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De natuur in Nederland verandert snel. Dat geldt zeker voor 

het voorkomen van vogels die immers vlot kunnen reageren 

op veranderingen in ons land. Lastig wordt het als gebieden 

bescherming genieten op basis van het voorkomen van soor

ten maar de betreffende soorten ineens alleen buiten het 

gebied gaan zitten. Vogels kunnen we niet dwingen. 

Kunnen we wetgeving wel flexibeler maken? 

Dynamische natuur en 
starre wetgeving 

Loopstal in Middag-Humsterland. Liever 

starre wetgeving dan geen wetgeving? 

De landbouw zou in opstand komen als dyna

mische natuur overal juridisch beschermd zou 

worden (foto; Arnoud Carrelts). 

De Ecologische Hoofdstructuur is grotendeels in het begin van 

de jaren negentig begrensd. Op grond van het voorkomen van 

bijvoorbeeld weidevogels zijn toen beheersgebieden aangegeven. 

Ondanks de beschermende werking van deze beheersgebieden, 

zijn sindsdien op veel plekken de weidevogels verdwenen, je kunt 

daar nu 'lege' beheersgebieden vinden. In Groningen zijn er bij

voorbeeld diverse beheersgebieden waarbinnen de dichtheden 

aan Grutto's erg laag geworden zijn, zoals in grote delen van de 

Winsumermeeden, het Reitdiep en beheersgebieden bij Appinge-

dam, Dwarsdiep en Humsterland. 

Behalve bij weidevogels kun je ook bij ganzen voorbeelden vinden 

dat de wetgeving achter de feiten aanloopt. Vogelrichtlijngebieden 

zijn eind jaren '90 aangewezen op grond van het belang van gebie

den voor (water)vogels; in veel lage natte gebieden zijn sindsdien 

de veehouders verdwenen en kunnen de terreinbeheerders het 

agrarische beheer niet aan. Gevolg is dat deze gebieden verruigen. 

De ganzen en zwanen die er zaten zijn niet gek en zoeken inmid

dels hun voedsel in andere, agrarische, gebieden met eiwitrijk 

gras. Dit is bijvoorbeeld het geval bij het Leekstermeer (zie hier

over Nienhuis, dit nummer). Vogelrichtlijngebieden zijn ontvolkt 

en niet beschermde landbouwgebieden zijn volgelopen. De juridi

sche aanduiding is hier dus door de natuur onderuit gehaald. Hier 

is nog wetgeving voor de natuur maar geen natuur meer en het 

omgekeerde komt ook voor: de wetgeving hobbelt onvermijdelijk 

maar heel ongelukkig vaak achter natuurveranderingen aan. 

Veranderingen in vogelpopulaties kunnen grofweg twee oorzaken 

hebben: spontane of door-de-mens-veroorzaakte. Ze kunnen 

voortvloeien uit natuurlijke processen zoals klimaatsverandering, 

ziektes of verschuivingen in voedselaanbod. Menselijke oorzaken 

van aantalsveranderingen kunnen elders in een trekweg liggen 

(zoals jacht of veranderingen in het biotoop in Afrika) of in ons 

eigen land (bijvoorbeeld tekortschietend beheer of verstoring). 

Wat een aantalsverandering precies veroorzaakt is voor het betoog 

in dit artikel niet relevant. Het gaat er hier om dèt er verande

ringen optreden. Deze dynamiek is een wezenskenmerk van de 

vrije, slechts deels maakbare, natuur. 

Mogelijke oplossingen voor dit probleem 
Bij het bepalen van weidevogelbescherming in FrysiSn kwam de 

gedachte op om aan 'ruime jas benadering' te doen: geen beheers-

subsidies toekennen in vast omlijnde gebieden, maar 

daar waar echt weidevogels broeden. Maatwerk per nest leveren, 

zogezegd. Die benadering heeft het nauwelijks gehaald met als 

argument dat op die manier de besteding van overheidsgeld 

(subsidies) onvoldoende verantwoord zou kunnen worden. Vanuit 

het streven naar fraudebestendigheid is dit een goed argument; 

vanuit het streven naar 'draagvlak onder boeren' is een mate van 

flexibiliteit van regels erg wenselijk. 

Naast wetgeving met ruimtelijke gevolgen, bestaan er ook wetten 

die zich richten op soorten (zoals de Flora en Faunawet, in het kiel

zog van de Habitat- en Vogelrichtlijn). Wanneer een beschermde 

soort ergens voorkomt, dan is hij beschermd, ongeacht de ruimte

lijke context. Het voordeel hiervan is dat bescherming meteen aan 

de orde is als ergens een bedreiging blijkt te zijn (zo kan het voor

komen van een Noordse woelmuis een pannenkoekenrestaurant 

tegenhouden). Voor de bescherming van de natuur is dit een effec

tieve benadering. 

Laat het duidelijk zijn: we hebben het hier dus niet over de stroom 

aan veranderingen in bijv. de Flora en Faunawet, die de Tweede 

Kamer de laatste tijd heeft doorgevoerd! 

De 'ruime jas benadering' en de Flora en Faunawet zijn voorbeel

den van flexibele regelgeving. Van juridische kant wordt echter 

gemeld dat de overheid van alles heeft gedaan om ook de ruimte

lijke wetgeving zo flexibel mogelijk te maken (bijvoorbeeld door uit

werking in een algemene maatregel van bestuur, of via een sneller 

werkende overheid op een lager schaalniveau). De grenzen van die 

flexibilisering lijken bereikt, maar zijn voor dynamische weidevogels 

nog niet flexibel genoeg. 
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Een ecologisch aantrekkelijke oplossing zou zijn dat beschermings

wetten voor bijv. ganzen zich richten op het actuele voorkomen. 

