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“A wilderness, in contrast with 
those areas where man and his own 
works dominate the landscape, is 
hereby recognized as an area where 
the earth and community of life are 
untrammeled by man, where man 
himself is a visitor who does not 
remain.”

Wildernis-definitie in The Wilderniss Act, 1964, 
USA, opgesteld door Howard Zanisher, 
the Wilderness society 





Voorwoord

Een jaar geleden, in het weekend van 
2 en 3 april 2011 reisde ik af naar het 
zuiden om wandelvriend en oud-collega 
Guido Stooker een paar dagen in België 
te vergezellen op zijn pelgrimstocht 
naar Santiago de Compostela. In een 
mailwisseling hadden we het over mijn net 
gestarte studie naar wildernis. 
Guido is een overtuigd adept van wildernis-natuur en hij gaf aan hevig 
geïnteresseerd te zijn in mijn studie. We moesten daar tijdens een wandeling 
maar eens wat over filosoferen; met zijn kennis en levenswijsheid is Guido een 
inspirerende gesprekspartner voor me. Mijn motivatie om dit onderzoek te gaan 
doen, vatte nog meer vlam bij onze wandeling. Guido schreef er het volgende over 
in zijn weblog: “We kwamen al filosoferend tot de conclusie dat wildernis-ervaringen 
een zeer subjectieve zaak zijn die sterk bepaald worden door het referentiekader dat 
iemand heeft opgebouwd gedurende zijn leven. Bij mij is dat vanaf mijn jeugd in een 
internaat te midden van de, voor mij als klein jochie, uitgestrekte, donkere bossen 
met dikke bomen. Later ook tijdens mijn reizen naar ondermeer Polen, Wit-Rusland, 
Scandinavië en Canada. Het gekke is dat de savannen van Afrika of het oerwoud in 
Indonesië mij dat gevoel niet gaven! Waar het om gaat is dat het veelal gebaseerd is op 
een bepaalde beleving. Het gaat niet om de kennis, maar om een unieke ervaring: één of 
enkele momenten dat dat oer-gevoel sterk bij je binnenkomt.”

Ik had net voor onze wandeling het boek “Leven in Verbinding” van Irene van 
Lippe-Biesterfeld gelezen. Het boek is een weergave van gesprekken tussen haar en 
Matthijs Schouten over natuurervaringen. Eén van de weinige boeken waar ik van 
wakker heb gelegen! Wat was dat dan voor mij, die diepe natuurervaring? Dagelijks 
werk ik met veel energie en plezier voor Staatsbosbeheer, Nederlands grootste 
natuurbeheerorganisatie. Ook bij mij ligt de motivatie denk ik in het contact dat ik 
al vroeg had met natuur. De momenten dat ik als kind met mijn vader ’s nachts (het 
was ongetwijfeld vroeg op de avond, maar voor mij was het nacht) in het donker 
door de bossen van de Veluwe fietste. Zonder licht, heel stilletjes, om samen de wilde 
zwijnen, herten en vossen op te sporen. We konden ze ruiken, zien en horen: een 
beleving! Spannend, maar vertrouwd en veilig, want mijn vader was er bij. Vooral het 
moment dat je stil ging staan, omdat je de nabijheid van de zwijnen kon ruiken. Dan 
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het moment dat je je zaklamp aan mocht doen, en het enorme wilde zwijn dat op 
zo’n 2 meter afstand verbaasd in de lichtbundel staarde. Dat zijn de momenten waar 
mijn liefde voor natuur ontstaan is. En die momenten, die gun ik iedereen! 

Mijn studie landschapsgeschiedenis kon ik doen, omdat Eric Wanders en Herman 
Brink vertrouwen in me hadden en me vanuit Staatsbosbeheer stimuleerden om de 
stap te wagen. En het lukte, waarvoor dank aan iedereen die me steunde. Allereerst 
een woord van dank aan mijn begeleiders Theo Spek en Matthijs Schouten. Beiden 
op geheel eigen wijze, maar zó goed! Wat een rijkdom om met jullie te mogen 
werken, zo veel kennis, maar ook zulke fijne mannen. Jullie gaven me inspiratie en 
kracht, ook om mezelf net dat laatste zetje te geven om wat meer lef te tonen. 

De mooiste periode van mijn afstudeeronderzoek lag in de zomer van 2011, toen ik 
alle interviews gehouden heb. Dat was een boeiende zomer, een reis door Nederland, 
langs bevlogen deskundigen die mijn spervuur van vragen ondergingen. Grote dank 
voor het delen van jullie kennis en de betrokkenheid die velen van jullie ook na het 
interview lieten blijken.
Ik wil niemand vergeten en noem daarom niet alle namen van degenen die tot steun 
zijn geweest; twee stille krachten zonder wie het erg lastig was geworden, wil ik in 
het bijzonder noemen: Fred Helmig en Julia Klooker. In de laatste weken was Marcel 
van Ool van groot belang voor me, hij hielp me mijn teksten aanscherpen. 

En als laatste het thuisfront, want daar werd het meest gemerkt dat ik weer 
studeerde: pa en ma met steeds weer extra oppassen op de kinderen, Mees en 
Quint die geduldig en muisstil elke keer weer meegingen naar de UB: boeken halen 
en wegbrengen. En Marc als de liefste en beste van allemaal en omdat je alles zo 
heerlijk kunt relativeren!



Samenvatting

De wildernis zoals die in de prehistorie 
in Nederland overal te vinden was, is 
volledig verdwenen. Toch wordt er lustig 
gedebatteerd over wildernis en worden er 
nieuwe wildernissen gecreëerd of wordt 
er ruimte gereserveerd om wildernissen 
te laten ontstaan. Wildernis is niet alleen 
een verschijningsvorm in het fysieke 
landschap, maar is ook deel van het 
mentale domein. 
Die fysieke en mentale kant van wildernis vormen het onderwerp van deze 
scriptie en ze komen naar voren in twee onderzoeksthema’s. Als eerste is dat de 
vergelijking tussen de fysieke wildernissen die in het verleden in Nederland hebben 
bestaan en de nieuwe wildernissen die worden nagestreefd vanaf circa 1980. 
Als tweede is dat: de ontwikkeling van de betekenis van wildernis in Nederland, 
waarbij de periode van circa 1980 tot heden speciale aandacht kreeg. Beide 
onderzoeksthema’s dienen bij te dragen aan de oplossing van de probleemstelling: 
“Welke gedachten en motivaties liggen ten grondslag aan het nieuwe wildernisdenken 
in het Nederlandse natuurbeheer vanaf ca 1980 tot heden en in hoeverre zijn deze 
gefundeerd op historische wildernissen die in het verleden in ons land hebben 
bestaan?” In methodisch opzicht bestond het onderzoek uit literatuuronderzoek 
en een reeks diepte-interviews met personen die direct betrokken zijn geweest 
bij de ontwikkeling van nieuwe wildernis in Nederland na 1980 en met andere 
deskundigen op het terrein van natuurbeheer en cultuurgeschiedenis.
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Hoofdstuk twee beschrijft de ontwikkeling van de fysieke wildernis, van prehistorie 
tot heden. Wildernis wordt daarbij onderverdeeld in primaire, secundaire en 
tertiaire wildernis. De primaire wildernis De primaire wildernis ontwikkelde zich 
tijdens de eerste millennia van het Holoceenen kende een volledig natuurlijke 
oorsprong. Wanneer - in onze streken - de mens zo’n 5000 jaar geleden landbouw 
begint te bedrijven, begint de primaire wildernis aan areaal te verliezen. Veel 
gebieden die door de mens in gebruik genomen werden raakten geleidelijk 
uitgeput en werden weerverlaten waarop ze verwilderden. Dit zijn de zogenaamde 
secundaire wildernissen. Hieronder vallen ook de woeste gronden die we nog tot in 
de 20e eeuw kenden in Nederland, gronden die alleen in extensief gebruik waren. De 
derde periode brak rond 1980-1990 aan, wanneer er voor het eerst bewust wildernis 
of ruimte voor wildernis gecreëerd werd. Landbouwgronden werden omgevormd 
om tot wildernis te worden, hierbij gaat het om een bewuste keus voor min of meer 
autonome natuur. Dit is in deze scriptie de tertiaire wildernis genoemd.
 
Hoofdstuk drie beschrijft het gebruik van referenties voor nieuwe wildernis.
Bij het creëren of laten ontstaan van nieuwe wildernissen werden geografische en 
historische referenties gehanteerd om streefbeelden en natuurdoelen te kunnen 
vaststellen in het Nederlandse natuurbeleid vanaf 1990. In Nederland is er echter 
zoveel veranderd in de abiotiek en is de invloed van mensen in het verleden en heden 
zo groot (geweest), dat bijna elke historische of geografische vergelijking mank gaat. 
De ruimte voor grootschalige dynamische processen is in Nederland beperkt. Uit 
een quickscan bleek dat in de concrete inrichtingsplannen van natuurgebieden 
waar een hoge mate van natuurlijkheid het doel was, geografische en historische 
referenties nauwelijks een rol speelden. In de interviews bleek dat de waarderingen 
van natuurlijkheid sterk verschilden; opvallend is dat alleen de natuurontwikkeling 
bij de Millingerwaard vrij eenduidig werd gewaardeerd. Dit was een van de eerste 
natuurontwikkelingsprojecten, de dynamiek van de rivieren is er zichtbaar en 
er mag gestruind worden; de wildernis is er te beleven. Vanaf 1990 zijn er door 
natuurbeheerders veel reizen ondernomen naar buitenlandse referentiegebieden. 
Het zien en ervaren van de grootsheid van natuur in het buitenland, doen beseffen 
dat door toedoen van de mens er in Nederland weinig meer van over is gebleven 
van de eertijds zo uitgestrekte wildernis. Dat besef maakt dat de gedrevenheid om 
natuur te beschermen en ontwikkelen in eigen land toenam. Referenties dragen 
bij aan het ecologische en ethische besef van de noodzaak van wildernisnatuur in 
Nederland.
Hoofdstuk vier belicht de betekenis van wildernis in het verleden tot heden en 
schetst het historische perspectief van het denken over wildernis. De nadruk ligt op 
de periode van 1980 tot heden. De verandering die dan optreedt waarbij wildernis 
letterlijk en figuurlijk de ruimte krijgt in Nederland, is sterk vergelijkbaar met de 
omslag in denken over wildernis in de Romantiek. Ook toen groeide de behoefte 
aan vrijheid, de mens zocht de wildernis op, om zich er nietig te voelen en de 
grootsheid van wildernis te ervaren. Wildernis bood in het verleden hoe dan ook, 
het zij positief, hetzij negatief, reflectie op de relatie mens-natuur. De betekenis van 
nieuwe wildernis ligt daarmee, naast het landschappelijke en ecologische, eveneens 
in de plek en ruimte die ze biedt als aanleiding tot nadenken. Wildernis kan door 
zijn dreiging, grootsheid en onvoorspelbaarheid de mens weer nietig doen voelen. 
Ze kan verwondering geven en biedt schoonheid en verruiming voor de denkwereld 
van de mens.

