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‘De vlag kan zeker uit. Dit is goed 

nieuws! Eindelijk weer eens positie-

ve aandacht voor het beleidsveld na-

tuur. En als die trend doorzet, komt 

dat op den duur ook Alterra ten goe-

de. De rijksoverheid heeft een speci-

ale verantwoordelijkheid bij het ont-

wikkelen en in stand houden van natuur. Die verantwoor-

delijkheid was de laatste tijd wel erg onder druk komen te 

staan ten gunste van de economie. We leren hiervan hoe 

fragiel natuur is in de Haagse politiek. Er is geen garantie 

dat natuur de komende jaren niet opnieuw onder druk komt 

te staan. 

Ik vind het een goede zaak dat het nieuwe akkoord weer 

wat meer budget beschikbaar stelt voor natuur. Maar het 

blijft onvoldoende. Jammer genoeg zien we  natuur nog 

steeds alleen maar als kostenpost. Echte duurzaamheid 

betekent juist een samenspel tussen natuur, bedrijfsleven 

en samenleving, denk aan people - profit - planet. Ook van-

uit de natuur moeten we dat samenspel opzoeken. In de 

tijd dat er veel geld was voor natuur, is dat wel eens te wei-

nig gebeurd. Alleen in dat samenspel zijn natuurontwik-

keling en natuurbeheer op langere termijn geborgd. Alter-

ra moet vooral meegaan in een vernieuwend natuurbe-

leid, want we gaan niet meer terug naar waar we waren.’

Frank Berendse
Hoogleraar natuurbeheer en plantenecologie:

‘Ik ga meer belasting betalen en ik 

moet langer doorwerken, maar ik 

ben hier dolblij mee. Eindelijk is de 

Tweede Kamer weer aan zet en 

neemt het heft in eigen handen.  

Het  terugdraaien van 200 miljoen 

euro aan bezuinigingen op natuur 

binnen de begroting voor 2013 lijkt een definitief   

einde van het tijdperk Bleker in te luiden. Dat was echt een 

dieptepunt in het Nederlandse natuurbeleid. 

Het blijft natuurlijk afwachten hoe de verkiezingen in sep-

tember uitpakken en hoe een nieuw kabinetsakkoord er 

uit zal zien. Toch denk ik niet dat de donkere dagen van 

Bleker zullen terugkeren. De situatie binnen het CDA is 

behoorlijk veranderd. Bovendien werken diverse partijen 

momenteel heel hard aan de initiatiefwet Mooi Nederland 

die in de plaats van het wetsvoorstel van Bleker moet ko-

men. Voor zover ik nu kan overzien, wordt dat een wet die 

de Nederlandse natuur wèl een duurzame toekomst 

biedt.’

Joop Schaminee
Hoogleraar vegetatiesociologie en 

vegetatieonderzoeker Alterra:

‘Wat mij betreft mag de vlag uit. Cru-

ciaal zijn de andere toon en houding. 

Die zijn voor mij  belangrijker dan 

het precieze geldbedrag, ook al is het 

mooi dat er minder bezuinigd gaat 

worden. Wel blijven er onduidelijkheden. Wat gebeurt er 

met de nieuwe wetgeving, zoals de Omgevingswet waarin 

de Natuurwet verankerd zou moeten worden? En wat ge-

beurt met het natuurakkoord tussen Rijk en provincies? 

Onder het vorige kabinet gooide het Rijk zijn verantwoor-

delijkheden in lege zakken over de schutting van de pro-

vincies. Het is te hopen dat de Rijksoverheid de overdracht 

van taken naar provincies nu wél voorziet van solide finan-

ciering. 

Het vorige kabinet heeft een nieuwe koers ingezet. Een 

minder sturende overheid, decentralisatie naar provin-

cies en meer lokale initiatieven. Ik verwacht niet dat die 

koers  na de val van het kabinet wezenlijk zal veranderen. 

Een volgend kabinet, van welke signatuur dan ook, zal de 

klok niet volledig terugdraaien. Ik was dan ook blij verrast 

om te horen dat er al per ommegaande een reparatie op de 

natuurbezuinigingen komt. Daarnaast heeft het ministe-

De val van het kabinet lijkt een zegen voor de natuur. De gelegenheidscoalitie van VVD, 
CDA, D66, ChristenUnie en GroenLinks draaide de bezuinigingen op de natuur met 
een derde terug, van 600 miljoen naar 400 miljoen. Gaat bij Wageningse natuur- en 
milieuonderzoekers nu de vlag uit?
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rie van EL&I de laatste jaren fors bezuinigd op natuuron-

derzoek. En het is nog niet bekend of Den Haag dat ook 

gaat repareren.’

Tia Hermans
Leider Domein Natuur & Regio, Alterra

‘Natuurlijk ben ik blij. Maar het 

voortbestaan van de natuur mag niet 

afhankelijk zijn van wat er in Den 

Haag geroepen wordt. De politiek is 

veel te wispelturig. Zestien miljoen 

Nederlanders zijn medeverantwoor-

delijk, inclusief het bedrijfsleven. On-

derzoekers moeten vooral doorgaan op de recent ingesla-

gen weg, om het bedrijfsleven te laten zien hoe belangrijk 

natuur en biodiversiteit zijn voor ons voort bestaan. Werk-

nemers willen een aantrekkelijke woonlocatie, bedrijfs-

processen vragen om schone grondstoffen, en met een 

groen imago blijf je de concurrentie een slag voor. 

Naarmate wij meer onderzoek voor bedrijven doen, dat 

ook door hen betaald wordt,  bewijzen wij als onderzoe-

kers ook onszelf een dienst. We komen in nieuwe netwer-

ken terecht, met nieuwe financiers voor onderzoek. Daar-

mee zorgen we dat we minder afhankelijk worden van 

EL&I onderzoeksfinanciering.’

Pier Vellinga
Hoogleraar klimaatverandering en waterveiligheid

‘Dit akkoord maakt ons blij. Niet al-

leen het natuurbeleid krijgt weer wat 

financiële ruimte, ook op het gebied 

van energie, gebouwde omgeving en 

mobiliteit krijgt het streven naar 

duurzaamheid een nieuwe impuls. 

Er worden belang rijke stappen aan-

gekondigd naar een vergroening van  de economie. Deze 

erkenning van de wereldwijde pro blemen van natuurde-

gradatie en klimaatverandering maakt dat je met meer 

plezier werkt aan je onderzoek.  Onder het vorige kabinet 

waren de deuren voor vernieuwing potdicht. Nu staan ze 

weer open en kunnen we met slimme ideeën en onder-

zoekvoorstellen komen. Ook de beleidsmedewerkers en 

onderzoekfinancieringsorgani saties zijn opgelucht dat 

deze zwarte periode voorbij is. Wat we ervan leren is dat al 

het onderzoek dat we hier in Wageningen doen minder van-

zelfsprekend is dan we  altijd dachten. We moeten het be-

lang ervan elke keer  aantonen. Maar inderdaad het ak-

koord geeft nieuwe energie.’  
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