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We hebben een concreet project nodig, een Naardermeer anno 2007, waarmee de 
grote terreinbeheerders zich kunnen profileren op het gebied van het klimaat. De 
combinatie 'klimaat en natuurbeheer' vormt een uitdagend thema. Het moment is er, 
want het kabinet wil 'hot spots'.
Staatsbosbeheer, de Provinciale Landschappen en de Vereniging Natuurmonumenten 
hebben volop aandacht voor de 'klimaattransitie'. Bij het beheren van natuurterreinen 
en landschappen bekijken ze hoe we anders kunnen omgaan met wonen, werken en 
recreëren, omdat de klimaatbestendige inrichting dat vraagt. Het Beleidsprogramma 
van het kabinet 'Samen werken, samen leven' belooft dat er meer ruimte komt voor 
het herstel van natuurlijke processen in bodem, water en natuur.
Er komt een afwegingskader voor de locatiekeuze en inrichting van grootschalige 
projecten, gebiedsontwikkeling en investeringsprogramma's. Er worden anti-
verdrogingsdoelstellingen in prioritair natuurgebied gerealiseerd, er komt een nieuw 
beleidskader voor het IJsselmeer. Het vernieuwde denken over waterveiligheid krijgt 
een plaats in het systeem voor bescherming tegen overstromingen. De Ecologische 
Hoofdstructuur moet in 2018 klaar zijn, en het landschap staat - ook vanuit cultuur-
historisch perspectief - volop in de belangstelling.
De klimaatmaatregelen in en om de stad en het (waar nodig) aanpassen van het 
platteland zullen de komende decennia veel van overheden en burgers vragen. 
Betrokkenheid van mensen op lokaal, regionaal en nationaal niveau - afhankelijk van 
de maatregel - is essentieel om dat te kunnen volhouden.
De tijdelijke hype moet overgaan in permanente verantwoordelijkheid op individueel 
en collectief niveau. Een voorbeeld is de bewustwording van de gevaren van roken. 
Dokter Meinsma begon er vijftig jaar geleden mee en nu pas begint dit diepgang in de 
samenleving te krijgen. Voor de gedragsverandering die nodig is vanwege de CO2-
problemen hebben we helaas geen vijftig jaar de tijd.
Omdat mensen beter reageren op positieve impulsen en voorbeelden dan op 
bestraffing en bangmakerij moeten de terreinbeherende instanties de handen ineen 
slaan. Ze investeren al fors in maatregelen voor het fysiek klimaatbestendig maken 
van ons land. Op het thema natuur-water zijn daarvan mooie voorbeelden te noemen, 
zoals waterberging. Die gerichtheid op duurzaamheid moeten ze vooral in stand 
houden.
Wat ik beoog is een 'nieuw Naardermeer'. Zo'n honderd jaar geleden sloegen wat 
particulieren de handen ineen om een halt toe te roepen aan de - toen ook al - 
bedreigingen voor natuurwaarden in brede zin. De aankoop van het kwetsbare 
Naardermeer was het begin van een andere manier van denken over natuurwaarden in 
een steeds meer verstedelijkt land.
Het Naardermeer is symbool, icoon en metafoor tegelijk. Het staat voor het verweer 
dat mensen via een niet-gouvernementele organisatie willen voeren tegen aantasting 
van fundamentele waarden. Met het Naardermeer heeft de stemloze een stem 
gekregen.



Nu is 1907 niet 2007. De klimaatproblemen zijn mondiaal. Dat betekent wereldwijd 
denken, maar lokaal en regionaal allemaal wat bijdragen. Dat kan als de sense of 
urgency bij burgers, belangenorganisaties, bedrijfsleven én overheden voortdurend 
gevoed wordt. En wel vanuit de kans, niet vanuit de bedreiging. Het is aan de drie 
genoemde natuurorganisaties om - los van hun eigen activiteiten - de thema's 
natuur/landschap en klimaat met elkaar te verbinden.
Dat kan door het stichten van een nieuwe wierde of terp waarop een gemeenschap 
ontstaat die leeft in een duurzaam gebouwd en ingericht dorp. Of een natuurgebied 
dat als 'klimaatparel' wordt ingericht en waar het publiek wordt meegenomen in de 
problematiek. Het adopteren van het IJsselmeer is ook een mogelijkheid: de nieuwe 
inrichting in relatie tot de Waddenzee is immers een hot item, of - grootschaliger - het 
gebruiken van de Waddenzee als ecomonument. Het Groene Hart zou centraal 
kunnen staan vanwege zijn unieke kwaliteiten die steeds meer onder druk komen. 
Zelfs een fabriek kan een duurzaam symbool worden als daar biomassa wordt 
gebruikt voor energieopwekking.
Het gaat mij nu niet om de concrete ideeën, maar om drie onderliggende noties. De 
eerste is dat de drie belangrijke instanties gezamenlijk laten zien wat hen bindt en 
verbindt. Ze moeten zich het thema toe-eigenen, er concreet 'smoel' aan geven. Ten 
tweede moet het om een project of liever object gaan dat vele decennia zijn 
zeggingskracht behoudt. Een icoon ontstaat vanuit tijdloosheid en zal er 'eeuwig' zijn. 
Ten derde moet het tastbaar en voor een breed publiek zichtbaar zijn. Het moet 
bewustmaken en enthousiasmeren. De 'ongemakkelijke waarheid' moet tot 
'verbindend symbool' worden tussen overheden, organisaties en burgers van nu, en 
van hen naar toekomstige generaties.
Natuurorganisaties zijn maatschappelijk geëngageerd. Ze kunnen een stevige en 
originele impuls geven aan het klimaatbestendig maken van Nederland. Ik daag ze 
daartoe uit.
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