
Beschrijving workshops inspiratiebijeenkomst Omgaan met escalerende 

maatschappelijke conflicten over natuur 

 

 

Workshop 1: Omgaan met emoties bij conflicten over natuurbeheer 

In deze workshop gaat Wim de Haas (onderzoeker bij Wageningen Environmental Research) in op de rol van 

emoties bij het ontstaan van en omgaan met conflicten over natuurmaatregelen. Op basis van zijn studie 

‘Natuur in conflict’ over botsende waarden, waarheden en belangen in het natuurbeheer laat hij voorbeelden 

zien van uitingen van soms hevige emoties in bestaande conflicten over bomenkap en het afschieten van 

dieren. Het gaat over emoties die bij burgers opkomen als ze met maatregelen worden geconfronteerd; het 

gaat over bedreigingen; maar het gaat ook over de emoties van degenen die bedreigd worden. Er is volop 

ruimte om jullie eigen ervaringen met emoties in conflictsituaties in te brengen, waarop Wim de Haas zal 

reflecteren vanuit inzichten over o.a. persoonlijke, performatieve en symbolische aspecten van emoties. 

Dergelijke inzichten kunnen bijdragen aan het beter leren omgaan met conflicten over natuurmaatregelen 

die heftige emoties oproepen.  

 

Workshop 2: De invloed van sociale media en hun logica op de legitimiteit van het natuurbeleid 

Natuur beleven we tegenwoordig niet meer alleen als we buiten zijn, ook online is er van alles over 

natuur te doen. Social media spelen daarin een steeds belangrijker rol. Zo delen mensen hun foto’s 

van natuur via Instagram, debatteren mensen massaal via twitter over het wel of niet bijvoeren van 

dieren in de Oostvaardersplassen en worden er op grote schaal acties en campagnes georganiseerd 

via Facebook. In het kader van de Natuurverkenning deed Bas Breman (onderzoeker bij Wageningen 

Environmental Research) samen met collega’s onderzoek naar het online debat over natuur. Mede aan de 

hand van de casus Oostvaardersplassen is onder andere ook gekeken hoe de logica van sociale media van 

invloed is op de legitimiteit van het natuurbeleid. In deze workshop worden de belangrijkste bevindingen 

gepresenteerd en is volop ruimte voor het delen van de eigen ervaringen rondom het gebruik van sociale 

media in het natuurdebat.      

 

 

Workshop 3: Kansen om in een conflictsituatie constructieve relaties met wederzijdse 

afhankelijkheden en commitment te creëren 

David Laws (onderzoeker binnen het Programma Conflict en Governance, Universiteit van Amsterdam) laat 

deelnemers op interactieve wijze ervaren hoe ze dreigende escalatie en de mogelijkheden (voornamelijk ten 

aanzien van het eigen gedrag) om de interactie een meer constructieve kant op te sturen, kunnen 

herkennen. Door middel van een ‘simulatie-oefening’ rondom eigen voorbeelden en ervaringen leren 

deelnemers over de mogelijkheden om conflict niet te laten escaleren maar juist te begeleiden (door middel 

van mediation en onderhandeling) richting een meer constructieve relatie met wederzijdse afhankelijkheden 

en commitment. David Laws brengt tijdens deze oefening inhoudelijke input in vanuit zijn ruime ervaring 

met onderzoek naar escalerend conflict en begeleiding van beleidsmedewerkers bij conflicthantering. David 

Laws spreekt gedeeltelijk in het Engels, deelnemers kunnen zelf in het Nederlands spreken. 


