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Het laatste IPCC-rapport conclu-
deert ondubbelzinnig dat de 
enorme bosbranden, smeltende 

poolkappen, nietsontziende overstromin-
gen, stervend koraal en aldoor afnemende 
biodiversiteit allen het resultaat zijn van 
menselijk handelen. We zijn hard op weg 
om ons eigen biotoop te vernietigen en dat 
heeft grote consequenties voor alle levende 
wezens, niet in de laatste plaats voor 
onszelf. Hoog tijd dus om daar wat aan te 
doen; daar is intussen zo ongeveer 
iedereen het over eens. 
Er gebeurt overigens al best wat. Met 
vallen en opstaan zoeken burgers, overhe-
den en bedrijven naar alternatieve energie-
bronnen zoals wind en zon. Rijkswaterstaat 
en waterschappen verbreden uiterwaarden 
en verleggen dijken om het water, en 
daarmee de natuur, de ruimte te geven. We 
zien nieuwe woeste gronden verschijnen, 
weliswaar door mensen ontwikkeld op 
plaatsen waar het voor hen goed uitkomt, 
maar toch. Natuurbeherende organisaties 
zetten er taurusrunderen en konikpaarden 
in, gefokt naar het voorbeeld van de 
oerossen en oerpaarden die hier in vroeger 
tijden hebben rondgelopen.
Van alle kanten worden ook de boeren 
aangespoord om hun bedrijfsvoering aan 
te passen.  Dat is broodnodig: de ratrace 
waarin boeren zich bevinden dwingt hen 
om alsmaar meer te produceren op 
dezelfde vierkante meter, wat vervolgens 
leidt tot monoculturen, een steeds inten-
siever landgebruik en een royaal gebruik 
van onkruidverdelgers en pesticiden.
Intussen worden tal van onderzoeken 
uitgevoerd in het hele land, waarin samen 
met boeren wordt geëxperimenteerd. Niet 
alleen met maatregelen ten behoeve van 
biodiversiteit, maar ook met nieuwe 
spelregels. Denk bijvoorbeeld aan onder-
steunend beleid en aan nieuwe verdien-
modellen die het voor boeren mogelijk 
moeten maken om natuurmaatregelen toe 
te passen. De ervaring leert inmiddels dat 
de meeste boeren graag bereid zijn om 
zich in te zetten voor een gezonde leef-
omgeving en hun werkzaamheden in het 
landelijk gebied daartoe te herzien. Wel 
onder de voorwaarde dat beleid niet 
doorlopend verandert en dat ze daarmee 

een betere balans tussen mensen en natuur 
is welkom. Wanneer een concreet hande-
lingsperspectief wordt geboden, willen 
burgers best meedoen. Zo blijkt onder de 
inwoners van Berg en Dal opmerkelijk veel 
animo om in het kader van het project 
Operatie Steenbreek hun stenen uit de tuin 
te laten afvoeren en advies te ontvangen 
over hoe ze vervolgens de natuur rondom 
hun huis kunnen ondersteunen. 
Het in juli verschenen Basisboek Veldbiolo-
gie, geschreven door Sander Turnhout, 
biedt tal van handvatten om wilde planten 
en dieren in en om het huis te herkennen. 
Naast boeiende weetjes die verwondering 
en bewondering van de natuur in onze 
directe leefomgeving stimuleren, biedt het 
boek praktische adviezen. Zo’n boek 
verdient brede aandacht en verspreiding.  
Het allerbelangrijkste is om de kwaliteit 
van de leefomgeving als uitdaging nummer 
één op de politieke agenda te krijgen, wat 
tot nu toe, ondanks alle rinkelende alarm-
bellen, nog niet is gelukt. Om de huidige 
problemen in onze leefomgeving het hoofd 
te bieden moeten bestaande politieke en 
economische systemen worden doorbro-
ken. In plaats daarvan moeten we toe naar 
een integrale benadering waarin verschil-
lende disciplines, domeinen en niveaus 
met elkaar worden verbonden. Daar 
kunnen we met zijn allen meteen aan 
werken. Zoals ecoloog Marten Scheffer een 
paar weken geleden in de Volkskrant zei: 
“Een verandering kan overal beginnen. In 
onze bedrijven, in ons onderwijs, in onze 
taal, in onze kunst en wetenschap. Als 
ergens iets verandert, kan dat een positief 
effect hebben op het geheel.” 
Vanwege de urgentie van het probleem en 
om een integrale benadering vorm te 
kunnen geven, pleit ik – en met mij velen 
– voor een minister van Biodiversiteit, 
Klimaat en Leefomgeving. Zo’n minister 
zou zich moeten toeleggen op samenwer-
ken. Samenwerken om nieuwe verbindin-
gen tot stand te brengen tussen natuur en 
mensen, tussen burgers en politiek, tussen 
verschillende bestuurlijke niveaus. Heal the 
world, make it a better place... Hoe mooi 
zou het zijn wanneer we met zijn allen in 
de nabije toekomst een heus omslagpunt 
zouden mogen ervaren. Het kan!
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niet hun eigen bestaansrecht ondergraven. 
Die angst en een gebrek aan vertrouwen in 
de continuïteit van beleid liggen ten 
grondslag aan nagenoeg alle weerstand.
Toch zal dit alles enkel het gewenste effect 
hebben wanneer ook de burgers actief 
worden betrokken. Daarbij moeten we ons 
niet beperken tot de individuele voorlopers 
die zich een contract met Herenboeren 
kunnen permitteren, of die vanuit een 

bijzonder bewustzijn de wereld vooruit 
willen helpen door alvast niet meer te 
vliegen en veganistisch te eten. Dat is   
mooi en hoopgevend, maar niet genoeg; 
de noodzakelijke cultuuromslag moeten we 
met zijn allen maken.
Natuurorganisaties zouden de handen 
ineen moeten slaan om zoveel mogelijk 
burgers te betrekken bij de zorg voor hun 
directe leefomgeving. Elke activiteit die 
bijdraagt aan een gezonde leefomgeving en 
aan het bewustzijn van de noodzaak van 

‘Er moet een 
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