
AFSCHEID Filosoof Johan van de Gronden vertrekt na tien jaar als
algemeen directeur bij hetWereld Natuur Fonds. Nog een keer blikt hij terug.
‘Ik heb een wending gemaakt.’

tekst Cokky van Limpt

D
ewanden van zijn kamer
zijn kaal, de kasten leeg-
gehaald. Nog een laatste
bestuursvergadering –
zijn vijftigste – en een af-
scheidssymposium en
het zit er na tien jaar op
voor de directeur van het
Wereld Natuur Fonds.
Onder het leiderschap

van Johan van deGronden profileerde het
WNF zich als beschermer van niet louter
tijgers, olifanten en panda’smaar vooral ook
van de natuur in Nederland. Kritisch debat,
scherpe commentaren en een harde toon rich-
ting politiek heeft de eloquente filosoof daar-
bij nooit geschuwd. Het schetsen van grootse
vergezichten evenmin.
Zoals zijn plan uit 2011 om in het natuur-

beheer af te stappen van de bestaande lappen-
deken van honderden versnipperde natuurge-
biedjes en in plaats daarvan de natuur onder te
brengen in drie superreservaten: duin, delta en
bos. Het pure behoud van soortenwas doorge-
schoten,meende hij, wemoeten toe naar
grootschalig herstel van natuurlijke dynamiek
en onsminder drukmaken om de bescher-
ming van ‘wormpjes en insecten’. Met dit plei-
dooi voor robuuste natuurgebieden riep hij de
gramschap over zich af van de kleine soorten-
organisaties zoals Ravon (reptielen, amfibieën,
vissen), deVlinderstichting en EIS (insecten).
“Woedendwaren ze.Metmijnwildernis en
robuuste natuur vertrapte ik hun vlinders en
libellen.”
Nog steeds vindt hij grootschaligheid in de

natuurbescherming ongelooflijk belangrijk.
“Met alleen kleine postzegeltjes reddenwe
het niet. Verbinding, schaal, corridors en buf-
ferzones zijn noodzakelijk voor kwaliteit en
behoud van beschermde natuurgebieden. Eco-
logische processen spelen zich vaak op een
schaal af die Nederland te boven gaat. Daarom
moet je denken in termen van landschappen
en grote aaneengesloten gebieden. Diemening
ben ik nog onverkort toegedaan.”

Tienduizenden vrijwilligers
Maar van het krachtige weerwoord van de
soortenorganisaties heeftVan deGronden ook
geleerd. “Ik had onvoldoende oog voor de
waarde van die tienduizenden gepassioneerde
vrijwilligers die jaar in jaar uitmet grote nauw-
keurigheid als ware citizen scientists hunwaar-
nemingen vastleggen. Data die tot decennia
terug zijn opgeslagen, zodat je ook echt ont-
wikkelingen kunt zien.”
De voormalige opponenten gingen zelfs

samenwerken,met als glanzend resultaat het
vorig jaar verschenen ‘Living Planet Report –
Natuur in Nederland’. “Dit rapport is het best
onderzochte en rijkste overzicht van de stand
van de biodiversiteit in eigen land. Het is echt
een fantastisch stuk geworden, dankzij al die
kleine organisaties, die hun data hebben aan-
geleverd.”
Door de kennisuitwisselingmet de soorten-

organisaties heeftVan deGronden ookmeer
oog gekregen voor de kwaliteit van het cul-
tuurlandschap. “Ik koesterde destijds, met
mijn pleidooi voor drie robuuste natuurreser-
vaten, vooral een soort wildernisopvatting van
natuur. Die koester ik nog en vind ik ontzet-
tend belangrijk, maar er is daarnaast ook plaats
en ruimte voor het cultuurlandschap.Want
heel veel van onze historische biodiversiteit
zit juist in dat cultuurlandschap.”
Degene die hem daarvan het grondigst

heeft overtuigd, is deGroningse hoogleraar

trekvogelecologie Theunis Piersma. “Hij heeft
mij herhaaldelijk en hardhandig gewezen op
mijn blinde vlek voor wat zich op het platte-
land voltrekt. Op dat vlak heb ik eenwending
gemaakt, waarvan ik denk en hoop dat het
WNF die vasthoudt. De scheiding tussen agra-
risch landschap en natuur is in Nederland niet
langer vol te houden.We kunnen nietmet de
rug naar het platteland toe op grote schaal na-
tuur ontwikkelen. Die nieuwewildernisge-
dachte uit de jaren negentig, waarvan het
WNF een spreekbuis is geweest, heeft ons veel
gebracht: deOostvaardersplassen en het rivie-
renlandschap zijn er voorbeelden van.Maar
die harde functiescheiding tussen natuur en
agrarisch gebied is niet langer vol te houden.”
Herstel op schaal van de biodiversiteit in

