VERKLARING

IVN
:
Wij staan op de bres voor een groene en natuurlijke
leefomgeving in Nederland!
Onderstaande natuur- en tuinorganisaties hebben afgesproken samen op te trekken voor
het belang en de kwaliteit van de groene ruimte en leefomgeving in Nederland.
Wij zien twee ontwikkelingen die de aandacht vragen.

MEER BELANGSTELLING
De eerste ontwikkeling is dat steeds meer mensen betrokken bij of geïnteresseerd zijn
in:
•

Gezond en natuurlijk geproduceerd voedsel

•

Tuinieren

•

Groen als bron van rust en gezondheid

•

Ecologie, natuur en biodiversiteit

•

Samen met anderen werken aan groen en natuur

•

Ruimte maken voor kwetsbare groepen in de samenleving

We zien dat op allerlei manieren, ook in de media. Steeds meer mensen zijn zich bewust
van het belang van een gezonde leefomgeving. Ze gaan aan de slag met activiteiten als
tijdelijke moestuinen of zelf groente kweken. Ze tonen behoefte aan groene recreatie,
belangstelling voor gezond voedsel, stadslandbouw, kennis van de samenhang in de
natuur. Wachtlijsten voor volkstuinen groeien. Soms lukt het om de benodigde ruimte
voor groen te vinden of te behouden, maar vaak is dat lastig.
Ook nemen we waar dat steeds meer stedenbouwkundigen het belang van groene ruimte
en natuur in versteende gebieden onderkennen. De noodzaak van klimaatadaptatie
speelt daarbij een rol, zowel om wateroverlast te beperken als hittestress te
verminderen.
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BEDREIGINGEN
De tweede ontwikkeling is dat de druk op de ruimte weer enorm aan het toenemen is,
vooral in en om de steden. Daar is de enorme woningbehoefte debet aan, zelfs
nieuwbouw van kantoren staat weer op de agenda. Dan is de makkelijkste oplossing de
groene ruimte in en om de steden vol te bouwen. Het oog valt op recreatiegebieden,
parken, sportvelden, volkstuinen, landbouwgrond en rommelzones. Als gevolg daarvan
zien we toenemende concurrentie tussen het gebruik van deze groene ruimtes. In de
loop van de afgelopen vijftig jaar is het beschikbare areaal volkstuinen steeds verder
afgenomen.

ZORGEN
Wij maken ons zorgen dat de druk op de ruimte tot ondoordachte besluiten leidt met
onomkeerbare gevolgen voor de kwaliteit van leven voor mens en natuur in en om onze
steden.
Juist op het moment dat het besef groeit van het belang van betrokkenheid van de mens
met natuur en groene ruimte - individueel en collectief - dreigt de kwaliteit van de
beschikbare ruimte daarvoor nog verder af te nemen. Terwijl het zelf actief betrokken
zijn bij bijvoorbeeld een moestuin of volkstuin onmiskenbaar toeneemt.

DAAROM DEZE SAMENWERKING
Wij spreken uit gezamenlijk te willen optrekken voor het belang van de groene ruimte en
de leefomgeving. Wij roepen bewoners, organisaties en overheden op om:
•

Initiatieven voor groene projecten te nemen en te ondersteunen;

•

Bij planvorming het belang van groene ruimte volwaardig met andere belangen te
wegen;

•

Bij (her-)inrichting van gebieden altijd ruimte voor parken, moes- en volkstuinen
en ecologie in te passen;

•

Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen te ontmoedigen. Chemievrij
tuinieren te stimuleren door het aanbieden van richtlijnen en alternatieven.

AVVN, landelijke organisatie voor verenigingen van hobby- en volkstuinders
IVN, instituut voor natuureducatie en duurzaamheid
VELT, Vereniging voor ecologisch leven, koken en tuinieren in Vlaanderen en Nederland
KNNV, voor actieve natuurliefhebbers en -beschermers
KMTP/Groei&Bloei, de grootste tuincommunity van Nederland en Vlaanderen

Bovenstaande organisaties bieden ondersteuning bij het
handen en voeten geven aan een groene en natuurlijke
leefomgeving in Nederland.
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