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STATENONTMOETING NATUURVISIE 
 

In gesprek met experts over verschillende visies op mens en natuur 
 

 

De Commissie van Onderzoek heeft ter ondersteuning aan het politieke proces van de herziening van 

de Natuurvisie deze Statenontmoeting georganiseerd met een verbredend en verdiepend programma 

op verschillende visies op mens en natuur. Dit document geeft het verslag weer van deze 

Statenontmoeting en kan betrokken worden bij de behandeling van het conceptontwerp actualisatie 

natuurvisie.  

 

 

Verslag 
De Statenontmoeting Natuurvisie is georganiseerd door de Commissie van Onderzoek van Provinciale 

Staten Drenthe. De ontmoeting vond plaats op 26 mei 2021 van 13.00 tot 16.00 uur in de digitale 

omgeving van Starleaf. In dit verslag zijn presentaties van experts en gestelde vragen samenvattend 

weergegeven.  

 

 

OPENING 

 

Voorzitter van de Commissie van Onderzoek, Henk Nijmeijer, opent de bijeenkomst en schetst de 

aanleiding van de Statenontmoeting. De Natuurvisie van Drenthe wordt geactualiseerd. In de 

informatiebijeenkomst voor Provinciale Staten op 10 maart 2021 kondigt het college aan de 

Natuurvisie te willen actualiseren en voornemens te zijn één beleidsdocument te maken van de 

Natuurvisie en het Flora- en Faunabeleidsplan. In het najaar van 2021 volgt een zienswijzeprocedure 

en wordt een herziene natuurvisie aan de Staten ter vaststelling voorgelegd. Daarnaast heeft het 

presidium ingestemd met een agenderingsverzoek van het vigerend beleid door twee fracties. De 

Commissie van Onderzoek heeft ter ondersteuning aan het politieke proces van de herziening van de 

Natuurvisie deze Statenontmoeting georganiseerd met een verbredend en verdiepend programma op 

verschillende visies op mens en natuur. 

 

De Statenontmoeting wordt geleid door dagvoorzitter Irene van Dorp, adviseur op het snijvlak van 

leefomgeving, mens en economie bij Wing. Bij de workshops is zij ook gespreksleider, samen met 

haar collega Ronald Lanters.  

 

Dagvoorzitter Irene van Dorp beschrijft het doel van de bijeenkomt. De Statenontmoeting over 

natuurvisie is een ontmoeting tussen Statenleden en experts en/of wetenschappers. Met behulp van 

externe sprekers kunnen PS het onderwerp breder verkennen en uitdiepen. Het doel van de 

bijeenkomst is informeren en inspireren. De sprekers zijn: 

 

- Martin Drenthen, universitair hoofddocent aan de Radboud Universiteit en expert op het 

gebied van milieufilosofie en ethiek; 

- Alex Datema, melkveehouder in het Groningse Briltil en voorzitter van BoerenNatuur, de 

landelijke koepelorganisatie van de agrarische collectieven; 

- Geert Groot Bruinderink, ecoloog en specialist wilde hoefdieren. Ruim 40 jaar ervaring bij o.a. 

het rijksinstituut voor natuurbeheer en WUR, nu zelfstandig adviseur; 

- Henk Jan Ottens, onderzoeker van de wulp en de veldleeuwerik bij de Grauwe Kiekendief, 

Kenniscentrum Akkervogels; en 

- Martin Goossen, senior onderzoeker recreatie en toerisme aan de Wageningen Universiteit.     
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Het programma start met een plenaire lezing en gesprek over natuurethiek door Martin Drenthen. 

Daarna volgen twee workshoprondes waarin in parallelle workshops de andere experts een inleiding 

geven waarna een gesprek met Statenleden plaatsvindt. 

