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Netwerk Groene Bureaus
richt blik naar buiten toe

„Groene bureaus staan tussen de
partijen. Als ecoloog ben je ook een
halve jurist. Dit komt doordat wetten op
natuurgebied veelal raamwerken zijn
die worden ingevuld door jurisprudentie.
Dat is niet goed voor het imago, omdat
dit betekent dat regelgeving meestal tot
stand komt via conflicten. De discussie
gaat veelal over wat er niet mag en over
rodelijstsoorten.
Bureaus kijken binnen de wetgeving
naar wat mogelijk is. Belangrijk daarbij is
om niet de randen op te zoeken, dat staat
ook in onze gedragscode omschreven. We
hebben een strenge gedragscode en een
eigen klachtenregeling. De laatste drie
jaar zijn er echter geen externe klachten
binnengekomen. Dat wil niet zeggen dat
er nooit eens iets mis gaat. De meeste
klachten spelen echter tussen bureaus
onderling en richten zich vooral op de
inhoud.”

Het Netwerk Groene Bureaus
(NGB) is de brancheorganisatie
voor groene adviesbureaus.
Terwijl zich onder de leden van
het netwerk diverse grote en
bekende namen bevinden,
is de vereniging zelf landelijk
minder bekend. Voorzitter Johan Burger wil hier verandering
in brengen. „We moeten onze
specialiteiten naar buiten toe
meer bekendheid geven.”

Hoe kijkt NGB aan tegen de Natuurvisie
van staatssecretaris Dijksma?

Tekst Ralph Mens
Beeld Arthur Vahlenkamp

H

oe komt het dat NGB nog relatief
onbekend is bij het grote publiek?

„NGB komt voort uit NLingenieurs, voorheen ONRI. De groene adviesbureaus voelden zich daar onvoldoende
vertegenwoordigd. Een aantal initiatiefnemers heeft toen het netwerk opgericht
waarbij het vooral om de inhoud draaide.
Het was eigenlijk een intercollegiaal netwerk, gericht op informele kennisuitwisseling. Ondanks dat de leden commerciële bedrijven zijn, is kennisuitwisseling
nog steeds een belangrijk onderdeel
van onze activiteiten. De laatste jaren
richten we ons echter meer naar buiten
toe en reageren we op wetgeving, zoals
recentelijk bij de nieuwe natuurvisie
van staatssecretaris Dijksma. We zoeken
ook nadrukkelijk de samenwerking
met organisaties als VHG, Cumela en
NLingenieurs. Op thema’s waar je raakvlakken hebt, moet je proberen samen
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NGB-voorzitter Johan Burger: „Samen optrekken.”
op te trekken en elkaar tijdig zien te
vinden.”

U bent voorzitter sinds 2011. Wat trok u in
deze functie?
„Ik kom zelf niet uit de groene sector,
maar uit de civieltechnische hoek. Nadat
mijn eigen bedrijf Kuiper & Burger was
gefuseerd met AquaTerra, ontdekte ik
wat een prachtclub NGB is. De vereniging
heeft zeventig leden en de bijeenkomsten kennen een hoge opkomst met veel
inhoudelijke discussies. Tegelijk merkte
ik door te luisteren naar het radioprogramma Vroege Vogels dat ecologen en
biologen elkaar voortdurend afbrandden,

bijvoorbeeld over zaken als ecoducten.
Dat leek mij niet handig voor het imago
van de branche. Ook zag je onder staatssecretaris Bleeker dat bezuinigingen op
natuur eenvoudig konden worden doorgevoerd, aangezien de branche niet met
één mond sprak. Er was geen eenheid.
In mijn optiek moest de vereniging meer
naar buiten treden, en was de organisatie
daar ook rijp voor.”

Hoe zou u de leden van NGB typeren?

pitters. Deze zijn ook allemaal vertegenwoordigd in het bestuur. Verder hebben
we mensen met juridische achtergrond,
maar voornamelijk veel mensen met
een natuurhart. We zijn geen natuurbeschermers, maar vaak zijn onze leden
ook actief als vrijwilligers. Toch hebben
we als vereniging weinig vrienden. Natuurorganisaties kijken met een schuin
oog naar ons, omdat we in hun optiek
degenen zijn die projectontwikkelingen
en bouwactiviteiten mogelijk maken.”

