
Lezing van Johan van de Gronden, directeur WWF, bij AG Eindhoven

‘Natuurervaring moet in Nederland weer inspireren tot
bescheidenheid’

Verwondering en verontrusting. Die twee termen staan centraal tijdens de lezing van
Johan van de Gronden, directeur Wereld Natuur Fonds, bij het Academisch Genootschap
(AG) Eindhoven op donderdag 14 april. Verwondering omdat Van de Gronden daarin een
duidelijke link ziet tussen natuur en filosofie, oftewel zijn ‘vakgebied’ en het
overkoepelende thema van de lezing. Verwondering ontstaat in zijn optiek ‘als schoonheid
en kennis samenkomen’ en dat geldt ook in die beide gevallen. Maar schoonheid is
kwetsbaar, zeker gezien het huidige Nederlandse natuurbeleid dat volgens Van de
Gronden bepaald wordt door economische belangen. Vandaar de verontrusting in zijn
verhaal: “We balanceren steeds op het randje van groot gevaar. Een paar crises zijn net op
tijd voorkomen. Ik vind het onbestaanbaar dat we het zo ver hebben laten komen.”

Wildernisgevoel
Ongerepte natuur bestaat niet meer in Nederland. Dat is een feit. Maar niet per se een
nadelig feit, benadrukt Van de Gronden. Gebieden als de Oostvaardersplassen bieden
bijvoorbeeld wel degelijk ‘een natuurervaring die inspireert tot bescheidenheid’. Dat zou
volgens hem ook de leidraad moeten zijn bij het bepalen van natuurbeleid in Nederland.
“Dat wildernisgevoel waarbij je als mens slechts een voorbijganger bent, is in ons land zeker
mogelijk. Maar het belang daarvan zijn we in belangrijke mate kwijtgeraakt. Wellicht heeft
onze handelsachtergrond daarmee te maken. We zijn gaan inpolderen, onze landbouw nam
na de twee wereldoorlogen een enorme vlucht en zodoende nemen we tegenwoordig
kennelijk voor lief dat de natuur ons ten dienste moet staan. We zijn en denken letterlijk en
figuurlijk te plat en dat leidt tot schade aan ons landschap.”

Boerenlandschap
In zijn vorig jaar verschenen essaybundel ‘Wijsgeer in het wild’ beschrijft Van de Gronden
zijn persoonlijke verwondering en verontrusting aangaande het Nederlandse natuurbeleid.
In de lezing bij het AG haalt hij deze essays aan en zoomt daarmee uit op de huidige situatie
waarin onze natuur verkeert. Daaronder verstaat hij ook het boerenlandschap, dat (onder
andere) de omgeving van Eindhoven kenmerkt. De agrarische sector is - vaak
noodgedwongen - ver doorgeschoten in zijn productie, met gevaarlijke excessen als gevolg,
aldus Van de Gronden. “Boeren zijn in een eindeloos proces van kostenreductie en
overheidseisen terechtgekomen. Een hopeloze situatie. Bovendien brengt het gevaren voor
de volksgezondheid met zich mee, waaronder een overdadig gebruik van antibiotica in de
veehouderij. Herstel van een verantwoorde balans tussen natuur en het boeren bedrijf is
echt urgent nodig, met een eerlijke prijs voor hoogwaardige producten.”

Groenere steden
Hoop op verandering heeft Van de Gronden gelukkig ook. Bijvoorbeeld vanwege de
toekomstige verstedelijking en bijbehorende ontwikkeling van smart cities: “Het platteland
ontvolkt en dat biedt kansen voor natuurontwikkeling. Tegelijkertijd zorgt de groei van
steden ervoor dat deze groener moeten worden, want de omgevingskwaliteit staat ter
discussie. Een stad met veel parken is bijvoorbeeld koeler in de zomer. Daarom worden



stadsecologen betrokken bij die ontwikkeling en dat verheugt mij. En ook inwoners kunnen
een bijdrage leveren door tuinen, balkons en daken groener te maken.” Juist het
toenemende besef dat het anders kan en moet, is voor Van de Gronden reden om ‘relatief
optimistisch’ te zijn. “Nederlanders zijn slim, we zien dat de huidige situatie onhoudbaar is.
En we beschikken over goede universiteiten en de juiste kennis om oplossingen te
bedenken.” Daarover gaat hij donderdag 14 april graag in gesprek met bezoekers van zijn
lezing bij het AG.

Johan van de Gronden (1963) is sinds 2006 directeur van het Wereld Natuur Fonds. Eerder
was hij onder meer werkzaam bij het ministerie van Buitenlandse Zaken, het
ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties en de ontwikkelingsorganisatie SNV. Hij
studeerde filosofie in Leiden. In 2015 publiceerde hij de essaybundel Wijsgeer in het wild.
In de lezing bij het AG gaat hij in op de ideeëngeschiedenis die nauw verbonden is met het
ontstaan van de moderne natuurbeweging.

Donderdag 14 april 2016 om 20.00 uur. Kijk voor meer informatie en de mogelijkheid tot
aanmelding op de website van het Academisch Genootschap Eindhoven.


