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Korte Mededelingen

Geen draagvlak voor natuurbeleid

gedoogkabinet

Een ruime meerderheid van het Nederland-

se volk is van mening dat de overheid

dient te zorgen voor voldoende financiële

middelen voor natuur- en landschapsbe-
heer: slechts 7% vindt dat niet. Deze uit-

komst geldt breed voor de achterban van

alle politieke partijen. Ook Bartelink vindt

dat de overheid een belangrijke verant-

woordelijkheid heeft voor de natuur in

Nederland, ook financieel: ‘De door het

kabinet voorgestelde bezuinigingen zijn

buitenproportioneel en resulteren in af-

braak van het natuurbeleid.Terwijl het

zorgdragen voor natuur en landschap van

groot maatschappelijk belang is, waar een

overheid verantwoording voor moet willen

nemen.’ Waarmee overigens niet bedoeld

wordt dat alleen de overheid aan de lat

staat. Bartelink; ‘Wij vinden ook dat de

overheid er niet alleen voor staat.

Particulieren en agrariërs combineren

natuurbeheer met hun bedrijfsvoering.

Natuurorganisaties als de twaalf provincia-
le Landschappen doen dat ook en krijgen
bovendien veel maatschappelijke steun

voor hun activiteiten. Daardoor dragen de

natuurorganisaties gezamenlijk jaarlijks
tientallen miljoenen bij aan bescherming
van natuur en landschap.’

Bijna negen op de tien Nederlanders

vinden de aanwezigheid van natuur en

landschap in de directe woonomgeving

belangrijk of zeer belangrijk. Ook hier is

nauwelijks sprake van partijpolitieke ver-

schillen. Volgens Bartelink maakt dit duide-

lijk dat voldoende natuur, bereikbaar voor

iedereen, door de Nederlandse bevolking
van groot belang wordt geacht.
Bartelink: ‘Het is maatschappelijk van

groot belang de Ecologische Hoofdstruc-

tuur echt te realiseren. Daar dragen natuur-

organisaties, in samenwerking met andere

partijen als boeren en particulieren, graag

hun steentje aan bij. De Coalitie Hart voor

Natuur maakt zich hier sterk voor.’ Zie:

http://www.hartvoornatuur.nu'.
Bron: persbericht van Landschap Noord-Holland.

Natuur gedogen
Sinds het aantreden van het nieuwe min-

derheidskabinet is het gebruik van het

woord ‘gedogen’ sterk toegenomen. Een

politieke partij heeft speciale afspraken
ondertekend om de regeringscoalitie moge-

lijk te maken. Zij gedogen de kabinetsploeg
met veel enthousiasme, want het geeft de

partij een enorme macht. Ondertussen moet

de Nederlandse bevolking maar leren te

gedogen hoe dit nieuwe Kabinet de natuur

wil laten verloederen. Natuur wordt niet

meer gedoogd. Kerncentrales en steeds

maar meer asfalt moeten er komen. Op de

eerste dag van zijn aantreden stuurde de

nieuwe staatssecretaris van het ministerie

van Economische Zaken, Landbouw en In-

novatie (EL&I) Henk Bleker al een briefaan

alle provincies waarin hij aankondigde dat

er per direct een ‘herijkingsproces’ in gang

gezet zou worden om de afronding van de

EHS-plannen bij te sturen. In de praktijk zal

dat neerkomen op: stoppen en niet meer

afinaken. Dat zal ten koste gaan van de

Uit een onafhankelijk opinie-onderzoek
onder 955 personen, uitgevoerd in op-

dracht van De 12Landschappen - een sa-

menwerkingsverband van de twaalf provin-
ciale Landschappen - door het onder-

zoeksbureau Synovate, blijkt dat slechts

22% van de bevolking het eens is met de

voorgenomen bezuinigingen van het kabi-

net op natuur.

Niet alleen de achterban van de oppositie
is het oneens met de bezuinigingen; ook bij
de achterban van het CDA is het verzet

tegen de bezuinigingen groter dan de

steun. Bij de VVD is het omgekeerd, bij

gedoogpartner PVV zijn voor- en tegen-

standers in balans. Volgens Hank Bartelink,

directeur van Del2Landschappen, laat

deze uitkomst zien dat er onder de bevol-

king geen draagvlak is voor de vergaande

bezuinigingen van het kabinet op natuur.

Bartelink: ‘Deze bezuinigingen leiden ertoe

dat een streep wordt gehaald door het con-

cept van de Ecologische Hoofdstructuur

(EHS); het samenhangende netwerk van

natuurgebieden in Nederland wordt niet

afgerond.’ Het voortbestaan van kenmer-

kende planten en dieren komt hiermee op

het spel te staan. En we doen onszelf

tekort omdat natuur voor onze samenle-

ving van onschatbare waarde is.’
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natuur in ons land. Het doel om natuurge-
bieden te verbinden en zo uitwisseling

mogelijk te maken zal niet worden gereali-
seerd op de manier zoals dat bedoeld was.

