NATUUR: BEHEER, BEHOUD EN ONTWIKKELING
Frank Sidler
Natuurbeheer, natuurbehoud en natuurontwikkeling zijn woorden die sinds het
aantreden van het kabinet Rutte een weemoedige klank aan het krijgen zijn. Des
te groter zullen de inspanningen van natuurorganisaties moeten zijn om te zorgen
dat de juweeltjes die er nu nog zijn, beschikbaar blijven voor ons en ons nageslacht.
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Lang niet altijd zullen de belangen van de diverse gedifferentieerde organisaties
en verenigingen, zoals bijvoorbeeld de Vogelwacht Utrecht, gelijktijdig kunnen
worden behartigd. Wat goed is voor die ene plant, die ene vlinder, dat ene insect
of die ene paddenstoel, staat soms haaks op de biotoopeisen van andere levensvormen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat bij beheer, behoud en ontwikkelingen altijd uitgekeken moet worden naar eerst het meest kwetsbare, vervolgens
het meest gewenste en dan het hoogst haalbare. En dat betekent dat vrijwel nooit
ieder plantje en ieder diertje in hetzelfde gebied op dezelfde tijd, de mogelijkheden tot overleven en voortplanting zal krijgen.
Een goede expertise en overtuigende argumenten, het liefst onderbouwd met
cijfers uit onderzoek, monitoring of verslagen, zullen doorslaggevend zijn als iemand, in ons geval als vogelaar - gevraagd of ongevraagd - zijn mening geeft als
een organisatie met de beste bedoelingen gaat beheren, behouden of ontwikkelen. Daar waar rekening gehouden moet worden met cultuurhistorische waarden,
zoals in het geval van Fort Ruigenhoek - dat een onderdeel is van de Nieuwe Hollandse Waterlinie - of de Asschatterkeerkade - op zijn beurt onderdeel van de
Grebbelinie - kunnen conflicterende belangen optreden tussen de mens aan de
ene en de natuurwaarden aan de andere kant. Iets soortgelijks is het geval met
architectonische wetmatigheden en haalbare en onbereikbare financiële aspecten
in nieuwbouwwijken.
Ook bij uitbreiding van de natuurlijke mogelijkheden van een gebied zijn botsende
inzichten tussen eigenaren, gebruikers en belanghebbenden en natuurminnende
omstanders vaak niet van de lucht. Daarnaast spelen de beschikbare tijd (meestal
van vrijwilligers), goed overleg en een verantwoorde besteding van gemeenschapsgeld menigmaal een overheersende rol. Conflicterende situaties tussen
natuur en al maar toenemende recreatiedruk zijn niet meer weg te denken.
Weer helemaal terug van weggeweest is de strijd tussen natuur en economie om
de openbare ruimte. Een economie die zich laat vertalen in nog meer leegstaande
gebouwen omdat volgens de geldende normen ieder zichzelf respecterend bedrijf
op een A-zichtlocatie behoort te zitten. Het oude pand blijft vervolgens leeg achter
tussen de andere stenen en betonnen monumenten van het kleinschalig industrieterrein aan wat ooit de rand was van een mooie stad of een lieflijk dorp. De geplaveide parkeerterreinen worden daar aaneengeregen door stroken asfalt met
op- en afritten naar de snelweg die zijn naam ook al jaren geen eer meer aan
doet.
In deze Kruisbek een vijftal bijdragen van verschillende auteurs met verschillende
achtergronden over vijf verschillende, ons na aan het hart liggende, gebieden. Fijn
om te weten en te zien dat er zowel buiten als binnen de Vogelwacht Utrecht zo
goed wordt gesignaleerd en er zoveel soms onbekende maar geweldig inspirerende samenwerkingsverbanden bestaan. Duidelijk blijkt hoe moeilijk het is en hoeveel tijd en energie het kost om alert te zijn en te blijven gedurende de hele looptijd van een project.
Blijf goed om je heen kijken, blijf genieten en zo nodig: signaleer en alarmeer.
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