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De toekomst van de vrijwillige 
Kaat Schulte Fischedick 

Een opmerkelijk groot aantal mensen in Nederland brengt 
wekelijks vele uren in de natuur door als Vrijwillig waarnemer'. 
Nederland telt ruim 15.000 vrijwillige waarnemers, waarmee 

, ons land internationaal geen slecht figuur slaat. 
' Ze zijn actief met de observatie en registratie van de levende 

natuur, variërend van vogels en vleermuizen tot korstmossen, 
konijnen en boomkikkers. Hoe duurzaam is deze speciale 
aandacht voor de natuur? 

De meeste waarnemers zijn aangesloten 
bij één of meerdere natuurstudie-organi
saties, die gelegenheid geven tot commu
nicatie over de observaties. Naast de tien
tallen lokale organisaties bestaan er 
dertien nationale organisaties, die ver
bonden zijn in de Vereniging Onderzoek 
Flora en Fauna (VOFF). Het grote aantal 
waarnemers en de hoge organisatiegraad 
doet voor buitenstaanders wat vreemd 
aan: weinig landen zijn immers zo verste
delijkt als Nederland, en natuurschoon 
en wildernis zijn relatief zeldzame feno
menen. 

Eén voordeel van deze rijkdom aan 
vrijwillige waarnemers is dat er behoorlijk 
veel bekend is over de toestand van de 
natuur. De waarnemersnetwerken zorgen 
daarmee voor een geduchte kennis
productie, waarvan de beleidsmakers en 
planologen dankbaar gebruik maken. 
Een ander voordeel is dat al deze particu
liere initiatieven als vanzelf een draagvlak 
voor natuur creëren. De netwerken wor
den gekenmerkt door een grote educa
tieve waarde. Met behulp van excursies, 
gezamenlijke onderzoeksprojecten, bulle
tins en informatiedagen worden nieuw
komers ingewijd en gevorderden bijge
schoold. 

Toch heeft iedere club haar eigen 
cultuur, karakter en sfeer. Bonzen en 
organisatietalenten, uitrusting, instru
menten, favoriete observatiepunten en 
meer of minder trouwe geldschieters. 
Ook heeft iedere club voor haar eigen 
soortengroepen waarnemings- en 

Fig.1. Zullen er onder volgende 
generaties nog mensen zijn 

die geïnteresseerd zijn in 

vrijwillig waarnemen? 

verwerkingsmethoden ontwikkeld. Daar
naast zijn er grote verschillen in het aantal 
vrijwillige waarnemers en betaalde krach
ten. Al met al worden bepaalde soorten-
groepen, zoals bijvoorbeeld vogels en 
hogere planten, meer onder de loep geno
men dan andere soortengroepen. 

Wat is de toekomst van deze bonte 
verzameling van clubs en netwerken? 
Veranderen zij mee met de Nederlandse 
samenleving, met de trends van individu
alisering en consumentisme, of vormen zij 
een beschermde enclave, van waaruit tot 
ver in de volgende eeuw aan educatie en 
observatie gewerkt wordt? 

Een belangrijke vraag: voor beleids
makers die een garantie willen hebben op 
een continue productie van natuurgege-
vens. Voor vrijwillige waarnemers die, 
oud geworden, hun 'terrein' graag willen 
overdragen aan een nieuwe generatie. 
Voor de organisatoren van zo 'n natuur
studie-organisatie die hun club nog een 
lange toekomst gunnen. Voor die enkele 
onderzoekers die zich interesseren voor de 
sociale en inhoudelijke kanten van 
natuurstudie. En uiteraard voor natuur
beschermers, die willen weten hoe het 
met hun natuur gaat. 

Haalt de natuurstudie het jaar 
2050? 
Hoe graag we het ook zouden willen, het 
is lang niet zeker dat het vrijwillig waarne
men een blijvend fenomeen is. Er bestaan 
diverse negatieve trends. Tegelijk zijn er 
volop kansen en mogelijkheden. Het valt 
buiten het bestek van dit artikel om een 
complete toekomstvisie voor de komende 
jaren te presenteren, als dat al mogelijk is. 
Ik wil enkele trends toelichten, die wel-
eens bepalend zouden kunnen zijn voor 
de toekomst van het vrijwillige waarne
men. 