Hoofdstuk vijf beschrijft de esthetische en ethische waarde van wildernis. Aan de 
hand van het delen van wilderniservaringen en wildernisiconen wordt duidelijk 
dat de mens aan wildernis een diepere esthetische en ethische waarde toekent. De 
wilderniservaring is essentieel voor de mens van nu die leeft in een landschap dat 
volledig door de mens gecreëerd is. Het zien en ervaren van natuurlijke processen, 
van wildheid, geeft een confrontatie waardoor een diepe natuurervaring opgedaan 
kan worden. Het brengt mensen terug bij de basis van het leven, bij dat wat 



essentieel is. Het kunnen verkrijgen van die persoonlijke wilderniservaring draagt 
bij aan de bereidheid om wildernis te accepteren en te behouden. Wildernis hoeft 
daarvoor overigens niet perse fysiek ervaren te worden. Het weten dat er wildernis 
is, of het gesprek voeren over wildernis brengt al veel teweeg. Wildernis heeft een 
schoonheid die wordt toegedicht aan het onvoorspelbare en het onverwachte. 
Schoonheid is daarmee eigenlijk niet het goede woord bij wildernis. Door de 
dreiging die wildernis in zich heeft en door de grootsheid en het overweldigende is 
wildernis een uiting van het sublieme.

Hoofdstuk zes bevat de eindconclusies van het onderzoek, stelt een nieuw 
wildernismodel voor en biedt ook enkele aanvullende reflecties op het onderwerp. 
Het gesprek over wildernis kan erg verwarrend zijn. Doordat ieder mens zijn eigen 
referenties, ervaringen, emoties, kennis en gedachten heeft, schept ieder zich ook 
een eigen beeld van wildernis en kent ieder ook zijn eigen specifieke betekenis toe 
aan het begrip wildernis. In een nieuw gepresenteerd wildernismodel wordt een 
duidelijke scheiding aangebracht tussen de fysieke wildernis, de wilderniservaring 
en wildheid. Deze begrippen zijn wezenlijk verschillend, maar worden in het 
gebruik van het begrip wildernis door elkaar gehanteerd. De fysieke wildernis 
is ruimtelijk en is te onderscheiden in de primaire, de secundaire en de tertiaire 
wildernis. De wilderniservaring is esthetisch van aard en draait om beleving en 
schoonheid. Wildheid is ethisch en normatief, het gaat over het recht op vrijheid dat 
aan natuurlijke processen is toegekend. In de afgelopen decennia stonden in het 
wetenschappelijke en maatschappelijke debat over wildernis deze drie onderdelen 
van het model centraal. Het debat leek vooral te gaan over historische en nieuwe 
wildernis en over ethiek rondom de inzet van grote grazers als ondersteuning bij 
natuurlijke processen. Dit onderzoek laat zien dat er rondom het thema nieuwe 
wildernis veel meer speelt dan de wetenschappelijke discussie over hoe de wildernis 
er in Nederland ooit uit heeft gezien en welke planten en dieren er leefden en welke 
invloed ze op elkaar hadden. Naast ecologie en historie spelen esthetiek, emotie, 
filosofie of levensovertuiging een grote rol. Het gaat bij nieuwe wildernis dus niet 
alleen om het terugkijken naar en onderzoeken van de historische wildernis, 
hoewel dit op zichzelf een interessante zoektocht is. Dat wil niet zeggen dat nieuwe 
wildernis geen bestaansrecht heeft. Naast de landschappelijke variatie die het 
brengt en de ecologische meerwaarde die de natuurlijke processen herbergen is 
wildernis in een gemaakt landschap als Nederland juist van groot belang. Wildernis 
biedt in de tegenwoordige tijd een plek die aanzet tot reflectie op de relatie mens en 
natuur, ze roept vragen en belevingen op die diepgang geven. Wildernis biedt een 
schoonheid die door de onvoorspelbaarheid en dreiging eerder subliem te noemen 
is.

Door aan te sluiten bij de beleving en betekenis van wildernis, kan ook de 
aansluiting bij de maatschappij en politiek gezocht worden. Door vast te houden 
aan referenties en te argumenteren over historische en ecologische uitgangspunten, 
is de connectie met de betekenis die wildernis vanuit schoonheid en vrijheid heeft 
voor mensen, uit het oog geraakt. Misschien zou de discussie over natuurbeheer in 
Nederland anders verlopen als die aansluiting er wel zou zijn geweest.
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16 1.1  Aanleiding
Lopend in flinke najaarsbuien zoek ik in een weekend twee van Nederlands 
uitersten van natuur en cultuur op: Tiengemeten en Kinderdijk. De molens van 
Kinderdijk als één van de Nederlandse hoogtepunten van cultuur met de Unesco 
Werelderfgoedstatus: hier beheerst de mens de natuur. Daarentegen het eiland 
Tiengemeten in het Haringvliet, onlangs “teruggeven aan de natuur”, een plek 
waar de mens zich heeft teruggetrokken en de natuur vrij spel heeft gekregen. 
De molens van Kinderdijk trekken toeristen van over de hele wereld; ze bieden 
het beeld waar we als Nederlanders mee geassocieerd worden. Ze staan symbool 
voor het droogleggen en droog houden van laaggelegen gebieden, zodat ze 
in gebruik genomen konden worden voor landbouwproductie. Kinderdijk is 
indrukwekkend, eigenlijk vooral door de massa’s toeristen die er op af komen. 
De molens zelf zijn een bekend beeld. Waar het mij dit weekend vooral om ging 
is toch het eiland Tiengemeten. Tiengemeten is een van Nederlands grootste 
natuurontwikkelingsprojecten. Het eiland, na 1600 ontstaan door sedimentatie, als 
een opwas, in het Haringvliet, werd vanaf 1750 stapsgewijs ingepolderd.1  In 1997 
verwierf Natuurmonumenten het eiland, met als doel het om te vormen naar een 
landschap waar in natuur vrij spel heeft. In 2000 was de ontwikkelvisie gereed en 
kon de herinrichting beginnen. Documentairemaakster Digna Sinke volgde het hele 
proces van de vertrekkende boeren en het ontpolderen van het eiland om de natuur 
de ruimte te geven. Het eiland stond volop in de belangstelling door de rigoureuze 
omvorming. In 2007 werd de herinrichting afgerond. Recreatie en beleving zijn 
belangrijk op het eiland; de wildernis mag hier ook echt ervaren worden. Het is een 
van de weinige natuurgebieden waar ook echt de term wildernis als streefbeeld 
gehanteerd wordt. Het eiland is ingedeeld in drie delen, Wildernis, Weelde en 
Weemoed. Aan het begin van mijn onderzoek wil ik dit eiland zien. 

In Nieuwendijk stappen we op het pontje dat ons naar het eiland zal brengen. Daar 
aangekomen, loop ik over een asfaltweg op een dijkje, met prikkeldraden in de 
berm die me afscheiden van de ‘nieuwe wildernis’. Afgezien van wind en regen, 
weet ik direct dat ik hier geen ultieme wildernis-ervaring op ga doen. Wandelend en 
fietsend over het eiland verkennen we Weemoed, Weelde en Wildernis. Weemoed 
is duidelijk afwijkend, een haast museaal landschap met een boomgaard, akkertjes 
en een herberg. Weelde en Wildernis zijn lastiger van elkaar te onderscheiden. De 
wildernis wil me niet grijpen; ik verwacht spanning, maar zie prikkeldraden, dijkjes, 
asfalt, waarschuwingsbordjes en koeien. Ook ’s nachts wil het gevoel niet komen; 
de duisternis blijft uit, lichten van steden en bruggen kleuren de hemel. In mijn 
eigen Den Horn in Groningen is het ’s nachts eigenlijk donkerder en stiller. Blijkbaar 
verwacht ik bij wildernis meer duisternis, vrijheid en spanning. Op Tiengemeten 
ontmoet ik niets van dat alles. Maar kan dat überhaupt nog in Nederland, het 
ervaren van wildernis? En kon dat in het verleden? En een nog basalere vraag die bij 
me opkomt, wat is wildernis?

1.2  Kader natuurontwikkeling 
en nieuwe wildernis
Het begrip wildernis is historisch gezien aan veel verandering onderhevig 
geweest. Steeds weer was wildernis verbonden met een ander beeld, van mooie 
vakantiebestemming om tot jezelf te komen tot het meest afschrikwekkende 
landschap dat zo snel mogelijk ontgonnen moest worden. In Nederland zijn 
in de laatste decennia, ongeveer vanaf 1980, nieuwe wildernissen ontstaan bij 

  1Posthoorn, 
2000, 7.
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natuurontwikkelingsprojecten. 
Deze nieuwe wildernissen zijn 
natuurgebieden waar een zogenaamd 
“hands off” natuurbeheer wordt gevoerd, 
oftewel, de natuur krijgt er vrije ruimte 
om zich te ontwikkelen. De nieuwe 
wildernis ordent zich grotendeels zonder 
menselijk ingrijpen. Er wordt ruimte 
geboden aan natuurlijke processen. 
Daarnaast werden grote grazers 
zoals Schotse Hooglanders en het 
Heckrund, gefokt als “oerrund-revival” 
, in zulke terreinen geïntroduceerd. Na 
veelal grootschalige herinrichting en 
introductie van deze dieren, wordt het 
gebied “losgelaten” en mag de natuur 
haar gang gaan. Er ontstond in de 
jaren tachtig van de vorige eeuw ook 
een scheiding binnen het denken over 
natuurbeheer. De tot dan toe gangbare 
en alom geaccepteerde, vrij intensief 
beheerde, kleinschalige, halfnatuurlijke 
landschappen, werden door meer en 
meer mensen “Jac. P. Thijsse natuur” 
of “bloempotnatuur” genoemd, terwijl 
de nieuwe wildernissen naar voren 
werden gebracht als “echte natuur” of 
“oernatuur”.2

