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Milieu- en Natuurplanbureau, Natuurbalans 2005, Bilthoven, 2005, Milieu- en Natuurplanbureau,
rapportnummer 408763002, 198 p, ISBN 9069 6012 9x. — De Natuurbalans is een jaarlijkse rapportage van het Milieu- en Natuurplanbureau over de kwaliteit van natuur en landschap in relatie tot
het gevoerde beleid. Vele aspecten waaronder Natura 2000, de Ecologische Hoofdstructuur (EHS)
en de nationale landschappen komen dit jaar aan bod. Een belangrijk accent wordt gegeven door de
geldstromen binnen het natuurbeleid zichtbaar te maken.
De invloed van maatschappelijke en economische ontwikkelingen op landschap en natuur wordt
in al zijn diversiteit voor het voetlicht gebracht, met soms stuitende beelden, zoals het kaartje met
de visuele verstoring van het landschap door stedelijke gebieden en infrastructuur. Het Groene Hart
is op die kaart nauwelijks nog groen.
De Natuurbalans geeft ook enige adviezen. Zo wordt in ruim 20% van de EHS een versnippering
in kleinere natuurgebieden gesignaleerd. Daarom wordt een krachtig planologisch beleid voorgesteld
om de ruimtelijke samenhang van deze gebieden te vergroten. Met betrekking tot het beleid om
agrarisch natuurbeheer te stimuleren ten koste van aankoop van gronden wordt twijfel geuit of zo
voldoende natuurdoelen worden gehaald.
Waar meer van het rijksbeleid bij lagere overheden komt te liggen – waaronder diverse planologische aspecten en het soortenbeleid – wordt een sturing vanuit eenduidige uitgangspunten voorgesteld om de nationale ruimtelijke samenhang te behouden.
Pijnlijk detail: de in de Natuurbalans opgegeven website verwijst naar een groen adviesbureau
met dezelfde naam en niet naar het Milieu- en Natuurplanbureau. Het rapport of een samenvatting
zijn te downloaden via de website www.mnp.nl.
Baudewijn Odé
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