We zien de vergrijzing en de indivi
dualisering. We zien toenemende welvaart 
gepaard gaan aan een sterke trend tot 
mondialisering. Nederland verstedelijkt in 
hoog tempo, en nieuwe technologieën 
brengen ongekende mogelijkheden tot 
informatie en communicatie in beeld. 
Deze trends hebben allemaal hun invloed 
op de duurzaamheid van het vrijwillige 
waarnemen. Zullen er onder volgende 
generaties nog mensen zijn die geïnteres
seerd zijn in vrijwillig waarnemen (fig. 1)? 

Negatieve trends 
Mijn indruk is dat de basis voor de hui
dige interesse in natuurstudie-activiteiten 
bij volwassenen veelal gelegd is in hun 
jonge jaren (fig. 2): op buitenleven 
gerichte ouders, aanstekelijke school
vriendjes en een enthousiaste biologie-
leraar zijn alle drie van groot belang om 
bijvoorbeeld actief mee te gaan doen aan 
de NJN, de Vogelbescherming of de Ran-
gers. De NJN, van ouds de broedkamer 
bij uitstek van het vrijwillig waarnemen, 
kampt sinds de jaren zeventig met een 
dalend ledenaantal (Coesèl, 1997). 

Zonder enige twijfel speelt de 
opkomst aan nieuwe jeugdlidmaatschap-
pen van andere natuur(studie)clubs juist 
in die tijd een belangrijke rol. In het alge
meen loopt het aantal lidmaatschappen 
van actieve verenigingen terug, terwijl 
passieve lidmaatschappen (vaak in de 
vorm van donateur en/of abonnee) toe
neemt (Natuurverkenning '97, 1997). 
Bovendien neemt het aanbod aan moge
lijke vrijetijdsbestedingen toe, zoals de 
enorme toename van jeugd-TV en com
puterspelletjes. Hierdoor moeten natuur
studie-organisaties meer concurreren. 
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waarnemer 
Fig. 2. De basis voor natuur

studie-activiteiten wordt 

gelegd in de jonge jaren. 

Tot nu toe begon de loopbaan van 
de vrijwillige waarnemer voor menigeen 
bij één van de jeugdorganisaties. Het vol
gende moment waarop jonge mensen op 
het waarnemerspad komen is de studie na 
de middelbare school. Traditioneel zoe
ken we het vooral bij de studenten biolo
gie. Daar tekent zich een ges t i e daling 
van het aantal eerstejaars af, en wordt de 
veldwerk-georiënteerde biologie-student 
in aantal ruimschoots overschaduwd door 
de biotechnologisch, genetisch, fysiolo
gisch en biomedisch geïnteresseerde 
biologie-student. 

Een gevolg van het gevecht van de 
universitaire biologie-opleidingen tegen 
hun prikkebeen-imago? Meer veldwer
kers zullen de universiteiten in het hui
dige biologie-klimaat niet leveren. En die 
enkele afgestudeerde waarnemer zal zich 
bij uitstek op betaalde waarnemers-banen 
richten, en zich eventueel daarnaast met 
het vrijwilligerswerk bezighouden. 

De markt voor deze betaalde waarne
mers kan in de toekomst groeien. Door
dat de overheid meer behoefte heeft aan 
natuurgegevens, zal het biomonitorings-
werk verder professionaliseren. Het waar-
nemen-in-opdracht wordt uitgevoerd 
door betaalde krachten. Gegevens die 
door vrijwilligers verzameld worden 
verliezen hierdoor aan maatschappelijke 
waarde. De motivatie van vrijwillige 
waarnemers daalt en de continuïteit in 
het vrijwiUige waarnemen komt op het 
spel te staan. 

Professionalisering in het biomonito-
ren, de concurrentie met andere jonge
renorganisaties en anti-veldwerk houding 
van biologie-opleidingen wijzen allen in 
de richting van één conclusie: het waar
nemerspotentieel is dalend, en op termijn 
zal het aantal waarnemers dalen. Een 
somber toekomstbeeld. Een onvoorstel
baar toekomstbeeld, als je ziet hoe weinig 
natuur er in Nederland nog over is. 

Fig. 3. Nieuwe visies creëren 

nieuwe natuurbeelden. 

—^̂ Mk 

Positieve trends 
Gelukkig ziin er ook ontwikkelingen 
gaande die leiden tot een veel positievere 
toekomst voor waarnemend Nederland. 
De voortgaande verstedelijking versterkt 
de behoefte aan natuur, en zal paradoxaal 
genoeg de toestand van de levende natuur 
op de maatschappelijke agenda houden. 
Deze verwachting is gebaseerd op een his
torische trend dat de verstedelijking de 
afgelopen eeuw de aandacht voor natuur 
gestimuleerd heeft. Uitbreiding van steden 
is tot nu toe ten koste gegaan van de 
levende natuur en heeft tegelijkertijd de 
behoefte aan natuur vergroot. 