De nieuwe wildernissen zijn 
natuurgebieden die weliswaar eerst 
opnieuw ingericht werden, maar daarna 
gevormd worden door de natuur zelf 
waarbij grote herbivoren een sleutelrol 
vervullen. Voorbeelden van deze nieuwe 
natuur of nieuwe wildernis vinden we 
in de Millingerwaard, op Tiengemeten, 
in de Oostervaardersplassen en in 
de Blauwe Kamer. Personen die aan 
het begin van het nieuwe wildernis-
denken stonden zijn ondermeer de 
ecologen Frans Vera, Wouter Helmer, 
Harm van de Veen, Gerben Poortinga 
en Hans van der Lans. Zij ontwikkelden 
de ideeën voor nieuwe wildernis in 
Nederland in de jaren tachtig. In 1990 
werden deze ideeën in het Nederlandse 
natuurbeleid opgenomen en daarna 
ten uitvoer gebracht. Het nieuwe 
denken over natuurbeheer ging ervan 
uit dat als natuurgebieden groter en 
robuuster gemaakt zouden worden en er 
verbindingen tussen de grote gebieden 
gecreëerd zouden worden, de natuur 
meer zelfregulerend zou kunnen zijn, 
ruimte zou kunnen bieden aan een grote 
biodiversiteit en ook nog eens goedkoper 

zou zijn.3  De eenvoud van dit concept 
sprak aan en vond uitwerking in de 
Ecologische Hoofdstructuur.
De nieuwe wildernissen zijn dus 
bedacht en gepland; veelal werd 
gegraven en heringericht om de vereiste 
condities te scheppen. De paradox 
tussen deze werkelijkheid en het beeld 
dat de term wildernis oproept, zorgt niet 
zelden voor misverstanden en debatten.4  

Het is belangrijk onderscheid te maken 
tussen de fysieke wildernis, dus de 
wildernis zoals we die buiten in het 
landschap aantroffen en aantreffen, 
en het mentale domein van wildernis, 
oftewel hoe mensen dachten en denken 
over wildernis. Deze twee wildernissen, 
de fysieke en de mentale, lopen in 
discussies en debatten veelal door elkaar 
en dat is verwarrend. In dit onderzoek 
worden het fysieke en het mentale 
domein van wildernis behandeld in twee 
afzonderlijke onderzoeksthema’s.

1.3  Stand van 
het onderzoek
Deze scriptie richt zich op twee 
onderzoeksthema’s: 1. de geschiedenis 
van de fysieke wildernis in Nederland 
en 2. het denken over wildernis in 
Nederland in verschillende perioden 
van de geschiedenis. Deze paragraaf 
richt zich dan ook op de stand van 
het onderzoek in Nederland. Alleen 
ter verheldering is zijdelings gekeken 
naar bijvoorbeeld de Duitse situatie 
en de situatie in de Verenigde Staten.5  
Deze pargraaf biedt een chronologisch 
overzicht van relevante onderzoeken 
die in Nederland gedaan zijn gericht op 
het thema wildernis. Het overzicht start 
met de onderzoeksresultaten op het vlak 
van de fysieke wildernis. Daarna worden 
de onderzoeken behandeld die gericht 
waren op de betekenis van wildernis.

2 Klijn, 2011, 
40-41.

3 Klijn, 2011, 
40-41.

4 Klijn, 2011, 64.

5 Ondermeer “Das 
Naturbild des 
Menschen” van 
Jorg Zimmermann 
en “The Trouble 
with Wilderness” 
van Cronon uit 
Canada.

17



18
1.3.1  Recent onderzoek naar fysieke 
wildernis in Nederland
Over zomergroene loofoerwouden van het Nederlandse klimaatgebied (1976)
De ecoloog Hans van der Lans is een van de grondleggers in Nederland in het 
denken over nieuwe natuur en heeft in 1976 zijn doctoraalscriptie geschreven met 
als titel “Over zomergroene loofoerwouden van het Nederlandse klimaatgebied”. Hij 
concludeerde dat de soortdiversiteit van bossen afhankelijk is van meerdere factoren 
en omstandigheden, waarbij de geologie, klimaat, ouderdom van het boscomplex 
en de rijkdom aan mineralen in de bodem van groot belang zijn.6 De soortdiversiteit 
in de bossen wordt nadelig beïnvloed als er een dominantie is van één boomsoort. 
Het beeld dat de meeste Nederlanders, bosbouwers en vegetatiekundigen hebben 
van een natuurlijk bos of climaxbos is dat van een hoog opgaand gesloten bos. Dat 
beeld is echter niet juist; dat hoort meer bij productiebossen. Een natuurlijk bos 
of climaxbos heeft een vrij open, hoog opgaande structuur met een struik-, kruid- 
en moslaag. Het bos bestaat uit een mozaïek van plantengezelschappen. In een 
climaxbos komen langdurig open plekken voor waar secundaire successie plaats 
kan vinden. Pioniersoorten of lichtminnende boomsoorten komen nauwelijks voor 
in climaxbossen. In de climaxbossen is staand en liggend dood hout karakteristiek. 
Tenslotte stelt van der Lans dat de invloed van grote herkauwers onderschat 
is; vooral wisenten en edelherten kunnen van beslissende invloed zijn op de 
vegetatieontwikkeling. Ook bodemwoelende dieren, zoals wilde zwijnen en dassen 
oefenen grote invloed uit. In zijn nawoord pleit Van der Lans voor een soort natuur-
bosbouw, zodat op de lange duur in Nederland weer iets van het oorspronkelijke 
natuurlijke bos te ervaren zal zijn.

Van der Lans richtte zich vooral op bossen en een natuurlijker bosbeheer, ook na het 
schrijven zijn scriptie. Hij was medeoprichter van de Stichting Kritisch Bosbeheer 
dat in diezelfde periode in Nederland begon met het stimuleren van een natuurlijker 
beheer van de bossen. De stichting realiseerde zich dat er geen nieuwe oerbossen 
gecreëerd konden worden, maar richtte zich op ontwikkeling van natuurbossen 
die zich in stand kunnen houden zoals oerbossen dat ook deden. Begrazing, meer 
dood hout en natuurlijke verjonging waren essentieel onderdeel. Het ingrijpen 
door de mens zou hierbij sterk moeten afnemen. Om de natuurlijkheid in bossen te 
bevorderen werden voor het eerst bomen omgelierd en bomen geringd, zodat het 
percentage dood hout en de daarbij behorende biodiversiteit zouden toenemen. In 
andere gebieden werden onder hun leiding voor het eerst grazers geïntroduceerd, 
zoals de konik-paarden van de stichting Tarpan bij de Ennemaborg in Groningen. 
Het boek “Natuurbos in Nederland, een uitdaging” van Van der Lans en Poortinga 
uit 1986 was een van de eerste boekwerken die uitleg gaven aan de experimenten 
in Nederlandse bossen waarbij in plaats van houtproductie een natuurdoelstelling 
werd nagestreefd. Het boek begint met een beknopt overzicht van de boshistorie in 
Nederland en beschrijft vervolgens de nieuwe zienswijzen, de eerste experimenten 
en het vernieuwde, meer natuurlijke, bosbeleid in Nederland. 

Historia Forestis (1985)
De Wageningse bosbouwhistoricus Jaap Buis is in 1985 gepromoveerd op het 
lijvige proefschrift Historia Forestis waarin een uitvoerig overzicht wordt 
gegeven van de bosgeschiedenis van Nederland. Bos wordt daarin gezien als het 
climaxstadium van het natuurlijke landschap van Nederland en daarmee als 
wildernis. De eerste beschrijvingen van bos in Nederland zijn terug te vinden bij 
Romeinse geschiedschrijvers. Deze plaatsduidingen zijn echter onzeker; dat blijft 
veelal zo voor aanduidingen uit de volgende eeuwen. Pas in de tweede helft van 
de middeleeuwen worden aanduidingen specifieker. Midden 13e eeuw worden de 
bossen (walden) in Gelderland expliciet benoemd. In Groningen wordt midden 12e 
eeuw het Hackewaldabos vermeld, nabij de stad Groningen. Het overzicht van de 

6 Deze alinea is 
gebaseerd op de 
scriptie van Van 
der Lans uit 1976.
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Nederlandse bosgeschiedenis van Buis 
start daarom ook bij de tweede helft van 
de middeleeuwen. 

Buis gaat met name in op het bosbeheer 
en de veranderingen die in het 
beheer hebben plaatsgevonden van 
de middeleeuwen tot 1985. Woeste 
gronden en wildernis komen wel aan 
de orde, maar vooral in relatie tot het 
ontginnen en bebossen. Voor bos dat in 
menselijk gebruik was en beheerd werd, 
werd de term “bossen” gehanteerd. 
Was dat niet zo, dan was “bos” geen 
gebruikelijke term, maar werden 
gebieden nog als wildernis benaderd. 
Wel of geen directe invloed van de mens 
lijkt in de historische bronnen samen 
te hangen met toekenning van de term 
bos of wildernis. Het proefschrift van 
Buis is een belangrijke bron voor de 
beschrijving van de historie van de 
fysieke wildernis, omdat een groot 
deel van de wildernis in Nederland uit 
bosgebieden bestond.

