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De realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur
(EHS) zou in 2018 compleet moeten zijn. Dat wil zeg-
gen inclusief inrichting, dus de benodigde aankopen
dienen al in 2015 afgerond te zijn.
Nederland gaat dat niet halen. De hoger wordende
grondprijs maakt aankoop veel duurder en tegelijk is
een gegeven dat het meeste laaghangende (aankoop-)
fruit wel geplukt is. Van belang is ook de forse huidige
politieke tegenwind. De belangrijkste woordvoerders
voor natuur in de Tweede Kamer, en de minister trou-
wens ook, hebben nauwe banden met de landbouw en
dat is goed te merken. De natuur beleeft een ijstijd in
de Tweede Kamer.
In de Tweede Kamer doemt zelfs de vraag op of het
wel noodzakelijk is de EHS af te ronden. De landbouw
doet daar nog een schepje bovenop en geeft aan dat
het onverantwoord is om gezien de wereldwijde voed-
selcrisis door te gaan met landbouwgrond om te zet-
ten in natuur. En als dat dan toch gebeurt dan moet
het tegen veel hogere prijzen. Prijzen die ook worden
betaald als het om onteigening ten behoeve van aan-
leg van wegen of woonwijken gaat. En overigens kan
het veel beter agrarisch natuurbeheer zijn; dat is net
zo effectief en goedkoper voor de maatschappij. Dat
zijn zo in een notendop de argumenten.
De minister heeft toegezegd dat ze een studie zal ver-
richten naar nut en noodzaak van aankoop ten behoe-
ve van de EHS. Het resultaat zal vast en zeker zijn dat
de EHS er moet komen, maar dat ook gezien de hoge
grondprijs en de hoge ambities van de boeren
agrarisch natuurbeheer in nader uit te zoe-
ken situaties een goed alternatief is voor
aankoop door natuurbeschermings-
organisaties.
Bij dat laatste zit een belangrijk pijn-
punt. Alle tot op heden verschenen
rapporten, ook van het Milieu- en
NatuurPlanbureau (MNP), laten zien
dat agrarisch natuurbeheer een veel
lager rendement voor de natuur heeft
dan beheer door bijv. Staatsbosbeheer of
Natuurmonumenten. Helaas is duidelijk dat
het bij de discussie over de rol van agrarisch
natuurbeheer niet zozeer om natuurfeiten gaat – welke
soorten hebben er nu baat bij? – maar botweg om de
vraag of we al dan niet veel natuurgeld naar de boeren
door willen sluizen. In een korte bijdrage over weide-
vogelbeheer in dit nummer klinkt door dat geld voor
de boeren voor het weidevogelbeheer zeer kosteneffec-
tief is als dat op een veel kleiner areaal gebeurt, maar
daar wel gepaard gaat met hogere vergoedingen voor

Het belang van de EHS
de boeren. Hoe zullen de buiten deze regeling vallende
boeren op deze boodschap reageren?
Het wordt in de discussie te vaak vergeten dat agrarisch
natuurbeheer een activiteit is met als hoofdfunctie
landbouw. De duurzaamheid van agrarisch natuur-
beheer is daardoor niet gegarandeerd, ook niet binnen
de EHS: bij een veranderend economisch klimaat
wordt deze neventak onvermijdelijk weer over boord
gezet. Dan is er sprake van weggegooid belastinggeld.

Moet de EHS dan onverkort worden gerealiseerd?
Hoofddoel van de EHS is het herstel van de voor
Nederland karakteristieke landschappen en de daarbij
behorende variatie aan levensgemeenschappen en
soorten. De EHS is bijna 20 jaar onderweg; toch wordt
het stoppen van de achteruitgang in biodiversiteit in
2010 niet gehaald (zie themanummer nieuwe soorten-
beleid, DLN mei 2008). Werkt de EHS dan wel?
Deze achteruitgang hangt behalve met de traditionele
ver-thema’s ook samen met bijv. de dramatische achter-
uitgang van de diversiteit in het landelijk gebied, zoals
in het agrarisch gebied en in bermen. Maar gaat het
binnen de EHS dan wel goed, de succesverhalen daar-
gelaten? Met dagvlinders lijkt het steeds slechter te
gaan, Duinpieper en Klapekster zijn verdwenen als
broedvogel. Is dat het beeld in de traditionele natuur-
gebieden? In de nieuw verworven natuur vindt geen
overbemesting meer plaats en worden geen bestrij-
dingsmiddelen meer gebruikt; dat is winst. Spectacu-

laire resultaten in de pionierfasen zijn er ook
regelmatig. Maar dat is niet voldoende.

Helaas wordt te weinig kritisch de vraag
gesteld voor welke soorten of levens-
gemeenschappen men natuurgebie-
den wil vergroten of wil verbinden en
wat daar dan precies voor nodig is.
Het simpele argument dat het nu
eenmaal is afgesproken volstaat niet.

Kortom: bezinning op de nog te reali-
seren hectaren is gewenst, ook omdat

dan helder wordt dat aankoop veelal
onvermijdelijk is en beheer via agrarisch

natuurbeheer niet volstaat. De natuurbescher-
ming zal dus meer dan tot nu toe met goede inhoude-
lijke argumentatie moeten komen voor aankoop en
zorgvuldig beheer. Zo’n aanpak kan niet anders dan
vruchten afwerpen en zal ook een goede toekomstige
samenwerking met bijv. provincies en waterschappen
voor de te behalen natuurdoelen zeker bevorderen.
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