 

 

NATUURETHIEK – MARTIN DRENTHEN 

 

Martin Drenthen neemt Provinciale Staten mee in zijn presentatie Perspectieven op het landschap: 

natuurbeelden en natuurethiek. Hij is auteur van het boek ‘Hek: de ethiek van de grens tussen 

boerenland en natuurgebied’ en universitair hoofddocent aan de Radboud Universiteit.  

 

Hij schets een aantal benaderingen hoe de maatschappij tegen natuurbeleid en natuurontwikkeling 

aankijkt. Vroeger stond Antropocentrisme centraal. Dit betekent dat de mens de maat der dingen is in 

natuurbeleid, dieren zijn van ondergeschikte betekenis. De mens beoordeelt ook of natuur nuttig is 

(voor de mens). Zo niet, dan wordt bijvoorbeeld gesproken over ‘onkruid’. Dit is het klassieke beeld 

van natuur. Tegenwoordig is in natuurethiek veel meer oog voor het welzijn van dieren en voor de 

nadelige effecten die menselijke activiteit heeft op de natuur. Aan de hand van 3 natuurbeelden legt hij 

uit op welke manier dit praktisch invulling krijgt.  

- Functioneel: vaak agrarische functie, de natuur staat in dienst van de mens; 

- Arcadisch: landschap met oude structuren gericht op een combinatie van functioneel gebruik 

en aandacht voor behoud van landschappelijke patronen. Rentmeesterschap is een belangrijk 

begrip in dit landschapstype; 

- Wildernis: In dit type natuur wordt geen beheer of onderhoud gepleegd, natuur kan zijn gang 

gaan. Het ecosysteem staat centraal. 

In de praktijk zijn deze natuurbeelden niet één op één te plakken op gebieden. Vaak zijn combinaties 

van beelden aan de orde. De natuurbeelden geven perspectief om met elkaar in gesprek te gaan en 

recht te doen aan de verschillende ethische perspectieven. Zo leggen sommige natuurbeheerders de 

nadruk op ‘zorg voor de natuur’ (beschermen) terwijl anderen wijzen op het belang van 

terughoudendheid (niet tuinieren in de natuur). Beide visies kunnen elkaar juist aanvullen betoogt de 

heer Drenthen. 

 

Ten slotte wijst de heer Drenthen op het belang van een collectieve kijk op natuur: een 

natuurinclusieve samenleving. Die samenleving gaat er van uit dat we in een wereld/natuur wonen 

samen met de dieren. Er is geen strikte scheiding tussen cultuur en natuur, maar dat vraagt van de 

mens aanpassingsvermogen, om een conflictarme samenleving te creëren, waarin ruimte is voor 

mens en (wild) dier. Zoals hij toelicht aan de hand van het voorbeeld van de wolf.  

 

In het vraaggesprek met de heer Drenthen komen de volgende onderwerpen aan de orde. 

- Bescherming van vogels op landbouwgrond is ingedeeld met gekleurde vlakjes op de kaart. 

Een holistische visie van landgebruik zou wenselijk zijn volgens Drenthen. 

- Wolven zijn door onze voorouders uitgeroeid. Nu is de houding van mens ten opzichte van 

natuur veranderd en zijn er middelen (bijv. elektriciteit) die de mens kan dienen ter 

bescherming. 

- De Oostvaardersplassen is een complex voorbeeld waar de uiteindelijke plannen niet 

uitgevoerd zijn. Het is ook een (onnatuurlijk) afgesloten gebied waar uiteindelijk niet het 

wildernis natuurbeeld op van toepassing is. 

- Intrede van exoten zijn een zorgelijke ontwikkeling voor wildernis ethiek. Het is niet tegen te 

houden. Raadzaam is ‘exootloze’ gebieden te reserveren ter bescherming van inheemse 

soorten. 

- Rewilding is het terugbrengen van natuurlijke processen. Het is gradueel. Het kent een morele 

grondslag en is ook in Nederland toepasbaar, niet alleen op grotere schaal.  
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WORKSHOP LANDBOUW – ALEX DATEMA 

 

Inleiding door Alex Datema, voorzitter BoerenNatuur. De heer Datema is veehouder in Groningen en 

deskundige op het terrein van natuurinclusieve landbouw.  