Metaforen van de wildernis, eik, 
hazelaar, rund en paard (1997)
Het meest bekende en recente 
onderzoek naar de fysieke aspecten 
van wildernis in Nederland is het 
proefschrift van Frans Vera uit 1997, 
getiteld ‘Metaforen van de Wildernis, Eik, 
hazelaar, rund en paard.’ Vera bestrijdt 
in dit werk de vigerende theorie dat 
gesloten bos de climaxvegetatie was 
van het laagland van Midden- en West-
Europa vóórdat de mens in de vegetatie 
ingreep. Vera’s conclusie is dat de 
oorspronkelijke vegetatie geen gesloten 
bos was, maar een door grote herbivoren 
mede in stand gehouden parkachtig 
landschap, waarin de vegetatie een 
voortdurend cyclisch proces doorliep. 
Dit noemt Vera ook wel de “cyclische 
turnover” van vegetaties. Hiermee 
bedoelt hij dat een bepaalde plek eerst 
grasland is, vervolgens doornstruweel, 
dan bos en daarna weer grasland. Op 
een gegeven moment in de tijd zijn 
over een grotere oppervlakte bezien 
alle fasen van deze successiestadia 
aanwezig, maar niet steeds op dezelfde 
plaats.7  De doornstuwelen beschermen 
de verjonging. Vera bestrijdt hiermee 
de tot dan toe algemeen geldende 
aanname dat landbouw geleid zou 

hebben tot het ontstaan van nieuwe 
biotopen als graslanden, struwelen 
en mozaïeklandschappen naast het 
oorspronkelijke aanwezige bos.8  
Hij laat zien dat in bosreservaten 
die zich, na het toekennen van de 
reservaatstatus spontaan ontwikkeld 
hebben, lichtboomsoorten als zomer- en 
wintereik en hazelaar zich tegenwoordig 
niet verjongen. Lichtboomsoorten zijn 
boomsoorten die veel licht en daarmee 
groeiruimte nodig hebben om te kunnen 
groeien. Ze kunnen zich niet verjongen 
en vestigen in schaduwsituaties. Deze 
soorten verdwijnen daardoor geleidelijk 
uit het bos. Schaduwverdragende 
soorten als linde, beuk, haagbeuk 
en iepen nemen het bos over. In een 
parkachtig landschap (in de bosweides) 
handhaven de lichtboomsoorten eik 
en hazelaar zich echter prima, ook 
naast de schaduwverdragende soorten. 
Deze landschappen (blijven) bestaan 
door de invloed van begrazing. Vera 
leidt uit pollenanalyses af dat eik en 
hazelaar na het einde van de laatste 
ijstijd in Midden- en West-Europa 
sinds vele millennia onafgebroken in 
ongerepte vegetaties voorkwamen, 
samen met wilde grote hoefdieren en 
de schaduwverdragende boomsoorten. 
Die grazers zijn de wilde voorouders van 
huispaard en huisrund. Vera concludeert 
dat de oorspronkelijke aanwezige 
vegetatie geen gesloten bos geweest kan 
zijn, maar eerder een analogie van een 
bosweide, een parkachtig landschap, 
in combinatie met vee en hoefdieren 
zoals herten, elanden, wisenten, wilde 
zwijnen en reeën.9

Vera introduceerde al in de jaren tachtig 
een nieuw natuurbeeld dat van grote 
invloed zou zijn op het natuurbeleid. 
Ideeën over natuurontwikkeling en 
nieuwe wildernis komen in 1990 voor 
het eerst in het natuurbeleidsplan voor. 
Vera was destijds werkzaam als hoofd 
van de afdeling Natuurontwikkeling 
en Grote Eenheden Natuurgebied bij 
de Directie Natuur, Milieu en Fauna 
van het ministerie van Landbouw en 
Visserij. Binnen die directie kwam 
de gedachte sterk naar voren dat de 
gebieden aan de natuur “teruggegeven” 
zouden moeten worden. Er ontstond 
een scheiding tussen zogenoemde 

7 Vera, 1997, 318.

8 Vera, 1997. 

9 Vera,  2000.
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patroon- en procesnatuur. Patroonbeheer werd gekoppeld aan historische 
boerencultuurlandschappen, ook wel de “Thijsse-natuur” genoemd, hierbij ging 
het om het kleinschalige beheer waarmee bijvoorbeeld heide en graslanden in 
stand gehouden werden door te maaien. Procesnatuur was het andere uiterste, 
waarbij de mens zich meer terugtrok uit de natuurgebieden; dit werd ook wel het 
“hands off-”beheer genoemd. Natuurlijke processen speelden bij dit beheer de 
boventoon. Vera’s ideeën werden omarmd en vonden hun plaats in het Nederlandse 
natuurbeleid. In het natuurbeeld van Vera hoorden in “echte natuur” ook 
grote grazers thuis. Die werden dan ook geïntroduceerd in de gebieden waarin 
procesnatuur voorop stond, zoals de Oostvaardersplassen. 

De visie van Vera bracht een debat op gang en leidde tot een omslag in het 
natuurbeleid. De wetenschappelijke onderbouwing ontbrak echter nog. Pas jaren 
later, in 1997, kwam Vera’s proefschrift uit. Het proefschrift van Vera is zwaar 
bekritiseerd, zowel vanuit ecologische als historische hoek. De archeoloog Louwe 
Kooijmans, heeft aan de hand van een grote hoeveelheid onderzoeksrapporten laten 
zien dat Nederland in de prehistorie wel degelijk grotendeels bestond uit gesloten 
bos. Hij baseerde zich onder meer op paleobotanische gegevens en onderstreepte 
het belang van interdisciplinair kijken naar het landschap waarbij een veelheid 
aan vormende invloeden in acht genomen diende te worden.10  Kooijmans doelde 
daarmee op de eenzijdige kijk van Vera en de grote rol die hij toedichtte aan de 
invloed van grazers op het ontstane landschap. In zijn afscheidsrede bekritiseerde 
Kooijmans het creëren van oernatuur bij natuurontwikkelingsprojecten. ‘Als je 

Afb. 1.1 Grazers in 
de Oostvaarder-
splassen

10 Louwe 
Kooijmans, 2008.

Afb. 1.1
Grote grazers
foto: Fred Helmig.
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1.3.2  Recent 
onderzoek naar de 
betekenis van 
wildernis
Natuurbescherming in 
Nederland in de periode 
1880-1990 (1995)
In 1995 heeft Henny van der Windt 
een proefschrift geschreven over 
natuurbescherming in Nederland van 
1880 tot 1990. Hij probeert antwoord 
te geven op de vraag welke natuur 
we willen bewaren in Nederland 
en of het, zoals Thijsse benadrukte, 
onmogelijk is om natuur te beschermen 
zonder belangstelling te kweken voor 
alledaagse natuur. Van der Windt 
onderzocht of natuurbescherming met 
kracht moet streven naar bescherming 
van bijzondere natuur met zeldzame 
soorten of dat het succes groter is als 
de nadruk wordt gelegd op de “gewone 
natuur”. Zijn proefschrift is echter veel 
breder dan alleen het thema wildernis, 

ook de halfnatuurlijke natuur wordt 
behandeld en met name de rol van de 
natuurbeschermingsorganisaties en het 
ontwikkelen van de denkwijzen en visies 
op natuurbeheer komen aan de orde. 
Ook de veranderingen die de betekenis 
van het begrip “natuur” in diezelfde 
periode ondergaat worden behandeld.

Als perspectief stelt van der Windt aan 
het eind van zijn proefschrift dat we 
niet moeten proberen een absolute 
natuuropvatting vast te stellen. De 
behoefte hieraan is begrijpelijk en het 
debat wordt erdoor verscherpt. In het 
verleden bleek echter dat pogingen 
tot vaststellen van een absolute 
natuuropvatting onvruchtbaar zijn 
en het debat juist verstarren. De 
pluriformiteit is juist de kracht van de 
natuurbeschermingsbeweging geweest. 
Dissidenten, zoals de aanhangers van 
natuurontwikkeling aanvankelijk ook 
waren, moeten we koesteren zo stelt 
van der Windt. Dat betekent ook dat een 
dogmatisch natuurbegrip te beperkend 
is.13

11 Citaat uit de 
afscheidsoratie 
van Louwe 
Kooijmans bij de 
Universiteit Leiden 
in 2008.

12 De Levende 
Natuur, 1999-2.

13 Windt, van der, 
1995.

een bepaalde biodiversiteit en het 
behoud van bepaalde landschapstypen 
nastreeft, zet je daar primaire 
beheersmaatregelen bij’, aldus Louwe 
Kooijmans, ‘maar die moet je niet 
legitimeren met argumenten als 
dan krijg ik zo’n wildernisgevoel of 
dan hermaken we oernatuur. Dan 
wil ik weten welke oernatuur en van 
wanneer?”11  In het vakblad De Levende 
Natuur verschenen een halfjaar na het 
proefschrift van Vera ook twee reacties, 
van Van Beusekom en van Verkaar. Ook 
zij zetten kritische kanttekeningen bij de 
stellingname van Vera. Van Beusekom 
is bioloog en oud directeur van 
Staatsbosbeheer; hij geeft in zijn reactie 
op Vera’s proefschrift ondermeer aan dat 
de door Vera aangehaalde historische 
bronnen foutief geïnterpreteerd 
zijn. Het gaat dan met name om de 
Romeinse bronnen. Daarnaast verwijst 
hij nadrukkelijk naar de ideeën van 
ondermeer Hans van der Lans, die de 
theorie van het meer natuurlijke bos 

met open plekken al vanaf eind jaren 
zeventig naar voren bracht en ook in 
de praktijk bracht met de Stichting 
Kritisch Bosbeheer. De Stichting Kritisch 
Bosbeheer was in 1977 opgericht en 
stond al voor een natuurlijker bosbeheer. 
Vera verwijst niet of nauwelijks naar 
deze voorgangers. In zijn weerwoord 
in hetzelfde nummer van de Levende 
Natuur lichtte Vera toe dat van der Lans 
zich alleen op het bos richtte, terwijl hij 
zelf naar het ‘parklandschap’ keek en 
hij stelde dat hij de wetenschappelijke 
onderbouwing bij de Stichting Kritisch 
Bosbeheer miste.12 

Na het onderzoek van Vera en de reacties 
die daarop volgden is er nog steeds geen 
leidende theorie over hoe wildernis 
er in Nederland uitzag. Vera’s theorie 
blijft nogal omstreden. De verschillen 
in mening over de interpretatie van 
ondermeer pollengegevens bestaan 
nog steeds, alsmede de verschillende 
opvattingen over de rol van fauna.
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Individual Differences in the Aesthetic Evaluation of Natural 
Landscapes (1999)
Agnes van den Berg publiceerde in 1999 een proefschrift over de beleving van 
natuurlijke landschappen in Nederland door verschillende groepen mensen. 
In het natuurbeleidsplan van 1990 stond een flinke ambitie om oppervlakten 
landbouwareaal om te vormen tot nieuwe natuur. Eén van de belangrijke redenen 
hiervoor was de hoge belevingswaarde. Er was echter nog weinig bekend over hoe 
deze natuurlijke landschappen beleefd werden. 