Jammer van al het werk dat er de afgelopen
decennia in de ontwikkeling van de EHS is

gestopt. Het afbouwen van de EHS zal

zeker gevolgen hebben voor de biodiversi-

teit. En daarmee komen ook vogels in de

knel. Vogels zijn natuurlijk mobiel. Zij zijn
niet zo sterk afhankelijk van natuurlijk

ingerichte gebieden en natuurreservaten

als planten of zoogdieren. Maar uiteindelijk
zullen ook zij de gevolgen van het nieuwe

beleid ondervinden omdat er nauwelijks

nog een kans zal zijn op de ontwikkeling

van nieuwe rijke en grootschalige en geva-

rieerde natuurlijke habitats, nu de enorme

versnippering van de Nederlandse natuur-

gebieden niet meer zal worden terugge-
draaid. Trouwens, niet alleen de plannen
rond de EHS van het nieuwe Kabinet ma-

ken het de vogels moeilijker. De wijze waar-

op bezuinigingen worden doorgevoerd is

voor vogels wellicht nog bedreigender. Zo

wordt er zowel op rijks- als op provinciaal
niveau intensief gezocht naar mogelijkhe-
den om het agrarisch natuurbeheer te be-

knotten. Dat heeft zeker een nadelig effect

op de weidevogel-populaties. Populaties
die het toch al moeilijk hebben, zoals van

de Grutto, die het ondanks allerlei projec-
ten en subsidies steeds moeilijker heeft ge-

kregen in ons land. Maar ook de populatie

van de Kievit staat in ons land al jaren on-

der druk. Nog maar een jaar geleden - be-

gin 2010 - is het Subsidiestelsel Natuur- en

Landschapsbeheer (SNL) van start gegaan.

Een belangrijke doelstelling van SNL is het

behoud van weidevogelpopulaties in ons

land. Het is maar goed dat voor dit stelsel

deels gebruik wordt gemaakt van Europese

geldstromen en dat de contracten met boe-

ren en terreinbeheerders voor een periode
van zes jaar gelden. Als dat niet zo was,

dan had dit Kabinet ongetwijfeld per direct

het mes gezet in deze subsidies. Alleen

maar omdat er dan sprake zou zijn van con-

tractbreuk en daarmee ook kans op flinke

claims, laat men de reeds afgesloten con-

tracten nu nog met rust, maar het valt te

vrezen dat reeds volgend jaar alles uit de

kast zal worden gehaald om ook deze sub-

sidies (die in feite alleen maar de onkosten

van beheerders vergoeden voor het extra

werk dat zij moeten verrichten voor het na-

tuurvriendelijker beheer) af te bouwen.

Nieuwe afspraken maken zal dan nog maar

heel moeilijk gaan. Hoe lang kunnen we

nog blijven genieten van baltsende Grut-

to’s boven de weiden?

RAK

Dodaarzen in De Rietput bij Petten

fn 1991 schreef ik over het ‘Dodaarssloot-

je’, waarin ik een sloot in de ten zuiden van

Petten gelegen Leipolder aanprijs als dè

waamemingsplaats voor de Dodaars

Tachybaptus ruficollis. In de periode 1985-

‘94 tref ik daar ieder najaar en soms ook in

het voorjaar foeragerende Dodaarzen aan

met een maximum van zeven stuks op 15

oktober 1990. In het midden van de brede

sloot had zich een weelderige groei van

waterplanten ontwikkeld tot een goede

voortplantings- en schuilplaats voor vis-

Begrenzing van de EHS op
land en te water. Al vele ja-
ren is er naar gestreefd
meer samenhang te bewerk-

stelligen in de sterk ver-

snipperde structuur van ge-
bieden met natuurlijke
waarden. Voor de duurzame

instandhouding van habi-

tats en soorten is echter

nog altijd uitbreiding van

natuur nodig en zullen

gebruiksfuncties van gebie-
den moeten worden afge-

stemd op doelen van Natu-

ra 2000-gebieden. De kabi-

netten van de afgelopen
jaren hebben bepaald geen
haast gemaakt de doelstel-

lingen te halen, maar het

Kabinet Rutte haalt nu vol-

ledig een streep door de

plannen. Natuurbehoud is

een besmette activiteit, een

linkse hobby.
Bron kaartje: Tweede voort-

gangsrapportage van de EHS.
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jes, onbereikbaar voor de machines die de

sloten schonen. Dit zorgt in nazomer en

herfst voor een hoge visjesdichtheid en

een gedekte tafel voor de Dodaars.