„Alle grote multidisciplinaire bureaus zoals Arcadis, Royal HaskoningDHV en Antea Group zijn bij NGB vertegenwoordigd,
maar ook middelgrote bureaus en één-

Uit de beschrijving van NGB komt het beeld
naar voren van een soort Rijdende Rechter,
klopt dit?

„Als branche worden we soms geridiculiseerd om verhalen over een zandhagedis
of korenwolf die hele bouwprojecten
stilleggen. Wij willen juist naar een managementplan en naar instandhouding
van soorten op gebiedsniveau. Belangrijk
daarbij is de vraag wat het leefgebied
is van een bepaalde soort, dit wordt
beschreven in zogeheten soortenstandaards. Hierin staat hoe een bepaalde
soort leeft, hoe deze moet worden onderzocht en beschermd. Dit maakt het ook
mogelijk om soorten te verplaatsen naar
een plek waar ze van nature voorkomen.
Wat dat betreft sluit de Natuurvisie goed
aan bij de visie van de branche. We moeten naar bescherming van soorten op
populatieniveau. Tegelijk waarschuwen
we ervoor om de bescherming van individuelen niet volledig te laten vallen. Ook
zien we een trend binnen de overheid
waarbij natuur alleen beschermd wordt
wanneer deze voor mensen interessant
is, een pragmatische economische kijk
op natuur. Alsof natuur geen waarde op
zichzelf heeft.”

NGB heeft onlangs contact gezocht
met VHG. Wat kunnen jullie voor elkaar
betekenen?
„Er zijn plannen om een gezamenlijke
bijeenkomst op regionaal niveau te
organiseren. Dat moet een inhoudelijke

bijeenkomst worden over gemeenschappelijke thema’s. Bijvoorbeeld over beheer
en onderhoud, over de intrinsieke waarde van groen en over eigenaarschap. Ook
zijn wij bezig met zaken als burgerparticipatie en tijdelijke natuur. Wat doe je als
groenbeheerder wanneer de burgers ermee stoppen, of wat gebeurt er wanneer
tijdelijke natuur wordt beeëindigd? Zowel
hoveniers als ecologen hebben veel kennis die ze onderling kunnen uitwisselen.
Waar loop je in de praktijk tegenaan? De
leden van NGB hebben bijvoorbeeld veel
kennis over het maken van beheerplannen, terwijl hoveniers en gemeenten hier
juist weinig kennis over hebben.”

VHG is ook in Europees verband actief.
Hoe zit dat bij NGB?
„Dat is een ander punt van aandacht. De
meeste van onze leden opereren op internationaal niveau, maar NGB zelf niet.
En dat terwijl de rol van groene bureaus
steeds belangrijker wordt. Duurzaamheid en maatschappelijk ondernemen
zetten steeds verder door, wat dat betreft
zouden we ook binnen Europa op één
lijn moeten zitten. Maar het werk binnen
NGB blijft voor het grootste deel vrijwilligerswerk, alleen het secretariaat is
professioneel. Alle aangesloten bedrijven
betalen in tijd en dragen in gelijke mate
bij aan de werkgroepen. Dat betekent dat
we een afweging moeten maken wat we
wel en niet oppakken. Het is vooral een
kwestie van heel gericht reageren.”

Wat zijn jullie plannen voor de nabije
toekomst?
„NGB is redelijk stabiel qua ledenaantal,
maar er is geen groei. We zouden met
name de éénpitters meer bij de vereniging willen betrekken. Voor sommige lijkt
de contributie nu te hoog. Verder moeten
we kijken hoe we de verschillende specialiteiten van de diverse bureaus ook naar
buiten toe meer bekendheid kunnen geven. We zijn allemaal actief op hetzelfde
vakgebied, maar daarbinnen bestaan
verschillende specialiteiten, van vis tot
vlinder. Als NGB willen we een rol spelen
als wegwijzer naar opdrachtgevers toe.
Elke specialiteit is binnen NGB te vinden,
het is eigenlijk een samenhang van
superdeskundigen. Deze zijn allemaal
zeer betrokken bij inhoudelijke zaken,
maar moeten zich nog nadrukkelijker
ook naar buiten toe richten.” <
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