Een van de eindconclusies van Van den Berg is dat ruige, ongerepte 
natuurlandschappen met een natuurlijkheid niet voor iedereen een hoge 
belevingswaarde hebben. Vooral boeren, ouderen en mensen met een laag inkomen 
en een laag opleidingsniveau hebben over het algemeen een relatief geringe 
voorkeur voor ruige, ongerepte landschappen. Er is opvallend weinig relatie te 
leggen tussen voorkeur voor bepaalde typen landschappen en de vertrouwdheid 
met het bestaande cultuurlandschap in de eigen omgeving. Verschillen in 
belevingswaarde lijken eerder samen te hangen met leeftijd, agrarische achtergrond, 
inkomensniveau en opleidingsniveau dan verschillen tussen stadsbewoners en 
plattelanders. 

Van den Berg concludeert dat conflicten tussen ecologische belangen en 
belevingswaarden serieus genomen moeten worden en niet uitsluitend kunnen 
worden toegeschreven aan een algemene weerstand tegen verandering.14  Bij 
planvorming met verandering van meer verzorgde naar meer ruige landschappen 
zou meer ingespeeld kunnen worden op de specifieke natuurbelevingbehoeften van 
de verschillende belangengroepen. Ze adviseert om potentiële conflicten tussen 
ecologische belangen nagestreefd door beheerders en de belevingswaarde voor 
bepaalde groepen in een vroeg stadium te signaleren, zodat gezocht kan worden 
naar planalternatieven die bevredigender zijn voor alle partijen.

Grenzen aan wildheid (2003)
De Wageningse filosoof Martin Drenthen heeft in 2003 in zijn proefschrift “Grenzen 
aan wildheid” de morele betekenis van natuur onderzocht. Hij onderzocht de 
verhouding van de mens ten opzichte van de natuur en benaderde daarbij het begrip 
wildernis vooral vanuit de filosofie. Wat is het belang van wildernis voor mensen 
en welk belang hechten mensen aan wildernis? Heel strikt genomen bestaat er 
volgens hem geen wildernis. In zijn onderzoek laat hij zien dat wildernis buiten de 
mens staat. Door er als mens over na te denken en ze te benoemen, hebben we ons 
de wildernis als het ware toegeëigend. Die toe-eigening van de wildernis is al een 
vorm van beheersing en daarmee is wildernis volgens Drenthen niet meer iets van 
zichzelf, maar van de denkwereld van de mens. 

In zijn laatste hoofdstuk gaat Drenthen in op het hedendaagse verlangen naar 
wildernis. Natuurontwikkeling ziet hij als een symptoom van dat verlangen. Uit 
de interesse in de natuur zelf leidt Drenthen af dat de mens geïnteresseerd is in een 
natuur die geen gevolg is van doelbewuste planning. Dat is volgens hem de kern van 
het denken over de intrinsieke waarde van de natuur. Het morele verlangen naar een 
natuur die niet tot een menselijke machtsgreep herleid kan worden is een verlangen 
naar een natuur die ons interpreteren overstijgt. Die andersheid en eigenheid van 
natuur doen een appèl op ons om gerespecteerd te worden. Die andere natuur 
wordt veelal in verband gebracht met de begrippen “wildheid” en “wildernis”.15  
Die begrippen keren ook steeds terug in het Nederlandse debat over omgang met 
natuur en natuurontwikkeling. In het nastreven van wildernis ligt vaak een niet 
expliciet gemaakte morele dimensie besloten. Het hedendaags verlangen naar 
wildheid, waarvan natuurontwikkeling volgens Drenthen dus een recent symptoom 
is, onderscheidt zich van het romantische natuurverlangen door een meer 
fundamentele morele betekenis van natuur die vraagt om menselijke zelfmatiging 

14 Berg van den, 
1999.

15  Andere natuur: 
er is ‘daarbuiten’ 
iets dat aan ons 
interpreteren 
vooraf gaat en er 
zin aan geeft, het 
stelt daarmee een 
grens aan onze 
vanzelfsprekende 
machtsuitoefen-
ing, Drenthen, 
2003.
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en bescheidenheid.
Drenthen gaat in de analyse van de 
betekenis van wildernis uit van de 
filosofie van Nietzsche en koppelt 
deze betekenis aan de hedendaagse 
natuurontwikkeling. De term 
wildernis geeft uitdrukking aan 
de weerbarstigheid van de natuur. 
Wildernis is dan de natuur die niet door 
de mens geïnterpreteerd of toegeëigend 
is. Het is de natuur zoals die ontstaat 
zonder invloed van de mens.
 
Drenthen benadert het actuele 
wildernisdebat filosofisch en 
gaat sterk in op de motivatie 
voor natuurontwikkeling. De 
natuurontwikkelaars vinden volgens 
Drenthen hun motivatie in de wilde 
natuur die we in de gecultiveerde 
wereld niet vinden. Tweede motivatie 
is de oorspronkelijkheid en autonomie 
van de natuur. Daarbij gaat het om 
natuurlijke processen die ongestoord 
hun gang kunnen gaan. Er ligt een 
verwijzing naar een oernatuur die ooit 
ook in Nederland aanwezig was; deze 
wordt door bepaalde ecologen benoemd 
als de “enige, echte” natuur. De derde 
motivatie voor het creëren van nieuwe 
natuur is behoud van biodiversiteit. 
Een laatste, verborgen, motief is het 
zoeken naar antwoord op de vraag 
hoe we de culturele toe-eigening van 
natuur kunnen vermijden, de menselijke 
inbreng kunnen minimaliseren en we 
de natuur kunnen “teruggeven wat 
haar is afgepakt”. Een moeilijk punt 
bij deze benadering is dat “natuur” 
makkelijk tot een object gemaakt 
wordt. Natuurontwikkeling verwordt 
tot natuurbouw, het naar menselijke 

maat produceren van een door mensen 
gewenst landschap. Daarin schuilt de 
tegenstelling met een niet door mensen 
beïnvloede wildernis.

Drenthen besluit zijn proefschrift 
met te zeggen dat de huidige 
natuurontwikkeling de mens 
confronteert met de grenzen van de 
menselijke maakbaarheid en vraagt 
om een meer bescheiden opstelling. De 
nieuwe wildernissen staan in die optiek 
volgens Drenthen niet zozeer symbool 
voor de onzinnige gedachte dat zelfs de 
natuur maakbaar is, maar herinneren de 
mens er juist aan dat er grenzen zijn aan 
maakbaarheid. 

 Spiegel van de natuur (2005)
Mathijs Schouten publiceerde in 2005 
het boek Spiegel van de natuur, over 
de enorme verscheidenheid aan visies 
op natuur. In zijn boek geeft Schouten 
een belangrijk overzicht over het beeld 
van de natuur in de diverse culturen in 
de wereld. Naast de vergelijkingen van 
natuurbeelden in het Jodendom, het 
christendom, het taoïsme, het boed-
dhisme, het hindoeïsme en de islam, 
schetst het boek de verschuivingen in 
de beleving van wildernis in de ge-
schiedenis van westerse cultuur.16  In het 
boek stelt Schouten dat tegenwoordig de 
romantische opvatting over wildernis 
populair is.17  Volgens Schouten zijn 
de traditionele verhoudingen daarbij 
om gaan keren. De wildernismythe 
wordt niet meer geprojecteerd op de 
bestaande, voorgegeven natuur, maar 
de natuur zelf wordt herschapen naar de 
mythe. 

Afb. 1.2 
Motieven voor 
natuurontwikkeling volgens 
Drenthen

16 Schouten, 
2005.

17 Schouten, 
2005.

Motieven natuurontwikkeling

1e motief natuurontwikkeling

2e motief natuurontwikkeling

3e motief natuurontwikkeling

Verborgen motief

Wilde natuur die er niet is in de gecultiveerde wereld

Oorspronkelijkheid en autonomie van de natuur, 
Natuurlijke processen ongestoord hun gang laten gaan
Behoud van biodiversiteit

Natuur teruggeven wat haar is afgepakt.
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1.4  Begripsdefinitie, 
probleemstelling en 
onderzoeksvragen

1.4.1  Aanleiding
In Nederland wordt ruimte door de bevolkingsgroei en daarmee gepaard gaande 
stedelijke groei een steeds schaarser goed. Oorspronkelijke wildernis is niet meer 
te vinden; heel Nederland is ontgonnen. Met de inrichting van de Ecologische 
Hoofdstructuur die in 2018 zo’n 18% van het Nederlandse oppervlak zou moeten 
bestrijken, wordt er veel nieuwe natuur aangelegd, waarbij een hoge mate van 
natuurlijkheid een van de belangrijkste pijlers is.18  Een van de vragen die nu gesteld 
kan worden is of de praktijk van het creëren van deze nieuwe wildernissen ook 
aansluit bij de oorspronkelijke gedachten uit de jaren tachtig? Is het geworden wat 
de planmakers gehoopt hadden? Is het beheer losgelaten en heeft de mens zich echt 
teruggetrokken? Wat is de rol van historisch onderzoek en referenties geweest in 
gedachtevorming en bij het plannen van de nieuwe wildernis? Deze scriptie probeert 
te laten zien wat onder wildernis verstaan werd en wordt. Ook worden antwoorden 
gezocht op vragen waarom nieuwe wildernissen juist nu gecreëerd worden en hoe 
het wildernis-denken zijn plaats heeft kunnen krijgen in een land waar ruimte een 
schaars goed is geworden. Is dit gedachtegoed over nieuwe wildernis breed gedragen 
in de samenleving, van de ecologen of slechts van een bepaalde groep ecologen? 
Is er een antwoord te geven op het waarom achter de behoefte om wildernis te 
creëren? Zijn de gebruikte argumenten voor ontwikkeling van wilde natuur en ook 
de gestelde referenties aan historische en prehistorische verdwenen landschappen, 
steekhoudend? Schuilt er achter de ideeën een esthetisch ideaal, een ecologisch 
ideaal of een zoektocht naar een goedkoper of duurzamer natuurbeheer of is het een 
hang naar iets wat we niet meer hebben? 

Met dit onderzoek hoop ik antwoord te geven op de vraag hoe en waarom het 
concept “wildernis” in het actuele Nederlandse natuurbeheer een rol is gaan spelen. 
Zwaartepunt van het onderzoek ligt op de periode van 1980 tot heden, toen een 
belangrijke omslag in het denken over natuurbeheer plaatsvond. 