 

Hij ziet gaandeweg een omslag optreden met de toegenomen verantwoordelijkheid onder boeren voor 

landschap en natuur. Dit uit zich bijvoorbeeld in meer akkerrandenbeheer. Hij vindt dat de 

verantwoordelijkheid niet alleen bij de individuele boer ligt, maar via het landbouw- en voedselsysteem 

ook bij de manier waarop de maatschappij is ingericht. De discussie moet gaan over welke waarden 

wij als landbouw willen produceren. Dat is meer dan alleen voedsel produceren. Ook biodiversiteit, 

klimaatdiensten, waterkwaliteit en recreatie zijn waarden. De landbouw is ook mede-eigenaar van het 

landschap. Het werken aan nieuwe waarden moet ook waardevol zijn voor de boer. Er zijn drie 

aspecten: 1. Het gevoel iets goeds te willen doen, 2. Waardering krijgen en 3. Geld ervoor krijgen. 

 

De heer Datema is voorstander van centrale regie op ruimtelijke ordening. Daarbij zijn heldere kaders 

en (afrekenbare) doelen van belang. Hij ziet wel ruimte voor een gebiedsgerichte aanpak door het 

faciliteren van budget, instrumenten en regelgeving. Vertrouw hierbij op de betrokkenheid van burgers 

en andere betrokkenen. 

 

In de workshop ontspint zich een discussie over onder andere de grootte van gebieden, de toekomst 

van het landbouwbedrijf, voedselzekerheid en de ruimteproblematiek. De heer Datema geeft aan dat 

er binnen Drenthe gewerkt wordt met leefgebieden en witte gebieden die relatie hebben met de 

financiering van agrarisch natuurbeheer. Voor dit beheer is beperkt geld beschikbaar in de 

zogenaamde leefgebieden. Hij is van mening dat het geld voor klimaat en landschap voor grotere 

gebieden beschikbaar gesteld moet worden.  

 

Voor de toekomst ziet hij meer variatie in bedrijfstypen, afhankelijk van de ligging van het bedrijf 

(bijvoorbeeld bij een natuurgebied). Ten aanzien van de stikstofproblematiek is hij geen voorstander 

van de bedrijfsbeëindiging t.b.v. andere economische functies, omdat dit geen duurzame oplossing is 

voor de langere termijn. Hij ziet liever dat de grond beschikbaar komt voor boeren die willen 

extensiveren. 

 

De heer Datema ziet de ontwikkelingen in de landbouw niet als bedreiging voor de voedselzekerheid. 

Hij meent dat ook met een meer extensieve landbouw voldoende geproduceerd kan worden. Als 

voorbeeld noemt hij de teelt van pootaardappelen in Nederland, die voor de voedselvoorziening 

wereldwijd van belang is. Ook noemt hij de invloed van techniek (drones, robots) in de akkerbouw. 

Hierdoor wordt strokenteelt mogelijk, wat leidt tot verkleining van de ziektedruk.  

 

Op de vraag of er in Nederland geen probleem is met het ruimtegebruik door bevolkingsgroei en 

woningbouw, geeft de heer Datema aan dat bevolkingsgroei ook de behoefte aan recreatie vergroot. 

In dit geval is ook centrale regie vanuit de overheid wenselijk. 

 

 

WORKSHOP WILD – GEERT GROOT BRUINDERINK  

 

De heer Groot Bruinderink heeft jarenlange ervaring als ecoloog in dienst of in opdracht van 

verschillende overheden. Hij heeft op dit moment een adviesbureau. De heer Groot Bruinderink gaat 

in op de verschillende typen wild in de Drentse natuur.  

