inleiding themanummer

De natuur
zelf als
rentmeester
— Marjon Roefs (Centrum voor Commissarissen en
Toezichthouders)

> Op 17 juni 2013 vindt in Paleis Het Loo een symposium plaats ter
gelegenheid van het afscheid van Jaap Kuper die er 35 jaren op heeft
zitten als Opperhoutvester van Z.M. de Koning en als rentmeester
van het Kroondomein en het Staatsdomein bij Het Loo.
Kuper wil deze gelegenheid benutten om niet te veel achterom
te kijken of het alleen maar over Kroondomein Het Loo te
hebben, maar om vooruit te blikken en realistische scenario’s te
schetsen voor bos en natuur die soms afwijken van de gangbare
denkbeelden. Dat laatste is natuurlijk geen verrassing: met zijn visie
op natuurvolgend bosbeheer heeft Kuper altijd laten zien dat het
denken buiten gebaande paden een heel positief effect kan hebben.
Bovendien is het met een open en andere blik naar bos- en

natuurbeheer kijken, een actueel thema. In een brief aan de
Tweede Kamer van 8 maart 2013 schrijft staatssecretaris Sharon
Dijksma van Economische Zaken dat zij wil werken aan een
langetermijnperspectief voor het natuurbeleid dat leidt tot:
“een sterke natuur, die maatschappelijk welzijn dient, veelzijdig
is, tegen een stootje kan, maatschappelijk wordt gedragen en
samen gaat met het verzilveren van onder meer gezondheid en
economie”.
De sprekers op dit symposium spelen daar op in. Zij laten
zien dat er veel meer kan met de natuur dan hetgeen waar we
zo gewend aan zijn geraakt. Doel van het symposium is dan
ook van ontwikkelingskansen te presenteren voor een natuur
die ecologisch robuust is, recreatief bruikbaar en op veel
maatschappelijk draagvlak kan rekenen.
In dit nummer van het Vakblad Natuur Bos en Landschap
vertellen de vier sprekers hun verhaal. Jaap Kuper heeft het over
vernieuwend natuurvolgend bosbeheer, dat een economische
en ecologische vaste plek kan krijgen in onze semi-agrarische
samenlevingen. Rudy Rabbinge geeft aan dat bij het gebruik
van de optimale agrarische methodes veel (marginale) gronden
niet meer nodig zijn voor voedselproductie en dus beschikbaar
komen voor natuur. Wouter Helmer gaat daarop door en
bespreekt de mogelijkheden voor natuurontwikkeling bij het
beschikbaar komen van deze marginale gronden waarbij hij het
out-of –the-box-denken niet schuwt. Ignace Schops tenslotte
bespreekt slimme, innovatieve constructies en ondernemingen
op landschapsniveau, waarbij ondernemers, natuurbeheerders,
overheden nauw samenwerken in een nationaal park nieuwe
stijl.<
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