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Biodiversiteit 
op de beleidsagenda? 

In een jaar tijd hebben verschillende 
wilde beesten de plannen van gemeente
besturen doorkruist. De Brusselse Habi
tatrichtlijn liet zich niet verenigen met 
deze plannen. De publiciteit over de 
Vogel- en Habitatrichdijn begon al eer
der, met de zelfs voor Brussel te trage aan
wijzing van Bijzondere Vogelgebieden, 
waarbij Nederland, koploper in het hef
fen van het vingertje om andere landen te 
zeggen hoe het moet, de eigen achtertuin 
liet verslonzen. Vervolgens waren er in 
1999 de spraakmakende incidenten die 
ook de landelijke pers haalden, zoals de 
Kamsalamander bij Vught, diverse 
Korenwolven (waren het er nu O of meer 
dan 1?) in Limburg, de Noordse woei-
muis in Friesland enz. Deze soorten ver
hinderden door hun aanwezigheid uit
breidingsplannen van diverse gemeenten. 

De 'tegenpartij' is zich inmiddels 
duidelijk aan het wapenen, getuige de 
studiedagen en congressen voor bestuur
ders, met voordrachten van juristen over 
de consequenties van deze plotselinge 
groene golfen hoe hiertegen in het 
geweer te komen. 

Is er dan wat nieuws aan de hand? Is 
het niet gewoon zo dat na vele decennia 
achterhoedegevechten het behoud van de 
eigen Nederlandse biodiversiteit eindelijk 
het hobbyniveau is ontstegen en voorzien 
is van harde, zakelijke en juridisch goed 
onderbouwde spelregels? Of is er meer 
aan de hand? Daar lijkt het wel op: het 
hiervoor verantwoordelijke ministerie van 
LNV laat volstrekt na te communiceren 
over de Europese verdragen. Bovendien 
laat ze na een goede implementatie 
in Nederland te geven. Tot dat 
laatste is ons land gewoon 
verplicht. 1 let is niet 
voor niets dat Brus
sel in november 
2000 opnieuw 
nog gedreigd 

heeft met een procedure als Nederland 
nu niet eens in actie komt en wat doet 
aan haar wetgeving! Tot die implementa
tie behoort ook het aangeven wat er wel 
en niet kan in Nederland en waar dus de 
beperkingen zitten. Dan kan namelijk 
niemand meer zeggen dat hij het niet 
wist. Daar hoort bij dat men dient uit te 
leggen om welke soorten het gaat en waar 
die zoal te verwachten zijn. 

En dan zal er een discrepantie blij
ken tussen het belang van ruimtelijke 
(verspreidings) gegevens van de flora en 
fauna en de structurele ondersteuning die 
de (rijks-)overheid hiervoor wil reserve
ren. Twintig jaar geleden was het bijhou
den van dit soort bestanden nog een 
rijkstak, ondergebracht bij het Rijks
instituut voor Natuurbeheer. Nu, in de 
21e eeuw, is dat geen corebusiness meer 
voor haar rechtsopvolger Alterra: deze 
modellenbouwers vinden veldgegevens 
wel belangrijk (al was het maar voor het 
voorzien van de modellen van werkelijke 
gegevens), maar zij laten het verzamelen 
en bijhouden van deze gegevens gaarne 
over aan de particuliere organisaties. Veel 
daarvan, zoals SOVON, FLORON en 
De Vlinderstichring, zijn verenigd in de 
Vereniging Onderzoek Flora en Fauna, 
de VOFE Dan mag je dus verwachten 
dat deze rijkstaak bij de VOFF^ met al die 
duizenden vrijwilligers, is ondergebracht 
en dat we met de spreekwoordelijke 

druk op de knop van onze buitengebie
den de belangrijkste verspreidingsgege-
vens op ons scherm kunnen krijgen. Nee 
dus. Wel heeft de overheid een "Netwerk 
Ecologische Monitoring" gestart waarin 
getracht wordt de ontwikkelingen in het 
voorkomen van soorten te volgen. Veel 
van de juist genoemde organisaties doen 
daar ook aan mee. De overheid steekt 
echter niet structureel geld in het verza
melen van gegevens over de verspreiding 
van soorten in Nederland. Gevolg is dat 
het opbouwen van bestanden en het 
maken van bijv. verspreidingsatlassen 
alleen, en met veel moeite, door particu
liere organisaties kan worden opgebouwd, 
met dank aan sponsors, loterijen en de 
particuliere natuurbescherming. 

Alleen al de geleden 'planschade' van 
een van de eerder genoemde gemeente
plannen is genoeg om de jaarlijkse kosten 
van deze verspreidingsdatabanken te dek
ken. Actuele verspreidingskaarten zouden 
altijd voorhanden dienen te zijn, zeker 
voor de door Brussel zo belangrijk 
geachte soorten. Misschien moet de 
groene sector een voorbeeld nemen aan 
de vervoerslobby (de truckers) of de 
boeren (met trekkers) en ook maar eens 
met al haar aanhangers, al die Egels, 
Hazelwormen, Korenwolven, Lepelaars, 
Kamsalamanders enz. oprukken naar 

Den Maag? Het voorkomen van 
langere files lijkt nog steeds 

de belangrijkste core
business van het 
Haagse pluche en het 
behoud van de biodi
versiteit hebben we 
geprivatiseerd: 

'natuur' is er 'voor 
de mensen' en 

blijkbaar niet 
andersom. 
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