Staatsbosbeheer Groen Bedrijf juli door zeearendkuiken
Werkendam, 5 juli 2012 – Het in de Brabantse Biesbosch uit het ei
gekropen zeearendkuiken is voor gedeputeerden Johan van den
Hout (ecologie) en Bert Pauli (economische zaken) aanleidng om
Staatsbosbeheer uit te roepen tot ‘groen bedrijf van de maand’.
Gedeputeerde Van den Hout reikte de bijbehorende oorkonde uit aan
Harrie Hekhuis van Staatsbosbeheer, in het Biesboschmuseum in
Werkendam.
“De geboorte van de jonge zeearend is de kroon op het beheer van
Staatsbosbeheer van de Biesbosch”, aldus Van den Hout. “Dat is niet
alleen goed nieuws voor de natuur, maar ook voor economie en
werkgelegenheid. Die profiteren flink van de grote publieke
belangstelling voor de Biesbosch. Zo‟n bijzonder dier als de zeearend
doet daar nog eens een schepje bovenop.”
Ook andere diersoorten doen het goed in de Biesbosch, zoals
bever, grote zilverreiger, lepelaar en de libelsoort rivierrombout. Dat de
zeearend er weer is gaan broeden, komt onder meer doordat de
afgelopen vijftien jaar het natuurgebied in het kader van veiligheid en
natuur met bijna 3000 hectare is uitgebreid. Daardoor is er genoeg prooi
te vinden voor het koppel zeearenden.
Niet alleen de dieren, ook de Brabanders profiteren van deze
ontwikkelingen, om te beginnen recreatieondernemers en de horeca.
Verspreid over de provincie verdienen duizenden mensen hun brood
dankzij de bijzondere natuur in hun omgeving.
Staatsbosbeheer levert daaraan volgens Van den Hout een belangrijke
bijdrage, bijvoorbeeld met zijn speelbossen die jaarlijks tienduizenden
kinderen trekken. De bossen in West-Brabant (Mastbos, Ulvenhout,
Chaam, Dorst) trekken meer bezoekers dan de Efteling.
Door maandelijks de aandacht te vestigen op een succesvol voorbeeld,
promoot de provincie dat bedrijven ecologie en economie met elkaar
verbinden. “‟Den Haag‟ heeft steeds minder geld over voor de natuur,
het moet tegenwoordig ergens anders vandaan komen”, zegt Van den
Hout, “bijvoorbeeld van ondernemers.”
Meer dan een oorkonde en provinciale lof is aan de titel „groen bedrijf
van de maand‟ niet verbonden. Van den Hout: “Het gaat erom het
achterhaalde beeld uit de wereld te helpen dat natuur en milieu altijd
geld kosten en economie geld oplevert. Brabant biedt een aantrekkelijk
vestigingsklimaat voor bedrijven die juist gedijen in de combinatie van
die twee.”
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