Nederland zal volgensVan deGronden echter
alleenmogelijk zijn als de landbouw ecologi-
seert, in eerste instantie in demelkveehoude-
rij. “Het is een heel lastig leerstuk,maar daar
zullenwe aanmoeten, en ik ben er optimis-
tisch over dat dat op termijn gaat lukken.”
De grootste teleurstelling uit zijn tienjarige

loopbaan bij hetWNF is voorVan deGronden
wel hetmislukken van het plan voor de aanleg
van hetOostvaarderswold, dat deOostvaar-
dersplassen aan het Horsterwold zou koppelen
en van daaruit verbindenmet deVeluwe en
het Duitse Reichswald. “Dat had,met een op-
pervlak van 15.000 hectare, het grootste aan-
eengesloten natuurgebied van Nederland kun-
nenworden. Enwewaren er zo dichtbij. Het is

Verwondering,
ontzag en huiver

Als WNF-directeur schetste Johan van de Gronden grootse vergezichten. FOTO WERRY CRONE
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‘Ik had een blinde vlek voor
wat zich op het platteland
voltrekt. Maar ik zie nu dat
de scheiding tussen landbouw
en natuur niet is vol te houden.’

JOHAN VAN DE GRONDEN

Filosoof Johan van de Gronden
(53) leidde het Wereld Natuur
Fonds (WNF) van 2006 tot 2016
als algemeen directeur. Daarvoor
deed hij internationale ervaring op
in ontwikkelingssamenwerking, bij
onder meer de Verenigde Naties en
SNV. In de jaren negentig werkte
hij voor Buitenlandse Zaken. Met
ingang van 1 juli is Van de Gronden
directeur van PUM Netherlands
senior experts, een vrijwilligers-
organisatie die zich richt op de
duurzame groei van het midden-
en kleinbedrijf in ontwikkelingslan-
den. Hij laat de wereld van de na-
tuurbescherming niet helemaal
achter zich: Van de Gronden is ver-
kozen tot vicevoorzitter van het
bestuur van de internationale na-
tuurbeschermingsorganisatie IUCN
afdeling Nederland. De nieuwe
directeur van het WNF per 1 juli is
de milieueconome Kirsten Schuijt
(42). Schuijt heeft ruime ervaring
binnen het internationale netwerk
van het World Wide Fund for Natu-
re en als directeur natuurbescher-
ming van het Nederlandse WNF.



JELLE’S WEEKDIER De mug

Gehate steker plant zich
voort met uw bloed

V
an allemiljoenen soorten
planten en dierenwordt al-
gemeen gevonden dat ze niet
zoudenmogen uitsterven.
We betreuren het lot van de

trekduif, de reuzenalk en de dodo, en
wie achteloosmeldt dat het weinig uit-
maakt of de panda zou uitsterven,
krijgt langs digitale weg pek en veren
toebedeeld.Maar er zijn uitzonderin-
gen. Het uitsterven van de kakkerlak
zal door weinigenworden betreurd en
datzelfde geldt in nog hevigermate
voor demug. Demugwordt alom ge-
haat.
We haten demugwanneer zij ’s

nachts om onze slaperige kop zoemt.
Wij haten de volgezogenmugwanneer
zij ’s morgensmet de ochtendkrant op
het behangwordt doodgeslagen en
daarbij een nare rode bloedvlek achter-
laat, van ons eigen bloed nota bene, dat
zij ons eerder die nacht ongemerkt
heeft ontfutseld.Wij haten de jeukeri-
ge bultjes die het resultaat zijn van deze
nachtelijke zuigpraktijken.Wij haten
muggen nogmeer omdat zij enge ziek-
tes overbrengen zoalsmalaria, knokkel-
koorts, gele koorts, het westnijlvirus en
tegenwoordig ook het zikavirus dat on-
geboren kinderen in Brazilië van hun
brein berooft. Voor het behoud van de
mugworden geen acties opgezet, geen
collectes gehouden en geen giroreke-
ningen geopend. Zij magwel dood.
Muggen zijn insecten van de orde

der tweevleugeligen, ofwel Diptera.
Feitelijk is die naamniet helemaal juist,
want er zijn wel degelijk achtervleu-
gels, maar die zijn vervormd tot kleine
knotsjes en daardoor als vleugel niet
functioneel. Tweevleugeligen vliegen
met hun voorvleugels. Ook vliegen
zoals de strontvlieg en de fruitvlieg zijn
tweevleugeligen.Wereldwijd leven
meer dan vijftigduizend soortenmug-

