Boek
Wilde apen; natuurbescherming in Nederland
Hoe realistisch is het om op te roepen tot
een verdrievoudiging van de huidige oppervlakte natuur? Ook hier heeft Berendse
een sterk verhaal. De huidige ontwikkelingen in de landbouw leiden er toe dat veel
minder grond nodig is om de voedselvoorziening op peil te houden en dat het een
economische noodzaak is – en niet slechts
een maatschappelijke wens – om de landbouw te verduurzamen. Zijn pleidooi voor
het belasten van milieuvervuiling kent
helaas nog te weinig medestanders, zeker
binnen de huidige politiek, dus daar is nog
werk te verzetten.
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In Wilde Apen schets Frank Berendse
zijn visie op de toekomst van natuurbescherming in Nederland. Zijn boodschap
is helder: de natuur in Nederland staat er
niet goed voor en om in ieder geval een
groot deel van de huidige biodiversiteit
te behouden moet de oppervlakte natuur
en bos flink vergroot worden, van 12%
nu tot een derde. Daarnaast moet de negatieve invloed van milieuvervuiling fors
worden gereduceerd waarbij ook de landbouw niet buiten schot kan blijven.
Zijn betoog onderbouwt Berendse met een
korte uiteenzetting over de geschiedenis van natuurbescherming in Nederland
en over de belangrijkste inzichten uit het
ecologisch onderzoek van de afgelopen
decennia. Dat eerste verhaal laat zien dat
natuurbescherming geen vanzelfsprekendheid is en dat beschermingsstrategieën
aangepast moeten worden aan maatschappelijke en politieke veranderingen. De belangrijkste ecologische inzichten van de
afgelopen jaren gebruikt Berendse vooral
om aan te tonen dat de oppervlakte natuur
flink moet worden vergroot.
Voor wie bekend is met de discussies over
natuurbescherming in Nederland zal Wilde

Apen weinig nieuws bevatten. De kracht zit
hem vooral in het kort en bondig bij elkaar
brengen van de belangrijkste inzichten.
Het is een sterk betoog dat niet vervalt in
de discussie over welke natuur we in Nederland eigenlijk moeten beschermen. “Al dat
soort discussies zijn geneuzel in de marge
en gaan voorbij aan de werkelijke strijd”,
aldus de auteur. Die werkelijke strijd is het
vergroten van de oppervlakte natuur in Nederland. Om dat te kunnen realiseren moeten natuurbeschermers veel meer gaan samenwerken.

Het betoog van Berendse past bij een
maatschappij waarin steeds meer mensen
zich uitspreken voor een gezonde en groene leefomgeving. De kracht van het boekje
is dat het laat zien dat er goede mogelijkheden zijn om de natuur in Nederland te
beschermen, mits er flink in geïnvesteerd
wordt. Het is dan ook te hopen dat dit
boekje mensen overtuigt van de noodzaak
om in actie te komen en inspireert om samen te werken aan de natuurbescherming
van de toekomst.
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