Dus als bijvoorbeeld ergens een groep ganzen neerstrijkt om te 

foerageren, daar automatisch een beschermend effect van uitgaat. 

Dan kan er nooit sprake zijn van naijlende wetgeving. Maar deze 

benadering zou tot een opstand van andere maatschappelijke belan

gen leiden. Het is een illusie om te denken dat de maatschappij 

zich probleemloos zou schikken naar waar natuur is. Dat wordt aan

vaard zolang die natuur zeldzaam is en geen zwaarwegende sociaal 

economische belangen raakt. Waar dat wel het geval is, willen 

andere maatschappelijke belangen (vaak: de landbouw) duidelijk

heid en weten waar ze aan toe zijn. Starre wetgeving wordt voor een 

deel veroorzaakt door een boedelscheiding; afspraken tussen ver

schillende sectoren wie waar zijn gang mag gaan. Natuur mag niet 

de ruimte krijgen om onvoorspelbaar haar gang te gaan. 

Juridisering blijkt bekeken vanuit het natuurbelang haar beperkin

gen te hebben: ook hier kan een wet moeilijk door de strot 

geduwd worden en niet overeind blijven zonder enige maatschap

pelijke steun. 

Uitweg 
Naar mijn mening staan er twee wegen open om te komen tot 

een duurzaam houdbare wetgeving voor dynamische vogelsoor

ten: juridische (planologische) aanduiding van gebieden voor 

weidevogels en wintergasten of het op peil houden van bescher-

mingsgroepen in het buitengebied. 

De eerste uitweg is dat je komt tot gebieden die echt ingericht 

zijn voor weidevogels, dus een grotere planologische duidelijkheid 

waar moderne landbouw- en waar weidevogelgebieden liggen. 

Voor wintervogels komt zo'n discussie nu al op rond ganzen-

foerageergebieden. Waarom zijn er foerageergebieden begrensd 

voor alleen grauwe ganzen en kolganzen (en formeel ook smien

ten)? Het is veel logischer om voor alle overwinterende ganzen-

en eendensoorten opvanggebieden aan te wijzen. Iets dergelijks 

zou ook kunnen worden uitgewerkt voor weidevogels: kies gebie

den uit met ecologische potentie waar de weidevogelbescherming 

echt goed ter hand genomen wordt en laat de halfhartige gebie

den vallen. 

De andere uitweg breit voort op het aanpassen van wetgeving op 

de dynamiek van de vogelpopulaties. Daarbij worden gebieden 

waar zich actueel populaties bevinden van winter- en weidevogels, 

juridisch beschermd. Door de veranderlijkheid in het voorkomen 

van deze populaties, moet de juridische bescherming eens in de 

zoveel tijd worden herzien. Deze permanente discussie is alleen 

vol te houden wanneer er in het buitengebied voldoende mensen 

zijn die zich als belangenbehartiger willen blijven opwerpen voor 

weidevogels en die het er voor over hebben om steeds weer in 

inspraakronden en (soms heftige) discussies te belanden. De 

ervaring leert dat dergelijke plaatselijke natuurbeschermingsgroe-

pen zelden het eeuwige leven hebben. Wanneer het voortbestaan 

van plaatselijke natuurgroepen wel positief wordt ingeschat, kan 

de voortdurende aanpassing van wetgeving aan dynamische 

vogelpopulaties ook een bewandelbare weg zijn om bijvoorbeeld 

weidevogelgebieden juridisch beschermd te houden. 

Slotbeschouwing 

Veel van de Nederlandse natuur is dermate constant (denk aan 

een bronnetjesbos of een hoogveen), dat starre ruimtelijke wetge

ving prima is. Een onderscheid in meer starre wetgeving voor de 

reservaatsnatuur (met de ecologische bronpopulaties) en flexibele 
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wetgeving daarbuiten, is maar een beperkte oplossing. De EHS is 

simpelweg te beperkt van omvang om onafhankelijk te zijn van 

haar omgeving. 

Het idee om wetgeving naadloos aan te laten sluiten bij natuurlijke 

dynamiek is vanuit de ecologie verdedigbaar. Maar het opstellen 

van een wet is ook het zoeken van de balans tussen ecologische en 

overige maatschappelijke belangen. De andere maatschappelijke 

sectoren aanvaarden het niet om achter elke natuurlijke oprisping 

aan te lopen. Gezien dat gegeven is een starre wetgeving beter dan 

helemaal geen wetgeving. Bij een toenemende ecologische veran

derlijkheid (onder invloed van bijvoorbeeld de klimaatsverandering 

en het voller worden van Nederland) zal het nadeel van starre wet

geving in de vorm van 'juridische naijling' alleen maar sterker 

gevoeld gaan worden. 

Het meeste perspectief zie ik in een verdergaande opsplitsing van 

het agrarisch gebied, in deels productiegebieden waar alles ten dien

ste van de landbouw wordt (zoals feitelijk al het geval is in veel ruil-

verkavelde gebieden) en anderdeels agrarische natuurgebieden, waar 

's winters ruimte is voor ganzen en 's zomers voor weidevogels. 
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