegenbeweging die streed tegen aantasting van het landschap. 

De Nederlandse natuurbeweging was en is een bescheiden beweging, die genoegen 

neemt met het verminderen van de achteruitgang. In de jaren ‘90 van de vorige eeuw 

leidde dat ertoe dat er een scherpe scheiding kwam tussen landbouw en natuur. De 

natuurbeschermers bemoeiden zich niet met de landbouw en waren vooral bezig met het 

op orde brengen van de natuurkwaliteit in hun gebieden. 

 



De laatste jaren gaat het weer iets beter met de natuurkwaliteit in Nederland. Dit in 

tegenstelling tot de rest van de wereld, waar de achteruitgang van de biodiversiteit nog 

steeds in een rap tempo plaatsvindt. Hierbij moet wel aangetekend worden dat de 

achteruitgang in Nederland behoorlijk dramatisch was: we hadden nog maar 15% van 

onze biodiversiteit over.  

 

Al met al is Van de Gronden uiterst optimistisch over de natuur in Nederland. Volgens 

hem gaat het nu snel beter. “Alle seinen staan op groen!” 

 

Boek Natuur en Innovatie 

Tijdens de kennismiddag was er ook een vooraankondiging van de publicatie van het 

boek Natuur en Innovatie. Het boek, geschreven door Mirjam Koedoot, gaat over 

manieren waarop de natuur als inspiratie kan dienen voor innovatie. 

 

De presentatie van het boek Natuur en Innovatie vindt plaats op vrijdag 6 februari 2015. 

Voor meer informatie kunt u terecht bij John Raggers (john.raggers@wur.nl). 

 

Concrete voorbeelden 

Een achttal workshops, debatten en lezingen gaven een overzicht van landschappelijke 

innovaties die in concept of in uitvoering zijn: 

 Brak is beter! - Elma Duijndam & Caroline van der Mark (Delta Talent/ARK 

Natuurontwikkeling) 

 Op de balans van zoet en zout - Sander van Rooij (Grontmij)  

 Innovaties in de Marker Wadden - Suzanne Klaassen (Natuurmonumenten)  

Toekomstbestendig investeren in groen - Jac. Meter (Nationaal Groenfonds) 

 Innovatief denken - Wouter Kersten (Delta Talent/Enviu)  

 Tijdelijke natuur, simpel en doeltreffend - Remco Barkhuis (Havenbedrijf 

Amsterdam) 

 De Zandmotor - Paul Boers (Rijkswaterstaat) 

 Windenergie, kans of risico voor natuur? - Harm Luisman (WING) 

 

Literatuur  

Johan van de Gronden verwees in zijn lezing naar een aantal rapporten, boeken en 

visies: 

1. Voor een samenvatting van de Westhoff lezing zie: 

http://www.filanthropium.nl/achtergrond/van-de-gronden-pleit-voor-nieuwe-

bezieling-natuurbeleid/ 

 

2. Voor de 2014 editie van de LPR zie: 

http://wwf.panda.org/about_our_earth/all_publications/living_planet_report/ 

 

3. Voor het Biocultural Report zie:  

http://wwf.panda.org/wwf_news/press_releases/?222890/Biocultural-Diversity-

Threatened-Species-Endangered-Languages 

 

4. Voor de ecologisering van de Landbouw zie inaugurele rede prof dr Pablo Tittonell 

en de WNF visie Wereldnatuur in Nederland:  

https://www.wageningenur.nl/upload_mm/8/3/e/8b4f46f7-4656-4f68-bb11-

905534c6946c_Inaugural%20lecture%20Pablo%20Tittonell.pdf 

 

http://www.wnf.nl/nl/wat_wnf_doet/thema_s/nederlandse_natuur/ 

 

5. Voor het Wildlife Comeback Report van RWE zie: 

www.wildlifeextra.com/go/news/danish-wolves.html#cr 

 

www.prosieben.de/tv/galileo/videos/6299-der-wolf-kommt-zurueck-clip 
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6. Voor verduurzaming grondstoffenketens zie de site van IDH: 

http://www.idhsustainabletrade.com/nederlands 

 

7. Voor de Natuurvisie van het Rijk zie: 

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/natuur-en-biodiversiteit/natuurvisie 

 

En voor meer wijsgerige bespiegelingen over natuurbescherming zie het boek  

"Wijsgeer in het wild. Essays over mens en natuur", Amsterdam, Athenaeum, Polak & 

Van Gennep (verschijnt mei 2015) 
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