Bij inrichtingsplannen van natuurontwikkelingsprojecten worden naast ecologische 
potenties veelal ook historische kaarten gebruikt als inspiratie om onder meer 
beken weer te laten meanderen. Gebieden worden terug gegeven aan de natuur, na 
als mens zelf nog één keer ingegrepen te hebben middels een forse herinrichting 
met veelal een referentie aan een (pre-) historisch landschap dat verdwenen is, 
eventueel nog gevolgd door het inbrengen van grote grazers. De uitgangssituatie 
in de gebieden is echter totaal anders dan die in de verdwenen (pre-) historische 
landschappen. Bodems zijn aangetast en het klimaat is aan het veranderen. De 
invloed van de mens is ook niet meer weg te denken in Nederland. De vraag doemt 
op of het creëren van nieuwe wildernissen wel te onderbouwen is vanuit de historie. 

18 Ecosystemen in 
Nederland, 31-32.



19 De rest van 
deze alinea is 
gebaseerd op 
Schouten en van 
Ool, 2011, 2.

20 Deze definitie is 
opgesteld door 
Howard Zanisher 
van de Wilderness 
society.

1.4.2  
Begrips-
definitie
Dit onderzoek beperkt zich 
tot wildernis en behandelt 
daarmee niet de volle 
breedte van het begrip 
natuur. Het woord natuur 
is afgeleid uit het Latijn en 
betekent zoiets alsgeboren 
worden, groeien, opgroeien.19  
Dit wijst erop dat het woord 
oorspronkelijk verwees naar 
de aard der dingen, naar dat 
wat “aangeboren” is en wat 
zichtbaar wordt in hoe ze 
zich ontwikkelen. Het begrip 

heeft betrekking op een vermogen tot 
zelfregulering en zelfordening. Dat is 
dan in tegenstelling tot dat wat door 
de mens wordt gereguleerd, geordend 
of gevormd, oftewel het domein van de 
cultuur. Deze betekenis van spontaniteit 
en zelfordenend vermogen klinkt nog 
steeds door in de huidige invulling van 
het begrip natuur. Als dit de definitie 
van natuur is, dan blijft de vraag 
waar de grens ligt om iets natuur te 
noemen. De Waddenzee noemt vrijwel 
iedereen natuur, maar hoe zit dat met de 
heidevelden of een weiland met koeien? 
De meeste ecologen nemen de spontane 
vestiging van planten- en diersoorten 
als scheidend criterium. Een ingezaaid 
grasland is dan geen natuur en een 
heideveld wel. 

In het Nederlandse natuurbeleid en 
beheer worden naast de natuurgebieden 
met een hoge mate van natuurlijkheid, 
ook de schrale beekdalgraslanden 
en heidevelden meegerekend als 
natuurtypen. Dit zijn de zogenaamde 
half-natuurlijke landschappen. 
Wildernis is dan een veel smaller begrip 
dan natuur en vertegenwoordigt één 
verschijningsvorm van natuur. Maar 
wat is dan die wildernis? Doordat 
iedereen andere referenties en beelden 
heeft, verschilt de betekenis van het 
begrip wildernis per persoon. Om 
miscommunicatie te voorkomen gaan 
we in dit onderzoek in eerste instantie 
uit van de volgende definitie van 
wildernis. (zie definitie)

Een groot deel van deze definitie is een 
vrij letterlijke vertaling van de definitie 
van wildernis zoals vastgesteld in de 
Wilderness Act uit 1964 in de USA.20  
De oorspronkelijke Engelse definitie 
luidde: “A Wilderness, in contrast with 
those areas where man and his own 
works dominate the landscape, is hereby 
recognized as an area where the earth and 
the community of life are untrammeled by 
man, where man himself is a visitor who 
does not remain.” 
Vertaald is dit: Wildernis is, in tegenstel-
ling tot gebieden waar de mens en zijn 
handelen het landschap bepaalt, een 
gebied waar de aarde en de voorkomende 
levensvormen niet verstoord worden 
door de mens en waar de mens zelf een 
bezoeker is die niet blijft”.

Deze Amerikaanse wet uit 1964 had als 
doel wildernisgebieden te beschermen 
voor het nageslacht. Het besef drong 
door dat door de bevolkingsgroei ook 
de bewoonde gebieden uitbreidden 
en dat de toenemende mechanisatie 
een steeds grotere greep kreeg op het 
ongestoorde landschap. De oppervlakte 
aan wildernisgebieden nam af. Met 
de wet werd voorkomen dat volgende 
generaties geen wildernis meer zouden 
hebben. Een terugkerend onderwerp bij 
het debat over wildernis is de mate van 
invloed van de mens. Omdat de definitie 
in de Wilderness Act daar helder over is, 
is de definitie vertaald en als zodanig 
gehanteerd aan het begin van in dit 
onderzoek.

In de Wilderness Act was de definitie 
verder aangescherpt op een wijze 
waardoor het moeilijker toepasbaar 
wordt voor de Nederlandse situatie. Het 
gaat er bij de definitie van wildernis 
om of de wildernis wel of niet door 
de mens beïnvloed is of ooit door 
de mens beïnvloed is geweest. In 
Nederland is die beïnvloeding overal 
aanwezig geweest, de fysieke basis is 
sterk aangetast; daar bovenop kunnen 
levensgemeenschappen zich in nieuwe 
wildernissen echter wel autonoom 
ontwikkelen; het beeld dat ontstaat doet 
dan denken aan “oernatuur”. Dit echoot 
mee in het debat over wildernis. 

Definitie 
wildernis
Wildernis is het domein waar, in 
tegenstelling tot gebieden waar de 
mens en zijn handelen het landschap 
bepaalt, de aarde en de voorkomende 
levensvormen niet verstoord worden 
door de mens en waar de mens zelf 
een bezoekereis die niet blijft. Met 
dien verstande dat dat geldt voor de 
huidige situatie, in het verleden kan er 
wel invloed geweest zijn.
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In de Amerikaanse definitie wordt een historische afwezigheid van menselijke 
invloed verondersteld. Dat is in de Nederlandse situatie onmogelijk. Toch begint 
dit onderzoek met deze definitiestelling, die verder in het onderzoek gespecificeerd 
zal worden naar de Nederlandse situatie. Als minimumoppervlakte voor wildernis 
werd in de Wilderness Act 5000 hectare gehanteerd, of kleiner als de grootte maar 
zodanig is dat de onaangetaste staat behouden kan worden. Het gebied moest 
vooral onder invloed van natuurlijke krachten ontstaan zijn, de menselijke invloed 
was nagenoeg onzichtbaar. Daarnaast moest het gebied volgens deze Amerikaanse 
normen uitstekende kansen in zich hebben voor primitieve en onbegrensde 
recreatievormen. En als laatste kon het gebied ook ecologische, geologische, of 
wetenschappelijke, educatieve, esthetische of historische waarden bevatten.21 

1.4.3  Kennislacunes
Er blijken veelal thematische onderzoeksresultaten over wildernis beschikbaar. 
Dat wil zeggen, òf alleen over historische landschappen waarin wildernis een 
plek heeft, òf alleen over de beleving van wildernis in Nederland, òf juist de meer 
filosofische benadering van de waarde van wildernis. Daarnaast is er historisch 
onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van het natuurbeheer in Nederland, maar 
niet naar de relatie tussen de nieuwe wildernis die vanaf begin jaren tachtig werd 
ontwikkeld en de historische wildernissen die vanouds in Nederland voorkwamen. 
Er is veel geschreven over het filosofische debat over de verhouding cultuur-natuur 
en de rol van nieuwe natuurontwikkeling. Een integrale benadering van het begrip 
wildernis, waarbij zowel de fysieke als de mentale betekenis van wildernis aan 
bod komen, ontbreekt in de onderzoeken. Ook is er, vooral door ‘buitenstaanders’, 
veel geschreven en gespeculeerd over nieuwe wildernis in natuurontwikkeling, de 
betrokkenen komen zelf echter minder aan het woord. Daarom is voor dit onderzoek 
ook vooral met de betrokkenen vanuit verschillende werkvelden gepraat over de 
redenen waarom natuurontwikkeling, en daarmee het creëren van wildernis in 
Nederland, ruimte kreeg in zowel denken (beleid en kennis) als doen (uitvoering). 

1.4.4  Probleemstelling
In deze scriptie staat dan de volgende probleemstelling centraal: “Welke gedachten 
en motivaties liggen ten grondslag aan het nieuwe wildernisdenken in het Nederlandse 
natuurbeheer vanaf ca 1980 tot heden en in hoeverre zijn deze gefundeerd op 
historische wildernissen die in het verleden in ons land hebben bestaan?”

1.4.5  Onderzoeksvragen en 
onderzoeksthema’s
Om de bovengenoemde probleemstelling te kunnen beantwoorden dient deze te 
worden geoperationaliseerd met behulp van een reeks concrete onderzoeksvragen 
en deelvragen die elk met een specifieke set van bronnen en onderzoeksmethoden 
dienen te worden beantwoord. 
Deze scriptie wil een bijdrage leveren aan het opvullen van de benoemde 
kennislacunes. Daartoe worden twee onderling samenhangende onderzoeksthema’s 
onderscheiden:

21 Wilderness Act, 
pg 1 (vertaald).
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Onderzoeksthema 1 
De vergelijking tussen de fysieke 
wildernissen die in het verleden in 
Nederland hebben bestaan en de nieuwe 
wildernissen die worden nagestreefd 
vanaf ca 1980. 

Onderzoeksthema 2
Een overzicht van de ontwikkeling van 
de betekenis van wildernis in Neder-
land, met nadruk op de periode van 
circa 1980 tot heden, waarin de vraag 
centraal staat waarom de ideeën zo 
aansloegen in het natuurbeheer.
Het eerste onderzoeksthema over de 
fysieke wildernis staat centraal in 
hoofdstuk twee en drie. Het tweede 
onderzoeksthema over de betekenis van 
wildernis wordt behandeld in hoofdstuk 
vier en vijf.

Onderzoeksthema 1, de fysieke 
wildernis
Hoofdstuk 2 start met de beschrijving 
van (pre-)historische wildernissen 
in Nederland. De belangrijkste 
onderzoeksvraag is hier: 

“Welke ruimte nam wildernis in Nederland 
in, in de verschillende tijdsperioden, van 
prehistorie tot heden?” 

Bij de beantwoording hiervan wordt de 
geschiedenis chronologisch beschreven 
in logische perioden die de voor 
wildernis belangrijke veranderingen in 
het landschap weergeven. 