 

Klein wild 

Wanneer wordt gekeken naar klein wild, zoals hazen en konijnen, dan blijkt dat het in Drenthe redelijk 

goed gaat met deze groepen dieren. De heer Groot Bruinderink stelt wel dat het verloop door 
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geboorte en sterfte door de seizoenen groot is. De stand is van belang omdat deze soorten als prooi 

gelden voor roofdieren en grotere roofvogels. 

 

Groot wild 

Als het gaat om groot wild, behandelt de heer Groot Bruinderink de wolf, het everzwijn, het damhert en 

het hert. De wolf is een dier dat in Europa solitair en in kleine groepen leeft. De wolf kan in korte tijd 

grote afstanden overbruggen en zo nieuwe gebieden koloniseren. De wolf doodt af en toe schapen, 

waarbij het massaal plaatsen van rasters volgens de heer Groot Bruinderink weinig soelaas biedt. De 

heer Bruinderink sluit ook niet uit dat de mens een risico kan lopen. Om het risico voor mensen zoveel 

mogelijk te beperken is het belangrijk dat de wolf ‘wild’ blijft en zich niet socialiseert in de bebouwde 

omgeving. In Noord-Amerika is het daarom in wildparken strikt verboden om etensresten achter te 

laten. Het gedrag van mensen bepaalt in belangrijke mate hoe de wolf zich gedraagt. 

Informatiecampagnes om mensen te informeren over het samenleven met wolven in de regio kan een 

goed instrument zijn. Ten aanzien van schapen en geiten die gedood worden door wolven zou de 

provinciale overheid en de Rijksoverheid een duidelijk compensatiestelsel kunnen inrichten. De wolf 

mag vanwege Europese regels niet worden bejaagd en kan dus moeilijk worden verdreven uit 

natuurgebieden in Europa. 

 

Populaties van everzwijnen, damherten en ander groot wild vragen veel ruimte en die ruimte kan in 

Drenthe worden gevonden. Er valt met de nieuwe natuurvisie dus wat te kiezen. De spreker geeft aan 

dat groot wild een goede graadmeter is voor de kwaliteit van de natuur. In een natuurvisie kunnen PS 

hier keuzes in maken. Wildsoorten, zoals wilde zwijnen, die niet beheerd worden, kunnen vanwege 

hun hoge reproductie snel in aantal toenemen en dan wel voor verstoring zorgen. 

 

Andere roofdieren 

Over andere roofdieren zoals de das vertelt de heer Groot Bruinderink dat het belangrijk is op te 

komen voor inheemse soorten, die mogelijk verdreven kunnen worden door exoten. Hiervoor zou 

aandacht moeten zijn in de natuurvisie. 

 

 

WORKSHOP VOGELS – HENK JAN OTTENS  

 

De heer Ottens, verbonden aan Stichting Grauwe Kiekendief, Kenniscentrum Akkervogels, doet 

onderzoek naar de ruimte voor vogels in Drenthe. Het relatief hoge areaal aan de landbouw in 

Drenthe biedt vogels veel ruimte. Hij onderzoekt met name de wulp en veldleeuwerik. 

 

Het aantal soorten broedvogels is per saldo vrij stabiel. Tussen 1998/2000 en 2013/2015 zijn in 

Drenthe 65 soorten toegenomen, 64 afgenomen en 18 stabiel gebleven. Daarnaast zijn 16 soorten 

verdwenen en 25 nieuw bijgekomen. Het kenniscentrum richt zich met name op de groep die stabiel is 

gebleven of is afgenomen.  

 

Als gekeken wordt naar de leefgebieden van de vogels zijn er drie gebieden te onderscheiden: open 

akker, droge dooradering en weidevogelgebieden. Het verspreidingsgebied van de akkervogels naar 

aantal soorten ligt met name in de gebieden buiten de open akkergebieden. In het oosten van Drenthe 

met veel open akker worden wel de meeste vogels geteld. Het agrarisch natuur- en landschapsbeheer 

(ANLb) heeft ongeveer 2%-5% van de oppervlakte van open akker in beheer. In clustergebieden ligt 

dit percentage hoger. In Drenthe overstijgt de dichtheid van veel soorten die in andere provincies. 

