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“Natuur en economie 
kunnen elkaar versterken”

Oud-minister Sybilla Dekker:

Natuur en economie kunnen elkaar 
versterken. Dat zegt oud-VROM 
minister Sybilla Dekker. Zij is de 
onafhankelijke voorzitter van de Tafel 
van Borging. Dat is een halfjaarlijks 
overleg van 16 partijen, waaronder 
overheden, natuurbeschermers en het 
Havenbedrijf Rotterdam. Zij zien samen 

toe op de aanleg van nieuwe natuur 
ter compensatie van het verlies aan 
natuurwaarden door de aanleg van de 
Tweede Maasvlakte. “We hebben onlangs 
vergaderd bij het nieuwe natuurgebied 
Spanjaards Duin, op uitnodiging van het 
Zuid-Hollands Landschap”, vertelt Sybilla 
Dekker enthousiast. “Je moest stevige 

stappers aan en er hingen dreigende, 
donkere luchten, maar we hielden het 
droog. Fantastisch om te zien hoe de 
natuur zich nu al ontwikkelt op dat kale 
opgespoten zand. Hier liggen mooie 
kansen, temeer omdat Spanjaards Duin 
al door waardevolle natuurgebieden 
wordt omringd.” 

Bij de aanleg van de Tweede Maasvlakte die 2,5 kilometer diep de Noordzee in steekt, 

is afgesproken om het verlies aan natuurwaarden goed te maken door de aanleg 

van 750 hectare nieuwe natuur in Zuid-Holland en de uitvoering van een reeks 

leefbaarheidsprojecten in de regio Rotterdam. Oud-minister Sybilla Dekker is voorzitter van 

het bestuurlijke platform dat de vaart erin moet houden.

Vanaf de Maasvlakte heb je een 
prachtig zicht op de Slikken van Voorne 
en de Zuid-Hollandse kust.  Hans Visser
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recreatiegebied, dat door een 
wandel- en fietsbrug over de A15 voor 
Rotterdammers goed bereikbaar wordt. 
Sybilla Dekker: “De kunst is om de 
natuurlijke signatuur van zo’n gebied 
te herkennen en bij de herinrichting te 
versterken en daar dan de plaatselijke 
agrariërs bij te betrekken. Zij hebben 
immers de meeste kennis van het 
gebied, van de grond. Uiteraard voelen ze 
niet vanzelfsprekend voor die nieuwe rol. 
Gebiedsontwikkeling vraagt veel overleg 
en veel overtuigingskracht, je hebt ter 
plaatse een diversiteit aan belangen. 
Je moet de mensen redelijk bejegenen 
en behandelen. Als een grondeigenaar 
uitgekocht moet worden, moet hij daar 
een redelijke vergoeding voor kunnen 
krijgen. Daarover zijn in het verleden 

duidelijke afspraken gemaakt, waar we 
ons aan houden. Het is heel boeiend om 
te proberen dat voor elkaar te krijgen en 
als het lukt om iedereen op één lijn te 
krijgen, is dat het mooiste wat er is.” 

Discussies en rapportages
Sybilla Dekker noemt de inbreng 
van het Zuid-Hollands Landschap 
waardevol omdat deze organisatie een 
verscheidenheid aan landschappen in 
de hele provincie beheert. “Ze brengen 
veel kennis in en houden daarmee de 

Gebiedsontwikkeling, zoals in het Buijtenland van Rhoon, vraagt veel overleg en 
overtuigingskracht. Idde Lammers

discussies en de rapportages scherp. Ik 
ben altijd groot voorstander van excursies 
en werkbezoeken ter plaatse, zoals laatst 
in Spanjaards Duin. Dan pas weet je 
wat er gaande is. In het veld zie je de 
bevlogenheid van de natuurbeheerders 
op zijn best. Wat mij betreft mag het 
Zuid-Hollands Landschap nog meer naar 
buiten treden om zijn herkenbaarheid 
te vergroten. Soms moet je je kernachtig 
uitspreken om discussies los te maken.” 

Marion de Boo
journalist

Sybilla Dekker tijdens een werkbezoek 
op de Maasvlakte. Havenbedrijf Rotterdam

Gedrevenheid en passie
Vanaf Spanjaards Duin kijk je uit over de 
Maasvlakte. “De kracht van het akkoord 
Visie en Vertrouwen over de Tweede 
Maasvlakte waaronder al deze partijen 
hun handtekening hebben gezet, is dat 
we natuur hebben afgenomen maar 
daarvoor nu ook weer wat teruggeven”, 
zegt Sybilla Dekker. “Iedereen zegt nu: 
We gaan ervoor. Onze Tafel van Borging 
moet borgen dat iedereen zich voor de 
gemaakte afspraken blijft inzetten. Als 
de Tweede Maasvlakte in 2013 wordt 
opgeleverd, willen we als compensatie 
ook nieuwe, toegankelijke natuur 
kunnen laten zien. Overigens zie je langs 
de zuidrand van de Tweede Maasvlakte 
ook een ongelooflijk mooi, groots strand 
ontstaan, vanwaar je prachtig uitkijkt 
over de Zuid-Hollandse en Zeeuwse 
eilanden.”
Volgens Sybilla Dekker zijn natuur-
bescher  mingsorganisaties en 
economische partijen, zoals landbouw 
en industrie, geen natuurlijke 
tegenpolen, integendeel. “Om ons 
huidige welvaartsniveau te handhaven 
is industriële ontwikkeling nodig. Maar 
industriële partijen zoals de Rotterdamse 
haven hebben net zo goed belang bij 
een goede natuurontwikkeling. Want 
daar waar economische activiteiten zijn, 
daar werken en wonen ook mensen die 
behoefte hebben aan natuur. Je moet 
elkaar dus niet bestoken met stellingen, 
maar proberen uit te vinden wat de 
andere partij bedoelt en wat hij wil 
bereiken. Zulke discussies hebben we 
uiteraard voortdurend aan de tafel. Wij 
hebben een gezamenlijke toekomstvisie. 
Het gaat niet vanzelf, want niets gaat 
ooit vanzelf.” Aan de voorzitter de schone 
taak om alle betrokkenen geïnspireerd 
en enthousiast te houden. “Ik heb grote 
waardering voor de gedrevenheid 
en passie van natuurbeschermers, 
maar soms moet je je ook inleven in 
de drijfveren van andere partijen. Ik 
vind het belangrijk dat iedereen in het 
overleg tot zijn recht blijft komen en 
gehoord wordt. Je moet in alle openheid 
kunnen discussiëren. En als gemeenten 
of provincie willen afwijken van de 
gezamenlijk uitgezette lijn, dan vinden 
ze mij op hun pad.”

Overleg en overtuigingskracht
Zo vlot en soepel als de aanleg van 
Spanjaards Duin verliep, zo stroef is 
de ontwikkeling van het Buijtenland 
van Rhoon. Ten zuiden van Rotterdam 
wordt het traditionele polderlandschap 
herontwikkeld tot een natuur- en 

”
“Want daar waar  economische activiteiten 

zijn, daar werken en wonen ook mensen die 
behoefte hebben aan natuur.
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