gen en in ons eigen land een ruime ze-
ventienhonderd soorten – godzijdank
niet allemaal van het huidstekende en
bloedzuigende type. Demeeste zijn
zelfs onschuldig, zoals de bekende gro-
te langpootmuggen en de dansmuggen
die soms in enormewolken in de zwoe-
le zomeravondlucht warrelen.
Maar een paar groepen zijn wel irri-

tant: met name de knutten of knaasjes
(kleinemuggetjes die je eerder voelt
dan ziet) en de steekmuggen. Het zijn
de steekmuggen die ons uit de slaap
houden en bloedzuigen en die voor
allerhande soorten dood en verderf
zorgen, vooral in de tropen.
Steekmuggen komen algemeen

voor, in ons land enkele tientallen soor-
ten. Demeeste last hebbenwe van de
gewone steekmug,Culex pipiens. En
daarvan dan, het spijt mij dit als man te
moeten schrijven, uitsluitend van de
vrouwtjes. Mannetjesmuggen (diemen
herkent aan de fijn gevederde anten-
nen) nemen genoegenmet het zuigen
van plantaardige sappen,maar de
vrouwtjes behoeven bloed. De eiwitten
daarin zijn nodig voor het aanmaken
vanmuggeneitjes. De bloedmaaltijd die
aan uwwang, oorlel, arm of grote teen
wordt onttrokken, draagt dus recht-
streeks bij aan het ontstaan van nog
veelmeer nare steekmuggen. Daar is
trouwens ook stilstaandwater voor no-
dig, wantmuggenlarven leven inwater.
Tuinvijvertjes, regentonnen, planten-
gieters en verstopte dakgotenworden
dankbaar benut.
De vele regen die de laatste weken is

gevallen heeft hier en daarmuggenex-
plosies veroorzaakt. In dewinter benut-
tenmuggen zelfs het water in de kruip-
kelder, dus zelfs dan zoemen die gehate
beestjes rond uw oor.

Jelle Reumer is paleontoloog

Voor het
behoud van de
mugworden
geen collectes
gehouden. Zij
magwel dood.
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Deen enorme tegenslag dat dat niet is gelukt;

daarmee zijn wemeteen twaalf jaar terug in de
tijd.” Het plan is gestrand bij de Raad van State,
die een provinciaal instemmingsplan vernie-
tigde omdat er procedurefouten zouden zijn
gemaakt. “Het kan nog steeds”, zegtVan de
Gronden, “maar voorlopig is het politiek niet
haalbaar”.

Droom gerealiseerd
De keerzijde van dit hard gelag, zegt hij, is dat
er nu aan het Haringvliet een ‘droom’ gereali-
seerd wordt. Met een financiële injectie uit het
Droomfonds van de Postcodeloterij en in sa-
menwerkingmet Natuurmonumenten, Stich-
tingArk, deVogelbescherming, Staatsbosbe-
heer en Sportvisserij Nederland gaat hetWNF
nieuwe natuur ontwikkelen op de Noordrand
vanGoeree.
“Met overgangen tussen zoet en zout wa-

ter, met herintroductie van de steur, met een
geweldig recreatief potentieel, met herstel van
een brak getijdengebied dat straks zijn Europe-
se weerga niet kent. Enmet nota bene een
transitie naar windenergie, eenwoonproject
en een akkoordmet de boeren. Voor dit plan
wordt geen boer onteigend en geen land onder
water gezet.We hebben hiermet zijn allen een
weg naar vorenweten te vinden en iets in gang
gezet waar we de komende decennia plezier
aan gaan beleven. Ik ben trots en blij dat ik
daar een rol in heb kunnen spelen. Vol inzet-
ten op herstel enwinst in plaats van het verlies
temperen, dat is de koers die hetWNF en de
andere natuurbeschermingsorganisatiesmoe-
ten varen.”
Op het afscheidssymposium afgelopen don-

derdag slootVan deGronden zijn vertrek bij
hetWNF af in de filosofische toonzetting van
zijn vorig jaar verschenen essaybundel ‘Wijs-
geer in het wild’. De kern: natuurbescherming
kan niet zonder een zekeremorele herijking.
“We laten ons al ruim een eeuw ringeloren
door economen en utilitair denken,maar de
grondslag voor natuurbehoud is uiteindelijk
eenmorele. Het besef van verwondering, ont-
zag en huiver dat gepaard gaatmet een primai-
re natuurervaring is de bron van deugden als
matiging en bescheidenheid en volgensmij te-
vens het oermotief voor natuurbescherming.”
Iets van die verwondering en liefde voor de

natuurmoet toch ook eenmercantilistisch
volkje als de Nederlanders kunnenworden
bijgebracht, hoopt hij.

‘De grootste teleurstelling?
Dat het nog niet is gelukt
om deOostvaardersplassen
te verbindenmet deVeluwe
en het Duitse Reichswald.’