Hoewel in steeds meer ruimtelijke 
ordeningsplannen natuur als essentieel ele
ment wordt meegenomen, zal de ruimte 
voor en kwaliteit van natuur steeds moe
ten worden bevochten. Bij dit gevecht om 
erkenning en bij de keuze tussen moge
lijke oplossingen speelt kennis over natuur 
een belangrijke rol. Onafscheidelijk van 
deze maatschappelijke processen verande
ren onze visies op natuur en onze natuur
kennis en natuurkennisbehoeften. Nieuwe 
visies creëren nieuwe natuurbeelden 
(fig. 3). Nieuwe waarnemingen leveren 
nieuwe feiten op. De oneindigheid van 
natuurkennis betekent een blijvende sti
mulans voor waarnemers en onderzoekers 
(WRR, 1994). 

Een andere ontwikkeling die appe-
leert aan dit speurders-motief is het feit 

dat in toenemende mate de door vrijwillige 
waarnemers verzamelde gegevens gebruikt 
worden. De kennis, die waarnemers voor 
natuurstudie-organisaties verzamelen, 
wordt steeds meer benut in het kader van 
natuurbescherming. Onder andere in 
milieueffectrapportages, in natuurbeleids
evaluaties, in landelijke overzichten over de 
trends in de toestand van de natuur, en 
sinds kort in de zogenaamde natuurver
kenningen. Er is een groeiende behoefte 
aan betrouwbare informatie over de toe
stand van de natuur. In Nederland, elders 
in Europa en buiten Europa groeit deze 
behoefte. Deze groei kan een positief effect 
hebben op de waarnemers, op hun aantal
len en op hun motivatie. 

In het themanummer over 'Inventari
seren in Nederland ' van De Levende 
Natuur (sept. 1996) wordt de dataleveran-
tie-fUnctie van het vrijwillig waarnemen 
vaak genoemd. Het Jaarboek Natuur '97 
(VOFF, 1997) benadrukt in de anecdotes 
in elk soortengroep-hoofdstuk juist de 
charme van het veldwerk voor de individu
ele waarnemers. In je eentje erop uitgaan 
of juist met een groepje gelijkgezinden en 
dan iets unieks beleven, je met veel geduld 
vastbijten in iets dat dan uiteindelijk wel 
een prachtige ervaring oplevert, komen op 
plekken in Nederland waar het over het 
algemeen nog relatief rustig is. Daarbij is 
ook het tijdstip van belang. Vanaf de 
avondschemering in alle stilte wachten tot 
een Das te voorschijn komt, bijvoorbeeld. 
Of juist extreem vroeg op voor vogelwaar-
nemingen. De beeldvorming van waarne-
merswerk refereert impliciet aan individu
ele behoeften, waarin het waarnemings-
werk voorziet en kan blijven voorzien. 
Tegelijkertijd leveren de waarnemingen 
nog iets op wat voor derden bruikbaar is. 
Zo verenigt het vrijwillig waarnemen het 
nuttige met het aangename. Dat heeft ze 
lang gedaan en dat kan ze nog lang blijven 
doen. 

Teletubbies 
De figuren bij dit artikel verbeelden 

de wereld van de Teletubbies, 

momenteel het meest spraakma

kende TV-programma voor peuters. 

De Teletubbies is een visionair edu

catief programma. De wereld van 

de Teletubbies draait om (kleine) 

mensen, natuur en technologie. 

Deze drie elementen staan ook 

centraal in dit artikel. 
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Technische vernieuwingen 
Een echte doorbraak verwacht ik in de 
komende jaren van technische vernieu
wingen. Zij kunnen een zeer stimulerend 
effect hebben op de waarnemers. Moder
nisering van natuurstudie-methoden, 
door introductie van computer, nieuwe 
meetinstrumenten, meer samenwerking 
tussen verschillende deskundigen, en toe
komstige ontwikkelingen op het gebied 
van internet verhogen de aantrekkings
kracht van het vrijwillige waarnemen 
(fig.4). 