Hoofdstuk 3 gaat in op de achtergronden 
van de nieuwe wildernissen waar de 
beschrijving van fysieke wildernis in 
hoofdstuk twee mee eindigt. Omdat 
het gebruik van referenties binnen de 
periode waarin de nieuwe wildernis 
opkomt een grote rol heeft gespeeld in 
zowel het denken over wildernis als in 
het creëren of laten ontstaan van nieuwe 
wildernis, behandelt dit hoofdstuk de 
volgende vragen:

Welke historische referenties werden 
gehanteerd voor het creëren of laten 
ontstaan van Nederlandse wildernis in de 
periode 1980 tot heden?

Welke geografische referenties werden 
gehanteerd voor het creëren of laten 
ontstaan van Nederlandse wildernis in de 
periode 1980 tot heden?

Wat is het belang van referenties voor 
wildernis in Nederland?

Onderzoekthema 2, de betekenis 
van wildernis
Hoofdstuk 4 gaat in op de betekenis die 
het begrip wildernis kreeg in de jaren 
tachtig van de vorige eeuw. Om dat goed 
te kunnen duiden wordt ook gekeken 
naar de invulling van het begrip in een 
historische context. In dit hoofdstuk 
staan de volgende onderzoeksvragen 
centraal:

Wat voor betekenis kreeg het begrip 
wildernis in Nederland in de periode 
1980-heden?

Wat waren de oorzaken van de omslag in 
denken over wildernis binnen het natuur-
beheer en beleid vanaf 1980?

Hoofdstuk 5 gaat in op het belang dat 
in het huidige Nederland aan wildernis 
wordt toegekend. Daarvoor wordt de 
betekenis van wildernis vanuit een 
ethisch en esthetisch perspectief 
benadert. In dit hoofdstuk staat de 
volgende onderzoeksvraag centraal: 

Wat is de huidige betekenis van wildernis 
in Nederland vanuit esthetisch en ethisch 
oogpunt?

Na beantwoording van de diverse 
onderzoeksvragen wordt in hoofdstuk 
6 de probleemstelling zo goed mogelijk 
opgelost en wordt ook een reeks 
conclusies getrokken. Met behulp van 
een nieuw ontwikkeld wildernismodel 
wordt duidelijkheid verschaft over 
het historische en ecologische begrip 
wildernis en de hedendaagse betekenis 
van wildernis. 
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1.5 Bronnen en 
onderzoeksmethoden
Er is al veel geschreven over wildernis, steeds vanuit verschillende invalshoeken, 
variërend van het actuele natuurbeheer, de cultuurhistorie, de filosofie, de ecologie, 
de esthetiek tot de ethiek. In dit onderzoek is naast bestudering van deze literatuur 
vooral gepraat met deskundigen die zeer betrokken of actief, dan wel sturend waren, 
in die laatste decennia waarin er zoveel is gebeurd in Nederland als het gaat om het 
creëren, laten ontstaan en debatteren over wildernis in Nederland.

Voor de beantwoording van de onderzoeksvragen is derhalve een combinatie van 
literatuuronderzoek en diepte-interviews toegepast. Voor het onderzoeken van het 
wildernisdenken en de nieuwe wildernissen die ontstonden in de periode vanaf ca 
1980, vormden de debatten in vakbladen en andere media een belangrijke bron van 
onderzoek. Een belangrijke rol speelden voorts de diepte-interviews met personen 
die de ontwikkeling van het natuurbeleid in de jaren tachtig en negentig van nabij 
hebben meegemaakt of op dat punt als deskundigen bekend staan. Het ging daarbij 
om een zeer gevarieerde groep van in totaal veertien personen, die ook een groot 
aantal verschillende invalshoeken, danwel vakgebieden, vertegenwoordigen.

De personen zijn middels een diepte-interview dat gemiddeld twee uur besloeg 
bevraagd. Voorafgaand aan de interviews was een interviewschema opgesteld 
met te stellen vragen. Het interviewschema is in de bijlage opgenomen. Wildernis 
is een begrip dat zich moeilijk laat definiëren door de vele invalshoeken en 
verschillen in referenties en beelden. In een “face to face” gesprek is het mogelijk 
bij iedereen alle perspectieven aan de orde te laten komen, goed door te vragen om 
het begrip uiteindelijk geïntegreerd te kunnen benaderen. Daarnaast is niet goed 
onderzocht waarom de opkomst van het ‘wildernisdenken’ zo’n grote invloed op 
het natuurbeheer kon gaan uitoefenen. Doordat het om recente historie gaat, is het 
nu mogelijk om de mensen die de veranderingen van dichtbij meegemaakt hebben 

Afb. 1.3 
Tabel met overzicht van 
de geïnterviewden en hun 
vakgebieden.

Thema

Ecologie Frans Vera
Sander Terlouw
Hans van der Lans
Harm Piek

Geïnterviewden Specialisatie geïnterviewde

Ecoloog, begrazingsdeskundige
Ecoloog, recent opgeleid ecoloog
Ecoloog, bosbeheer en natuurontwikkeling
Ecoloog, all round

Historie Leendert Louwe Kooijmans
Cis van Vuure
Laura Kooistra

Archeoloog prehistorie/middeleeuwen
Historisch zooloog
Paleobotanicus

Beleving Arjen Buijs
Bram van der Klundert

Omgevingspsycholoog
Ervaringsdeskundige & Beleid

Esthetiek –
vormgeving

Berno Strootman
Wim Boetze

Landschapsarchitect
Landschapsarchitect

Cultuur-
geschiedenis

Tialda Haartsen
Marcel van Ool

Cultureel Geograaf
Kunsthistoricus

Religie Ab Stegenga Dominee
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en/of sturend geweest zijn, persoonlijk 
te bevragen. Het vastleggen van die 
gegevens is ook om die reden waardevol. 
Het gaat niet om een vergelijking 
tussen de interviews, maar om een zo 
goed en compleet mogelijk beeld te 
verkrijgen. De geïnterviewden komen 
vanuit verschillende vakdisciplines 
en de antwoorden zijn aanvullend 
op elkaar. De interviews toetsen de 
bevindingen uit de literatuur. De 
interviewvragen waren opgesteld 
vanuit vijf perspectieven, ecologie, 
historie, kunstgeschiedenis, esthetiek 
en beleving. Al deze thema’s kwamen bij 
eenieder aan de orde, maar logischerwijs 
kwamen thema’s bij de een uitgebreider 
aan bod dan bij de ander. Dit zorgt voor 
aanvulling op elkaar en daarmee een 
completer overzicht van wat zich heeft 
afgespeeld in de afgelopen dertig jaar. 

Interviewen is een methode die kansen 
biedt om door te vragen en levert door de 
interactie diepgang en soms verrassende 
invalshoeken op. Er is bewust gekozen 
voor het interviewen van de personen 
op een door hen aangegeven locatie, 
meestal was dat bij de geïnterviewde 
thuis of in de werksituatie. Een enkel 
gesprek heeft bij Staatsbosbeheer 
plaatsgevonden. Door naar de 
geïnterviewde toe te gaan, was het voor 
degene ook mogelijk om aanvullende 
literatuur of afbeeldingen er bij te 
pakken om het gesprek te verdiepen. 
Na afloop van het interview zijn op 
korte termijn verslagen gemaakt die ter 
correctie, nuancering en aanvulling 
naar de geïnterviewden gestuurd zijn. 

In de bijlage van dit onderzoeksrapport 
zijn, met toestemming van de 
geïnterviewde, de gecorrigeerde 
verslagen opgenomen. Het 
interviewschema, de lijst met 
geïnterviewden, de vragenlijst en 
de verslagen zijn ook in de bijlage 
opgenomen. De vragenlijsten waren 
niet meer dan een ruggensteun om te 
zorgen dat de gesprekken volgens een 
bepaalde structuur verliepen en alle 
onderwerpen aan bod kwamen. Niet 
alle deelvragen zijn in elk interview aan 
de orde gekomen, ook omdat het soms 
buiten het kennisgebied van de veelal 
gespecialiseerde geïnterviewden viel. De 

interviews waren heel open gesprekken 
waarbij in alle vrijheid de vragen gesteld 
konden worden en alle onderwerpen aan 
de orde konden komen. De uitkomsten 
van de interviews zijn verwerkt in de 
verschillende hoofdstukken van dit 
onderzoeksrapport.
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32 2.1 Inleiding
Wildernis is in de inleiding van deze scriptie gedefinieerd als een plek die niet 
verstoord of bepaald wordt door menselijk handelen. Het gaat om het natuurlijke 
landschap met alle levensgemeenschappen die er van nature voorkomen. In de 
geschiedenis van het Nederlandse landschap nam de invloed van de mens toe en 
het areaal wildernis daarmee af. Hoe verder terug in de tijd, hoe minder mensen 
er in Nederland woonden en hoe meer wildernis er nog was. In het Handboek 
Natuurontwikkeling van Londo werd ook de behoefte gevoeld om een eenvoudige 
tijdschaal te maken met daarop de vroege invloeden van de mens op natuur.22  
Omdat perioden als Steentijd, Bronstijd en IJzertijd niet overal gelijktijdig begonnen 
en eindigden ging Londo op zoek naar een relatieve tijdschaal, dat wil zeggen 
een tijdschaal die rekening houdt met regionale verschillen. De perioden van 
beïnvloeding van de natuur door de mens verschillen immers per gebied. Londo 
heeft een schaal gemaakt met een onderverdeling in vier perioden, de natuurlijke, 
de halfnatuurlijke, de cultuurlijke en de urbane periode.

  

Hierbij wordt alleen de natuurlijke periode gekenmerkt door het overheersen 
van (nagenoeg) natuurlijke levensgemeenschappen, landschappen en 
landschapsvormende processen. De invloed van de mens was toen gering, maar 
kon plaatselijk al vrij groot zijn.23  Deze periode herbergde het grootste areaal aan 
wildernis zoals gedefinieerd in dit onderzoek. 

In dit hoofdstuk wordt antwoord gegeven op de vraag: “Welke ruimte nam wildernis 
in Nederland in, in de verschillende tijdsperioden, van prehistorie tot heden?” 
Middels literatuuronderzoek, aangevuld met resultaten uit de interviews, wordt de 
geschiedenis van wildernis in Nederland chronologisch weergegeven. De indeling 
die Londo hanteerde is hiervoor te grof. In dit onderzoek wordt daarom dieper 
ingegaan op hoe die fysieke wildernis er in het Nederlandse landschap uitzag en 
wat de omvang ervan was in de verschillende perioden. Uit het onderzoek komen de 
omslagpunten in de tijd naar voren waarop wildernis in areaal veranderde. 

