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Natuurbescherming gebaat 
bij onenigheid

Toen ik als pas afgestudeerde kritische bio-

loog de gangbare natuurbescherming op de 

korrel nam, kreeg ik het verwijt haar positie 

te verzwakken. De natuurbescherming was 

toch al zwak en openlijke verschillen van me-

ning zouden haar nog verder ondermijnen.

In Conservation Biology 1 pleiten nu, dertig jaar later, Peterson 

et al. voor debat en afwijkende standpunten onder natuur-

beschermers. Zij zetten zich af tegen consensusvorming die 

bestaande machtsrelaties bevestigt die schadelijk zijn voor het 

milieu. Het versterkt apathie en onkunde. Zij ontkennen niet 

dat in bepaalde gevallen consensus milieubeleid efficiënter 

kan maken, maar in een democratie is duurzaamheid gebaat 

bij kritiek.

Hun stelling klinkt vanzelfsprekend, want in een democratie 

hoort debat. Blijkbaar geldt dat niet voor natuurbehoud, mi-

lieubescherming en duurzame ontwikkeling. In de VS is een 

sterke stroming gericht op consensusvorming in deze zaken. 

Dissidenten worden hard aangepakt.

Voorstanders vinden consensusvorming nodig voor de ontwik-

keling van gemeenschappelijke kennis en draagvlak. Boven-

dien sluiten consensusvorming en debat elkaar niet uit. Debat 

is nodig om bij heel verschillende belangen tot consensus te 

komen. Zij ontkennen echter niet dat consensusbenaderingen 

ook negatief kunnen uitpakken.

In Nederland hebben we, zolang er natuurbescherming is en 

dat is meer dan een eeuw, openlijke debatten gehad over haar 

strategie. Het heeft geleid tot dynamiek in strategieën voor 

natuurbehoud en een divers landschap van heel verschillende 

beschermingspraktijken. Zo is er van oudsher het klassieke 

halfnatuurlijke landschap in de natuurgebieden van Natuur-

monumenten. Het kostte heel wat debat om het beleid van 

Natuurmonumenten in dit type gebieden te veranderen van 

‘niets doen’ naar beheer. Sinds de jaren zeventig van de vo-

rige eeuw heeft ook agrarisch natuurbeheer een belangrijke 

plaats gekregen, evenals de ontwikkeling van meer natuurlijk 

bos en van nieuwe natuurgebieden.

De debatten hierover, in kranten en vakbladen, zijn fel ge-

weest. Het kostte eigenzinnigheid om de opvattingen van de 

gevestigde natuurbescherming te veranderen. Want ook de 

natuurbescherming is een machtige partij geworden, die haar 

beleid niet gemakkelijk aanpast. Het waren vaak jonge biolo-

gen die met nieuwe kennis en opvattingen het debat op gang 

brachten.

Debat en verschil van mening hebben de Nederlandse natuur-

bescherming onmiskenbaar verrijkt.

Jos Dekker

1 Conservation Biology 20, 2006: 573-575; 576-578.

De eerste periode van dit collegejaar zit 
er bijna op. Ondanks de goede voorbe-
reiding van mijn voorganger Jasper van 
Winden, was het een periode vol ver-
rassingen in mijn eerste weken als stu-
dentbestuurslid. Vooral W006 bleek vele 
verrassingen te herbergen in de laden en 
kasten, een archief daterend vanaf 1986 
met relevante en minder relevante in-
formatie. Het interessantste waren nog 
wel de discussies daterend uit de jaren 
tachtig en jaren negentig. Over het bin-
dend studieadvies, de opbouw van vaar-

digheden, herkansingsregelingen en selectie aan de poort. 
Heftige stukken kwam ik tegen waaruit veel protest bleek 
tegen deze regelingen. Regelingen die nu 10 tot 20 jaar 
later schijnbaar zonder veel protest van bovenaf door de 
U-raad en door de regering opgelegd worden.
Er is een kentering zichtbaar, de studenten worden niet 
meer gezien als volwassenen die prima zelf over hun le-
ven kunnen beslissen. Nee, wij moeten tegen onszelf in be-
scherming worden genomen door de universiteit. We zijn 
immers al duur genoeg voor ze.
Het motto dat een paar jaar geleden door de universiteit is 
gelanceerd, “Inschrijven is meedoen is halen,” is alweer ver-
geten maar is nog steeds prima van toepassing. Nu niet al-
leen per vak maar ook per opleiding. Vanaf volgend jaar zal 
ook Biologie aan het bindend studieadvies moeten en met 
wat pech wordt ook de herkansingsregeling opgetrokken 
naar een 5. Lager dan een 5? Dan mag je niet herkansen.
Dat betekent nog minder mogelijkheden tot herkansen en 
afwachten of je die kans wel krijgt, want voor je het weet 
gooit de opleiding de deur voor je dicht omdat ze vinden 
dat jij hun geld niet waard bent. De leerrechten maken het 
plaatje helemaal af, niet meer eeuwig studeren, niet meer 
10 jaar studeren, het gaat Rutte allemaal te ver: Maximaal 
twee jaar uitloop en daarna mogen we het zelf allemaal 
betalen.
Zo wordt de druk op de ketel in sneltreinvaart opgevoerd. 
Zien de afgestudeerden de wereld straks nog steeds vol ver-
trouwen tegemoet, zijn zij blij eindelijk van die rigide uni-
versiteit verlost te zijn, of zijn ze al uitgebrand nog voordat 
ze hun bul in ontvangst hebben mogen nemen?

Lisette Dekker studentbestuurslid
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De nieuwe student 
pikt te veel
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