Blijkbaar is het bereik van de machines na

1994 wél voldoende om de sloot volledig te

schonen en daarmee de visstand sterk te

verminderen, want sindsdien tref ik er al-

leen op 8 oktober 2001 nog (twee) Dodaar-

zen aan. Het Dodaarsslootje loopt langs de

Hazeweg in noordwestelijke richting en

sluit aan op De Rietput. Dit meertje staat

lokaal bekend als de ‘Plas van Modder’,

genoemd naar de eigenaar van het naast-

gelegen witte huisje. In deze plas zie ik

voor het eerst een groep (van zeven) Do-

daarzen op 19 november 2001. Sindsdien

speur ik tijdens mijn wekelijkse wandeling
De Rietput af op de aanwezigheid van

Dodaarzen.

Vanaf de Hazeweg wordt het uitzicht op De

Rietput (Amersfoort-coördinaten 105.5-

529.6) ietwat belemmerd door de rietkraag,
maar vanaf de kruin van de Oude Schoorl-

se Zeedijk is het uitzicht vrijwel ongehin-
derd. Vooral een ochtendbezoek met het

zonnetje van opzij kan ik aanbevelen. Tabel

1 toont het seizoenspatroon van de Do-

daars in het Dodaarsslootje (maandmaxima
in de winters van 1985-‘86tot en met 1993-

‘94) en De Rietput (maandmaxima 2001-‘02

tot en met 2007-‘08 en de eerste helft van

2008-‘09). Duidelijk komt naar voren dat de

presentie tijdens de najaarstrek veel hoger
is dan in de winter en tijdens de voorjaars-
trek. De decademaxima gedurende najaar
2008 zijn opvallend veel hoger dan die van

de zeven najaren van de periode 2001-‘02

tot en met 2007-‘08. In deze laatste periode

zijn de Dodaarzen voornamelijk solo foera-

gerend langs de zuidwestelijke rietstrook

gezien. De hoogste maxima zijn bereikt

wanneer groepen Dodaarzen sociaal foera-

geren, wat het geval is op 19 november

2001 met zeven stuks, 18 november 2002

met negentien stuks en 15 november 2008

met éénentwintig stuks. Op 22 november

2008 tel ik 16 exemplaren waarvan acht in

een ‘solofoerage’ langs de zuidwestelijke
rietstrook en acht sociaal foeragerend in

het midden van de plas. In december lopen
de aantallen in De Rietput terug en ver-

spreiden de Dodaarzen zich over de naaste

omgeving. Zo zie ik op 6 en 14 december

2008 vier en vier exemplaren in De Rietput

en vier en elf stuks in de omliggende
sloten.

De Dodaars duikt met een snelheid van

twee meter per seconde en een duik duurt

gemiddeld elf seconden. Sociaal foerage-
rende Dodaarzen vormen een dicht opeen-

gepakte groep waarvan de individuen

voortdurend en asynchroon duiken. Het

valt dan ook niet mee om van een dergelij-
ke groep het precieze aantal individuen te

bepalen. De genoteerde aantallen zullen

vaak ondertellingen zijn. Hoe spelen zij het

trouwens klaar om elkaar niet te raken bij
het duiken en boven water komen? Het

sociaal foerageren wordt niet vermeld door

Woutersen die in de winters 1974-‘75 en

1975-‘76de in Alkmaar en het Kleimeer

aanwezige Dodaarzen bestudeert en telt.

Bij de door hem waargenomen groepen is

er sprake van een ‘los’ groepsverband en

hij telt als grootste groep acht exemplaren.

Waarnemingen van groepen van wel

twintig sociaal foeragerende Dodaarzen

zijn schaars. Blijkbaar heeft De Rietput een

bijzondere aantrekkingskracht op Do-

daarzen. Het is een genot om een dergelijke

groep te observeren. Dit geldt niet voor het

vaststellen van de groepsgrootte, want

daar word je Tringa totanus (tureluurs,

red.) van.

Ruud Costers, e-mail: ruudcosters@hetnet.nl.
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Tabel 1 - Seizoenspatroon van de Dodaars in Dodaarsslootje en Rietput met het maximumaantal

exemplaren per decade.

sep sep okt okt okt nov nov nov dec dec dec jan jan met mrt apr

II III I 11 III 1 II III I II III I II II III I

Sloot l985-‘94 -
2 2 7 3 3

-
- - 4 4 - - - - 4

Rietput 2001-‘08 2 3 3 3 5 9 1 9 2 5 4 5
-

2 2
- -

Rietput 2008-‘09
- - -

3 1 1 13 21 1 6 6 4 1 ? ? ? 7 7


