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Hier laten we de natuur met rust, ook al
betekent dit dat het aantal soorten afneemt

Als de boeren vertrekken uit de uiterwaarden kan prachtige natuur ontstaan zoals hier bij de Waal bij Ewijk. FOTO KOEN VERHEIJDEN

ook geen nationale uitstraling. “Hoe kunnen
we nu als natie trots zijn op het Nationaal
beek- en esdorpenlandschap Drentsche Aa? Het
is weliswaar een mooie regio, maar dat cultuurhistorische gebied kan uitstekend onder de
vleugels van de provincie gedijen.”
Nu de overheid zich heeft teruggetrokken,
voldoen de Nederlandse Nationale Parken niet
langer aan de eisen die de internationale natuurbeschermingsorganisatie IUCN stelt (groot,
‘natuurlijk’ en beschermd door de hoogste autoriteit). De versnippering houdt ook de vorming van wildernis tegen. Daarom stelt Pasma
voor sommige gebieden de status van Nationaal Park te ontnemen, en andere samen te
voegen zodat er grote parken ontstaan.
“Waarom vormen de duinen van Texel,
Schiermonnikoog en het Lauwersmeer drie
aparte nationale parken? Maak er één groot
park van: Nationaal Park De Wadden. Kijk,
daar staat iets.”
Hetzelfde geldt volgens hem voor de Veluwe,
Nederlands grootste natuurgebied van zo’n
1000 vierkante kilometer. Maar met veel eigenaren die allemaal iets anders met het stukje
bos en hei doen. De Hoge Veluwe en Veluwezoom zijn twee aparte nationale parken, terwijl het Deelerwoud en de Planken Wambuis
daar buiten zijn gehouden. Zelfs een gezamenlijke website ontbreekt. Een aaneengesloten
Nationaal Park Veluwemassief, dat moet het
volgens Pasma worden.
Nog een voorbeeld: waarom is alleen een
stukje van de duinen in Zuid-Kennemerland
aangewezen tot Nationaal Park? Iemand in
Oost-Nederland zal er nooit van gehoord hebben. Geef daarom de hele duinstrook van Den
Helder tot aan Den Haag die status en creëer
Nationaal Park Hollandse Duinen.
Op de nieuwe kaart ontstaan in het hoofd
van Pasma negen robuuste gebieden, eigenlijk
een soort tussenstap in het plan dat het Wereld
Natuur Fonds (WNF) enkele jaren geleden lanceerde voor drie grote natuurgebieden: de duinen, de delta en het bos. “Door de grote Nationale Parken onderling te verbinden met natuurstroken, groei je als Nederland langzaam
maar zeker toe naar de situatie die het WNF
schetste. En dan kunnen we trots zijn dat we
onze positie als gidsland weer terughebben.”
Om Nationaal Park te mogen worden, moeten de gebieden wel aan strenge eisen op het
gebied van het beheer voldoen, zegt Pasma. “In
deze gebieden moet de natuur haar gang kun-
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nen gaan, er is geen plaats voor landbouw,
jacht of houtoogst. In de ontwikkelingsfase kan
er best wat gekapt worden om het gebied vorm
te geven, maar daarna moet de mens zijn handen van het gebied aftrekken.”
Dat kan leiden tot een verdichting van het

bos waardoor de biodiversiteit door het gebrek
aan licht juist afneemt. “Dat zij dan zo. Natuurlijke ontwikkeling staat in deze gebieden voorop. Hier laten we de natuur met rust, ook al betekent dit dat het aantal soorten afneemt. Er
blijven genoeg andere natuurgebieden over

waar wél ingegrepen kan worden.”
De visie van Pasma heeft nogal wat consequenties voor het huidige landschap, en dan
gaat het dit keer niet over habitat-typen, maar
over de versnippering van de natuur over zoveel natuurbeschermingsorganisaties en particulieren. Het grootschalige denken van Pasma
staat haaks op het kleinschalig beheer én op
de visie van het kabinet om de zorg voor de natuur juist te decentraliseren.
“Laat ik bij dat laatste beginnen. De decentralisatie kan blijven gelden voor alle natuur buiten de Nationale Parken. De parken zelf komen
in handen van het Rijk, maar het beheer wordt
extreem goedkoop als we uitgaan van zelfredzame natuur.”
De grote gebieden kunnen alleen tot stand
komen als de verschillende eigenaren terreinen gaan uitruilen. “Dat vraagt om enorme offers. Natuurmonumenten is bijvoorbeeld een
grote particuliere grondbezitter. Toch denk ik
dat deze organisatie haar leden kan uitleggen
dat gronden afstaan ten behoeve van grote nationale parken, in het belang is van de natuur.
De kwaliteit van de natuur is toch het doel van
Natuurmonumenten, niet het instandhouden
van de eigen organisatie?”
Maar Pasma vraagt nog meer. Een consortium
van Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en
de ANWB zou in opdracht van het Rijk alle negen parken moeten gaan beheren. “Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten zijn gespecialiseerd in het omgaan met grootschalige natuur, en zoveel verschil in visie tussen deze
twee clubs is er niet.” De ANWB heeft volgens
hem met vier miljoen leden een enorme achterban en weet als geen ander dit publiek naar
uitstapjes te leiden. “Deze samenwerking kan
tot iets moois leiden, maar dan moet er wel
gróót gedacht worden.”

