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Utrechtse Heuvelrug is ongeveer tiendui-
zend hectare groot, dus dan heb je al een
achtste van het tekort ingelopen.” Natuur-
organisaties mogen van Pasma wel wat dui-
delijker van zich laten horen. “Het is belang-
rijk dat zij openlijk gaan zeggen dat er nog
natuur bij moet in Nederland. En dat we de
kwaliteit moeten verhogen. Yellowstone
heeft beren, dat lukt hier niet, maar de wolf
en ander terugkerend wild als de bever en de

otter laten zien dat we wilde natuur kunnen
terugkrijgen als we er ruimte voor maken.”
De discussies en heftige emoties rond de
verwildering van de Oostvaardersplassen
hebben Pasma niet van dat idee afgebracht.
“Ja, in de winter is daar veel sterfte. Dat is de
natuur. Het gebeurt ook in je eigen tuin,
met mussen en mezen, maar dat ziet nie-
mand. De Oostvaardersplassen vormen een
incompleet ecosysteem, maar dat hoeft niet
erg te zijn. Je hebt niet per se predatoren no-
dig, maar het ecosysteem kan wel completer

Toch staat in de Living Planet Index die
het Wereld Natuur Fonds vorig jaar uit-
bracht dat Nederland tekortschiet. De Euro-
pese Unie en Natuurmonumenten zijn het
daarmee eens. Het PBL telt namelijk niet al-
leen de oppervlakken aan Natura 2000-ge-
bieden, die Europese bescherming genieten,
het telt ook het oppervlak van het Natuur-
netwerk Nederland mee. Terwijl de Europe-
se Unie uitsluitend de door haar aangewe-

zen Natura 2000 beschouwt als beschermde
natuur. 

Zo gerekend komt Nederland uit op 14,8
procent beschermde natuur op land en is de
afgesproken 17 procent niet gehaald. “Het
tekort van 2,2 procent bedraagt 80.000 hec-
tare, dat is ongeveer de omvang van de Velu-
we”, zegt Pasma. “Bovendien beschermt Ne-
derland vrij veel binnenwater, bijna 70 pro-
cent, en maar 9 procent van het land. Daar
valt dus nog wat te winnen.” 

Het wordt echter nog ingewikkelder,

zegt Pasma. “In Natura 2000-gebieden kun
je weliswaar beperkingen opleggen aan het
gebruik en aan bijvoorbeeld de uitstoot van
stikstof, waardoor de stikstofcrisis is ont-
staan. Maar Nederland staat er nog altijd
veel economische activiteit toe: bosbouw,
landbouw en visserij. Al staat de regering
wel onder druk om dat te veranderen. Het
college van rijksadviseurs heeft afgelopen
jaar geadviseerd geen houtproductie meer
toe te staan in Natura 2000-gebieden.”

Bufferzones
Pasma is het met dat advies eens. “Structu-
reel kappen past niet in beschermde natuur.
In de nieuwe Bossenstrategie van minister
Schouten van landbouw en natuur staat dat
we meer hout moeten halen uit eigen land,
en dat is prima want we hebben allemaal
meubels, vloeren, kozijnen en andere spul-
len van hout, dat is een hartstikke mooi pro-
duct. Maar haal dat dan uit de nieuwe buf-
ferzones die rond de natuurgebieden moe-
ten komen. Daar kun je wellicht ook wel
wat windmolens kwijt.”

Naast die bufferzones zijn er ecologische
verbindingszones tussen de natuurgebieden
en kleinere groengebieden, waarvan je een
deel zou kunnen opwaarderen tot Natura
2000-status, zegt Pasma. Hij pleit ervoor te
beginnen met het aanwijzen van Nationaal
Park Utrechtse Heuvelrug als Natura 2000-
gebied. “Dat is het enige nationale park in
Nederland dat daar nog niet onder valt. De

‘Yellowstone heeft
beren, dat lukt hier
niet, maar de wolf?’

worden wanneer er goede verbindingen ko-
men met andere gebieden.”

Dat Nederland meer natuur moet be-
schermen, staat voor Pasma buiten kijf.
“Het is vastgelegd in internationale afspra-
ken en verdragen en we kunnen het ook.
Zeker als we Brazilië vragen beter om te
gaan met de Amazone en Australië om de
koraalriffen te beschermen. Dan mogen we
zelf niet achterblijven.”

Trails
Meer natuur is nodig voor de soortenrijk-
dom die onder druk staat, zegt Pasma. “We
hebben nog maar 15 procent over van de
oorspronkelijke biodiversiteit in Neder-
land.” Maar ook de menselijke behoefte aan
natuur neemt toe, zeker als de bevolking
met nog enkele miljoenen groeit. Een deel
van die nieuwe natuur moet bovendien on-
gestoord zijn gang kunnen gaan, zodat het
aandeel wildernis groter wordt dan de hui-
dige 1 procent. “Veel natuur moet nog van
karakter veranderen. Enkele nationale par-
ken zijn daar al mee bezig. Dat wil niet zeg-
gen dat die ongerepte natuur op slot gaat
voor mensen. Natuurvriendelijke recreatie
blijft mogelijk, maar misschien moeten we
hier en daar iets anders doen dan het ge-
bruikelijke rondje. Yellowstone staat be-
kend om zijn trails: heen en terug volg je
dezelfde route. Toen ik er voor het eerst
was voelde dat als een bedevaart. Die gun ik
iedereen.”
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‘Structureel kappen
past niet in
beschermde natuur’


