VWGA valt in de prijzen
Ellen de Bruin
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ind januari ontving het bestuur een uitnodiging van de Dienst Ruimtelijke Ordening van de Gemeente Amsterdam, met het nadrukkelijke verzoek aanwezig te zijn bij de uitreiking van de
Amsterdamse Natuur- en Milieuprijs. Deze waarderingsprijs wordt jaarlijks uitgereikt aan personen
of groepen die zich in hoge mate inzetten voor natuur en milieu in en rond de stad. Zo gevraagd,
zo gedaan. De bijeenkomst vond plaats op dinsdagmiddag 10 februari jl. in de Zuiderkerk.
De prijsuitreiking was gekoppeld aan de presentatie van de gemeentelijke brochure "Flora- en
faunawet en ruimtelijke planvorming", de eerste in een reeks te verschijnen brochures. De brochure werd samengesteld voor ambtenaren die actief zijn binnen de ruimtelijke sector in Amsterdam. Het geeft informatie over regels en procedures, die in de praktijk van grote invloed kunnen
zijn op de voortgang van een project. Voor ambtenaren vormt het een korte handzame handleiding. Onder het hoofdstukje Adressen worden verschillende landelijke natuurverenigingen genoemd; opvallend is dat dat van Vogelbescherming Nederland ontbreekt.
Op tafel ligt ook de brochure "Natuurbeleid in Amsterdam", Stad en Groen, 2003 nr.1, met in het
midden een afdruk van de Natuurwaardenkaart. Deze kaart van de Amsterdamse regio geeft de
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totale natuurwaarde aan voor de groengebieden binnen de gemeentegrenzen, bepaald op basis
van soortenaantal, natuurlijkheid, vervangbaarheid en de ecologische structuur. Vooral Waterland
en de randgebieden geven een grote natuurwaarde aan.
Vanwege absentie van Hester Maij, wethouder Milieu en Openbare Ruimte, nam Duco Stadig,
wethouder Ruimtelijke Ordening, de honneurs waar.
Stadig had deze dag een nieuw woord geleerd: 'natuurinventariserend'; de prijs werd uitgereikt
aan natuurinventariserende organisaties. Al eerder werd het spanningsveld tussen woningbouw
en natuurliefhebbers genoemd: een frictie die perfect wordt verbeeld door de Rugstreeppad. Deze
soort kiest immers bouwrijp gemaakte terreinen als zijn biotoop. De heer Stadig kwam in zijn uiterst korte speech hierop terug: naar zijn mening wordt de pad te pas en te onpas misbruikt om
bouwprojecten tegen te houden. Hij kan maar niet begrijpen dat, terwijl de Rugstreeppad in
Nederland algemeen voorkomt en in de omringende landen zeldzaam is, juist wij zuinig zouden
moeten zijn op deze soort. Men kan het natuurlijk ook omdraaien: de relatief goede status van
een dergelijke kwetsbare soort in ons land geeft de Nederlandse overheid de verantwoordelijkheid
het voorkomen ervan te waarborgen. Vergelijkbaar met de Grutto.
Desalniettemin leerden vele aanwezigen ook een nieuw woord: 'plaberum'. De inhoud van de brochure is onherroepelijk gekoppeld aan het Plaberum, de notitie Plan- en besluitvormingsproces
ruimtelijke maatregelen, opgesteld in 1984 en in 2003 aangepast aan de Flora- en faunawet. Het
beschrijft de procesgang van gemeentelijke plannen in fasen.
Amsterdam kent een grote groep van natuurinventariserende organisaties op het gebied van vogels, paddestoelen, planten, amfibieën en reptielen, slakken, vissen, zoogdieren en insecten. Veel
van deze inventarisaties hebben geleid tot een grote hoeveelheid actuele informatie en publicaties over de verspreiding van soorten. Amsterdam is daarmee het best onderzochte stedelijke gebied van Europa.
De natuurinventarisatie en gegevensverzameling van de gemeente drijven voor een belangrijk
deel op de activiteiten van de natuurinventariserende organisaties.
Vanwege het grote belang voor de gemeente besloot wethouder Maij om de Amsterdamse Natuur- en Milieuprijs uit te reiken aan vier natuurinventariserende organisaties in Amsterdam.
Achtereenvolgens namen Jip Louwe Kooijmans (VWGA), Ton Denters (FLORON Groot-Amsterdam), Ger van Zanen (KNNV Amsterdam) en Gerard Schuitemaker (Gierzwaluwenwerkgroep Amsterdam) de prijs in ontvangst. Het betrof per vereniging een geldprijs van 500 euro, een mooi
eerbetoon aan alle personen die inventariseren of ooit inventariseerden.
Het bestuur gaat zich beraden over een geschikte bestemming voor de ontvangen gelden, en bedankt bij deze alle leden van de Vogelwerkgroep die ervoor zorgden deze Natuurprijs te mogen
ontvangen.
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