Natuurontwikkeling
Sytze Bottema

'Zo wij dan geen stabiliteit in de natuur kunnen garanderen,
laten wij er dan tenminste dynamiek in brengen'. Bij deze gedachte die
mij wel beviel, bracht ik het kopje espresso naar de mond en keek vanuit
het etablissement de Zwanestraat in.
De gevolgen waren desastreus. Buiten bewoog zich een wicht voort met
een zó adembenemende ecologische hoofdstructuur dat ik een deel van
de koffie naar binnen zoog. Toen ik de espresso met mijn iongtoppen uitgehoest had, was zij inmiddels in de richting van de Grote Markt weggedeind.
Ik vroeg mij zelfs even af of dit het natuurlijk even-wicht was waarvan ik
overtuigd was dat het niet bestond en het duurde een ogenblik voordat ik
weer aan natuurontwikkeling kon denken. Maar dat was vanzelfsprekend
ook het antwoord! Hoe lang zou de natuur er over doen om zichzelf te ontwikkelen? Niets doen, gewoon wachten en na achttien jaar is alles voormekaar.
Ontwikkelen of juist niets doen? Het is typerend voor de situatie in
Nederland dat het enige stukje land dat wij werkelijk met rust zouden wil-

len laten, Rottumeroog, door de zee wordt verslonden. Wij zijn een bezig
volk en prutsen volgens Wim Kan heel wat af, maar ook daarvoor gelden
regels. Wij mogen onze gang gaan in het Blauwbaardkasteel, maar wij
mogen het kleine deurtje onderaan de toren niet openmaken, hoewel we
het gouden sleuteltje om onze nek hebben hangen. En het gouden ei dat
we gekregen hebben, moet heel blijven. We mogen pertinent de zwanenridder niet vragen waar hij vandaan komt omdat hij anders met een treurige blik en zonder antwoord weer op de zwaan klimt. Wij mogen de wereld
vernielen, vol plempen, leeg roven, maar wij mogen niet bewust iets
nieuws gaan maken en tenminste zeker niet als wij daar geen direct financieel nut van verwachten. Natuurontwikkeling is iets voor tovenaarsleerlingen, goed bedoeld, maar wel de doos van Pandora opendoen.
Natuurontwikkeling is als tandpasta die niet weer in de tube is terug te
prutsen.
Voor natuurontwikkeling is kennelijk het snelle geld voorhanden en dat
wekt argwaan. Nee dan liever een eerste, voorlopige, concept voorontwerp reactie nota over een evaluatie beleidsplan in ontwikkeling.
Daar is de natuur niet bij gebaat, maar het schaadt ook niet. Of schaadt
het wei? Nb
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