Grote verhalen en kleine acties

Redactioneel

Na de revolutie van Bleker heeft voormalig staatssecretaris Dijksma rust gebracht in het natuurbeleid en daarmee ook
in de wereld van de particuliere natuurbescherming. Ze presenteerde een natuurvisie die niet zoveel nieuws bevatte.
Een herhaling van de regeringsnota ‘Natuur voor mensen, mensen voor natuur’ uit 2010. Van staatssecretaris Van Dam
hebben we nog niet zoveel gemerkt. Het natuurbeleid deelt in de algemene politieke malaise van een terugtredende
nationale overheid. Daardoor ontbreken nu grote verhalen zoals in het verleden over de EHS, Natura 2000 of Natuur
voor mensen. Vooral de provincies zijn nu aan zet, maar hun natuurbeleid is versnipperd.
De chaos die Bleker achterliet heeft er wel toe geleid dat er een sterke behoeft is aan nieuwe grote verhalen die
de natuurbescherming (weer) perspectief en richting bieden. Het oude verhaal van de biodiversiteit voldoet niet
langer want staat te ver af van de natuurminnende en recreërende burger. De EHS is omgedoopt tot het anonieme
NNN. Ecosysteemdiensten of landschapsdiensten hebben de potentie een nieuw verhaal te kunnen vertellen, maar
zijn moeilijk zichtbaar en bruikbaar te maken. Bredere verhalen als duurzame ontwikkeling of circulaire economie
hebben hun aantrekkingskracht verloren of staan wat ver weg van natuur en landschap. Kortom de natuurorganisaties
hebben dat nieuwe grote verhaal nog niet gevonden. Wel zijn er veel kleine burgerinitiatieven en herstelacties, groene
initiatieven van beschermen en beheren tot politieke beïnvloeding. Ze sluiten aan bij de participatieve samenleving,
zijn landelijk niet altijd even goed zichtbaar, maar vormen in de context van de huidige beleidsarmoede een nieuw
elan.
In dit nummer besteden we aandacht aan het werk van OBN aan nat zandlandschap. Het OBN is het nationale
kennisnetwerk Ontwikkeling en Beheer Natuurkwaliteit en het heeft de ontwikkeling en benutting van praktisch
toepasbare kennis over natuurherstel en -beheer tot doel. OBN bestaat uit deskundigenteams van terrein- en
waterbeheerders, onderzoekers en beleidsmakers. De langdurige samenwerking in deze transdisciplinaire teams van
onderzoekers en stakeholders is van groot belang. Behalve bezuinigingen is een probleem dat het huidige OBN-werk
is losgekoppeld van uitvoering en monitoring. Daarmee is een belangrijke schakel in de cyclus van onderzoek en
toepassing in beheer verbroken. Het OBN heeft zijn nut inmiddels wel bewezen gezien het natuurherstel in hoogvenen,
natte heiden en vennen, en de internationale belangstelling voor de ontwikkelde kennis en maatregelen.
Het werk van het OBN is wellicht geen groot verhaal, maar leidt wel tot veel stappen vooruit richting natuurherstel. Die
stappen samen zouden een nieuw verhaal over natuurherstel kunnen gaan vertellen.
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