Een mooi voorbeeld is de bat-detec-
tor. Dit nieuwe apparaatje heeft, in ieder 
geval in Nederland, een ware vleermuis-
onderzoekstage teweeg gebracht, die niet 
alleen de waarnemer maar ook de vleer
muis zelf ten goede lijkt te komen. Het 
apparaatje heeft de vleermuis zichtbaar 
gemaakt in het natuurbeleid. Een ander 
voorbeeld is het Global Positioning Sys
tem (GPS), waardoor het bepalen van de 
exacte locatie tijdens veldwaarnemingen 
erg eenvoudig en zeer nauwkeurig is 
geworden. Voor beide technologische 
vernieuwingen geldt dat ze duurder zijn 
dan de oude methoden of technieken die 
ze vervangen, en dat ze nieuwe vaardighe
den vergen van de gebruiker. Technolo
gische vernieuwingen veranderen de 
gemeenschap die ze gebruikt (Schwarz & 
Thompson, 1990). Ze kunnen impliciet 
een scheiding aanbrengen in de bestaande 
waarnemersgroep. 

Het veldwaarnemerswerk kan niet 
om dit soort technologische vernieuwin
gen heen! Ik pleit voor gerichte technolo
gie-ontwikkeling ten behoeve van de vrij
willige natuurstudie. Nieuwe technieken 

Fig. 5. De toekomst van de 

vrijwillige waarnemer in 

Nederland ziet er zonnig uit. 

kunnen bijvoorbeeld het determineren 
van paddestoelen vergemakkelijken, waar
door dit sneller kan gebeuren (Roth, 
1996). Een dergelijke vernieuwing maakt 
natuurstudie voor een breder publiek 
mogelijk. Zo biedt ook internet ruime 
mogelijkheden om de uitwisseling en ver
werking van waarnemingen binnen en 
buiten Nederland te verbeteren. 

Zaak is wel dat deze technologische 
veranderingen gedragen worden door de 
vrijwilligers zelf Waarnemers moeten zelf 
aangeven waar hun behoeften liggen, en 
invloed uitoefenen op de ontwikkeling 
van nieuwe technieken. Anders leidt zo'n 
technologische impuls niet tot waarne
mers-winst maar tot waarnemers-verlies. 

De toekomst van de vrijwillige waar
nemer in Nederland ziet er zonnig uit 
(fig.5). De toestand van de natuur roept 
voorlopig nog om bescherming. Kennis 
over de natuur blijft voor deze bescher
ming noodzakelijk, kennis die door de 
uitgebreide netwerken van vrijwillige 
waarnemers geleverd kan worden. Onvol
doende verjonging onder de huidige 
waarnemers en de toenemende professio
nalisering zijn de grootste bedreigingen 
voor de continuïteit in de vrijwillige 
natuurstudie. Technologische vernieuwin
gen in de natuurverkennerij kunnen, 
alleen als de vrijwilligers zelf hierin parti
ciperen, deze problemen tegengaan. 
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Summary 
The future of Dutch naturalists 

The Netherlands has some 15,000 naturalists, affiliated in 

one or more naturalists' organisations. This number is 

remarkably high compared with neighbouring countries. 

This has the advantage that policy-makers are quite well 

informed of the state of Dutch nature, and this high Dutch 

naturalist density guarantees a broad social support for 

nature consen/ation. But how sustainable is this naturalist 

tradition? A few trends. ., 

The increasing professionalisation of biomonitoring, compe-

titive youth organisations, and the anti-fieldwork attitude in 

biology training programmes mean that the outlook for 

voluntary nature study is quite bleak. The poor state of 

Dutch nature calls for a more optimistic scenario. In the 

past, increased urbanization paradoxically led to a greater 

desire to conserve and study nature, and the increased 

urbanization of the future will reinforce this need even 

further. Nature will continue to jostle for space with urban 

development, and knowledge of nature will play a key role 

in this battle. New problems in the natural world call for 

new knowledge and new perspectives. The fact-finding 

process is in itself also never ending, but its infiniteness 

implies a sustainable stimulus for naturalists and professio

nals. Moreover, naturalists combine individual and social 

needs: the intensity of field work satisfies a yeaming for 

adventure, while the field data which are collected have a 

highly social function. Technological innovations are the 

most promising development in the coming decades. New 

collecting techniques, new determination methods and the 

new media can attract new naturalists. A pre-condition is 

however that the naturalists themselves must be in on the 

ground floor: involving naturalists in the innovations is the 

only way of fighting professionalisation and attracting more 

younger Naturalists. 
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