Drenthe zit volgens de heer Ottens op een schatkist. Toch gaat de afname van de belangrijkste 

soorten gestaag door. 

 

Effectief agrarisch natuurbeheer moet zich volgens de heer Ottens richten op de aanleg van volveldse 

maatregelen op die plekken waar de vogels zijn. Ook is het lokaal inzetten op een soortgerichte 

aanpak belangrijk. Veel vrijwilligers van de stichting leggen nu rasters (“hekken”) om nesten van 
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akkervogels te beschermen. Natuurinclusieve landbouw vindt hij logisch gezien de volgende stap, 

waarbij land sharing een optie is. Land sparing is volgens hem een minder effectief middel voor 

bescherming van vogels. 

 

Een van de deelnemers vraagt zich af of de leefgebieden (open akker) wel op juiste plek liggen, 

gegeven het feit dat de blauwe bolletjes (verspreidingsgebied van vogels naar aantallen soorten) juist 

in het westen groter zijn.  

 

Wat is de invloed van predatoren op akker- en weidevogels? Op deze vraag geeft de heer Ottens aan 

dat het uitrasteren van gebieden hierbij als bescherming dient. Vanwege de kleine schaal van het 

beheer is rewilding in een gebied niet mogelijk. Ook is een goede conditie van de kuikens hierbij 

belangrijk. Opvallend is dat de kuikens hun voedsel juist vergaren op de net gemaaide velden, waarbij 

de beschutting van de niet gemaaide stukken wegvalt. 

 

Op de vraag hoe de shared space vorm kan krijgen, noemt de heer Ottens dat dit kan ontstaan door 

te kiezen voor een ander graslandbeheer. Hierbij moet gedacht worden aan een beheer waarbij de 

eerste snede pas op 1 juni plaatsvindt i.p.v. gemiddeld rond 10 mei zoals nu het geval is. 

 

 

WORKSHOP RECREATIE – MARTIN GOOSSEN  

 

Inleider is de heer Martin Goossen, onderzoeker aan de Wageningen University & Research (WUR). 

Hij heeft o.a. specifiek onderzoek gedaan naar de verschillende natuurbelevingen van mensen. Met 

welk motief en doel recreëren zij in de natuur in Nederland en in welke behoefte worden zij voorzien? 

 

De heer Goossen gaat allereerst in op het belang van natuur voor gezondheid. Het is 

wetenschappelijk aangetoond dat mensen die in een natuurrijke omgeving wonen minder vaak ADHD 

hebben en minder stress ervaren. Hij pleit voor een holistische visie op natuur en (preventieve) 

gezondheid(szorg).  

 

De heer Goossen legt vervolgens uit dat er in de wetenschap een gangbare indeling is gemaakt om 

natuurgebruikers die elk met een eigen motieven recreëren, te typeren en groeperen. Aan de hand 

van typen kunnen terreinbeheerorganisaties (TBO), eigenaren en overheden richting geven aan 

natuurinrichting, zodat het aansluit bij de motieven en behoeften van natuurrecreanten. 

 

De belangrijkste motieven zijn: 

 

Motief Voorbeeld Wensen aan 

natuurinrichting 

Samenvattend 

woord 

Relatieve 

grootte 

Gezelligheid Mensen die de natuur 

opzoeken vanuit 

gezelligheid en 

samenzijn met 

anderen. Natuur vormt 

het ‘decor’. 

Nette, goed onderhouden 

omgeving, toegankelijk, 

restaurants, klimparken 

etc.  

Leuk 35-41% 

Er even 

tussen uit 

Mensen die even 

willen ‘ont-stressen’, 

even het hoofd 

leegmaken 

Wandelpaden en relatieve 

vrijheid, alleen lopen in de 

natuur is belangrijk 

Mooi 25-29% 

Fysieke 

uitdaging 

Mountainbikers, 

klimmers, hardlopers 

Speciale 

(mountain)bikeroutes, 

uitdaging in het landschap 

Kicken/Gaaf 12-17% 
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Interesse Mensen met interesse 

voor flora en fauna. 

Willen graag iets leren 

over de natuur 

Vinden informatiebordjes 

of rondleidingen met een 

gids waardevol 

Interessant 9-14% 

Opgaan in 

de natuur 

Mensen die helemaal 

willen opgaan in de 

natuur 

Recreëren het liefst in 

‘wilde natuur’.  

Uniek 7-9% 

 

Recreanten kunnen meerdere motieven hebben in verschillende tijdspannes binnen één trip. 

Gemiddeld hebben mensen 2,3 motieven per trip.  

 

De heer Goossen geeft aan dat het goed is bij de inrichting van natuurgebieden rekening te houden 

met de motieven van mensen. Dagjesmensen die een ‘terrasje willen pakken’ in de natuur willen 

graag naar een café aan de rand van een natuurgebied. Ze willen daar niet uren voor lopen, het moet 

dus goed bereikbaar zijn. De mensen die graag opgaan in de natuur zoeken juist stilte en de 

ongereptheid van de natuur. Zij wandelen liever niet over aangeharkte paden. 

 

 

SLUITING 

 

Als afsluiting van de workshop koppelen alle experts kort terug wat is besproken. De heer Drenthen 

geeft een korte slotbeschouwing waarin hij aangeeft hoe belangrijk het is om vanuit verschillende 

perspectieven naar natuurgebruik, -beleving en -inrichting te kijken. Een holistische blik kan van 

toegevoegde waarde zijn bij het opstellen van een nieuwe natuurvisie. Hij is blij dat de verschillende 

experts een bijdrage konden leveren aan het denkproces en wenst alle Statenleden veel succes in het 

vervolgtraject. 

 

 

 

 

 

 

Links naar onderliggende stukken 
 

 

Natuurvisie 2040 – vastgesteld 2 juli 2014 

Link naar Statenstuk 2014-624 Gastvrije natuur, Natuurvisie 2040 Drenthe 

https://www.drentsparlement.nl/statenportaal/statenstuk-2014-624-Natuurvisie-COMPL-1.pdf  

 

Flora- en faunabeleidsplan – vastgesteld 17 december 2014 

Link naar Statenstuk 2014-647 Flora- en faunabeleidsplan 

https://www.drentsparlement.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten-PS/2014/17-

december/09:00/statenstuk-2014-647-Flora-en-faunabeleidsplan-HERZIEN-COMPL.pdf  

 

GS Brief proces actualisatie natuurvisie en flora en faunabeleidsplan (23 april 2021) 

https://www.drentsparlement.nl/statenportaal/OGB120521-A17-Actualisatie-Natuurvisie-en-Flora-en-

faunabeleidsplan.pdf  

https://www.drentsparlement.nl/statenportaal/statenstuk-2014-624-Natuurvisie-COMPL-1.pdf
https://www.drentsparlement.nl/statenportaal/statenstuk-2014-624-Natuurvisie-COMPL-1.pdf
https://www.drentsparlement.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten-PS/2014/17-december/09:00/statenstuk-2014-647-Flora-en-faunabeleidsplan-HERZIEN-COMPL.pdf
https://www.drentsparlement.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten-PS/2014/17-december/09:00/statenstuk-2014-647-Flora-en-faunabeleidsplan-HERZIEN-COMPL.pdf
https://www.drentsparlement.nl/statenportaal/OGB120521-A17-Actualisatie-Natuurvisie-en-Flora-en-faunabeleidsplan.pdf
https://www.drentsparlement.nl/statenportaal/OGB120521-A17-Actualisatie-Natuurvisie-en-Flora-en-faunabeleidsplan.pdf