Het eerste omslagpunt begon in het Midden-Holoceen toen de invloed van de mens 
op het landschap zich meer deed gelden. Na de laatste ijstijd, in het Vroeg-Holoceen, 

Afb 2.1 
Grove 
periodisering 
van de invloed 
van de mens op 
de natuur vanaf 
de prehistorie 
tot heden. Bron: 
Londo, 1997

22 Londo, 1997, 
29.

23 Londo, 1997 
566-567.
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veranderde het klimaat waardoor de 
mogelijkheden voor voedselproductie 
verbeterden. Door de start van de 
voedselproductie begon de bevolking 
gestaag te groeien. De voedselproductie 
was gekoppeld aan het ontginnen van 
wildernis, het openleggen van het bos 
en aan verbeteringen van het agrarische 
systeem en technische vernieuwingen. 
De groeiende bevolking was de basis 
voor de voortschrijdende ontwikkeling 
van het cultuurlandschap.24  De 
bevolkingsgroei (met als afgeleide de 
ontginningen) lag aan de basis van de 
afname van het areaal wildernis. De 
bevolkingsgroei van de afgelopen 12.000 
jaar is door Louwe Kooijmans geschat op 
basis van archeologische en historische 
gegevens (afb 2.2). Naar schatting 
leefden er in het laat Mesolithicum 
niet meer dan 2000 mensen in het 
huidige Nederlandse grondgebied. De 
curve stijgt langzaam en wordt steeds 
steiler. Waar het bevolkingsaantal in 
de Romeinse Tijd nog rond de 100.000 
wordt geschat, leven we in 2011 al met 
meer dan 16 miljoen mensen samen in 
Nederland.25

In dit hoofdstuk wordt voor de 
beschrijving van prehistorische situaties 
uitgegaan van theorieën van paleo-
ecologie en archeologie. Het proefschrift 
van Spek uit 2004 over het Drentse 
esdorpenlandschap geeft veel inzicht 
in de Drentse situatie. In 2006 heeft 

Smeerdijk een analyse uitgevoerd op alle 
beschikbare paleobotanische gegevens 
van Gelderland, dit resulteerde in een 
korte vegetatiegeschiedenis van de 
Veluwe. Deze twee onderzoeken zijn in 
dit hoofdstuk aangegrepen om de (pre-) 
historische situatie van wildernis in 
Nederland weer te geven. De theorie van 
Vera uit 1997 volgens welke grote grazers 
een leidende rol hebben gespeeld in de 
vorming van een het parklandschap 
heeft veel kritiek ontvangen die goed 
gefundeerd was.26  Zijn theorie is dan 
ook niet als leidend overgenomen 
in dit onderzoek. Vera stelde in zijn 
proefschrift dat de natuurlijke vegetatie 
bestond uit een mozaïek van struwelen, 
boomgroepen en grazige terreinen, 
waarin grote herbivoren een essentiële 
rol spelen in de bosverjonging, mogelijk 
dankzij de bescherming van stekelige 
doornstruwelen.27  Hij baseerde 
zich op ondermeer paleobotansiche 
gegevens, gegevens uit de bosbouw 
en op de wisselwerking tussen de 
vegetatie en de in het wild levende grote 
herbivoren.28  Het proefschrift van Vera 
ontlokte diverse kritische reacties. In 
1998 verscheen in Lutra een artikel 
van Zeiler en Kooistra als reactie op 
het proefschrift van Vera. Zij stelden 
dat Vera’s analyses aan de oppervlakte 
bleven, hij had te globaal gekeken naar 
de aanwezigheid van dieren en planten. 
Uit hun analyse bleek ook dat hij niet 
gedetailleerd genoeg gekeken had naar 
de archeozoölogische en –botanische 
gegevens wat betreft plaats en periode. 
Evenmin had hij deze getoetst aan de 
bodemgesteldheid. In hun conclusie 
gaven zij aan dat daar waar variaties 
in vegetatiestructuren op zijn te 
merken, deze leken samen te hangen 
met verschillen in bodemgesteldheid 
en niet met de aanwezigheid van grote 
grazers.29  Een andere reactie stond in 
1998 in Landschap en kwam van de 
WLO-werkgroep Historische Ecologie. 
Het artikel had de titel: “Een stekelig 
beeld van het Atlantisch bos”. De 
werkgroep was blij met het proefschrift 
van Vera, maar volgde de conclusies 
slechts ten dele. Naast opmerkingen bij 
de gehanteerde onderzoeksmethode en 
gebruikte gegevens, gaven zij aan dat er 
nog geen conclusies over het natuurlijke 
landschap getrokken konden worden 

Afb. 2.2 
Groei van de 
bevolking van 
het huidige 
Nederlandse 
grondgebied 
tussen ca 10.000 
v.Chr. en heden. 
Bron: Louwe 
Kooijmans, 2009

24 Kooijmans, 2009, 
697.

25 Kooijmans, 2009, 
697.

26 Spek, 2004, 121, in 
voetnoot 33 stelt Spek 
dat de theorie van 
Vera dient te worden 
verworpen na de 
gefundeerde kritiek 
die vanuit tal van 
vakgebieden geuit is.

27 Bremt, van den, 
Dirkx, During, Geel 
van en Tack, 1998, 
245.

28 Zeiler en Kooistra, 
1998, 65.

29 Zeiler en Kooistra, 
1998, 75.
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zonder een reeks vragen beantwoord te hebben. Deze vragen waren: “In hoeverre 
bepaalde de abiotische basis de structuur van de begroeiing?”en “Wat was de rol van 
processen zoals kwel, stromend water, brand en windworp?”, “Als er sprake was van 
half open parklandschappen, wat was dan de schaal daarvan?”, wat was het effect 
van antropogeen ingrijpen in het landschap op biodiversiteit?”, en “als gekozen 
wordt voor begraasde systemen, wat kunnen we dan van historische voorbeelden 
leren; hoe groot was de begrazingsdruk in de middeleeuwse parklandschappen en 
wat was het effect daarvan op de begroeiing?”.30  Oud-directeur Staatsbosbeheer, 
Van Beusekom, schreef in de Levende Natuur een reactie en noemde de “Metaforen 
van de wildernis” van Vera een nieuwe bosmythe.31  
Net als in de andere reacties, kwam ook in deze reactie naar voren dat conclusies 

Afb 2.3 
Overzicht 
tijdvakken met 
gebruikte bronnen 
en grove schets 
menselijk gebruik 
van landschap.

30 Bremt, van den, 
Dirkx, During, 
Geel van, Kooistra 
en Tack, 1998, 
245-250.

31 Beusekom, van, 
1998, 79. periode
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te snel getrokken zijn en bijvoorbeeld 
iedere verwijzing naar bodem of 
waterhuishouding opvallend afwezig 
bleef in het proefschrift.32  Ook was Van 
Beusekom kritisch ten aanzien van het 
ter discussie stellen van het gesloten bos 
als Europese climaxvegetatie van bos. 
Volgens Van Beusekom was er al veel 
voorwerk gedaan door de werkgroep 
en de stichting Kritisch Bosbeheer, 
ondermeer door Van der Veen, Cosijn, 
Poortinga en Van der Lans. Hoewel Vera 
voortborduurde op hun ideeëngoed 
werd alleen Van der Veen genoemd in 
het proefschrift.33  Er waren nog veel 
meer reacties, van gelijke strekking 
als bovengenoemde reacties. En Vera 
schreef zelf in de Levende Natuur een 
weerwoord.

Nog altijd vindt er levendig discussie 
plaats over het gedachtegoed van 
Vera.34  In Gorteria is recent nog weer 
een artikel gewijd aan de effecten 
van begrazing op vegetatie. Wederom 
worden er argumenten tegen Vera’s 
conclusies genoemd.35  Zijn theorie 
vond desondanks wel zijn weg in het 
Nederlandse natuurbeheer en in veel 
terreinen werden grote grazers ingezet. 
Ook wordt zijn theorie inmiddels wel als 
een natuurbeheerstrategie gedoceerd bij 
natuurbeheerstudies aan de universiteit 
van Wageningen en Internationale 
Hogeschool Larenstein in Velp.36  De rol 
van natuurlijke processen en begrazing 
is van grote waarde voor het huidige 
Nederlandse natuurbeheer. Het werk 
van Vera heeft een belangrijk debat op 
gang gebracht over de rol van natuurlijke 
processen in het natuurbeheer. Echter, 
uitspraken die in het proefschrift staan 
over de historische wildernis en de 
sturende rol van grazers in het verleden, 
zijn goed gefundeerd weerlegd door 
diverse wetenschappers en worden 
verder in deze scriptie niet als leidend 
overgenomen voor de beschrijvingen van 
prehistorische en historische wildernis. 

Per tijdsperiode zijn diverse bronnen 
beschikbaar. In onderstaand schema is 
een bronnenoverzicht opgenomen. Naast 
deze, zijn de interviews bronnen van 
informatie geweest, maar dit hoofdstuk 
is met name geschreven op basis van 
literatuurstudie.

De landschapsreconstructies voor 
de vroegst genoemde periodes zijn 
met name gebaseerd op paleo-
ecologische analyses. Goede 
landschapsreconstructies kunnen echter 
alleen plaatsvinden door gegevens uit 
verschillende disciplines te combineren, 
zoals de archeologie, paleo-botanie, 
paleo-zoologie, toponymie en kennis van 
hedendaagse ecologische processen. 

2.2  De 
vroege 
prehistorie 
Na de laatste ijstijd veranderde het 
klimaat en nam het bevolkingsaantal 
toe. Daarmee veranderde ook het 
landschap. Tot ver in het Midden-
Neolithicum (4050-2850 voor Christus) 
waren de hoge zandgronden van 
Nederland grotendeels bedekt met bos. 
Op de Veluwe bleken dit voornamelijk 
dennenbossen te zijn geweest, ook de 
berk was van belang, de hazelaar was 
gering aanwezig.37  De bedekking van 
Nederland met bos blijkt ook uit zeer 
hoge boompollenpercentages in de 
regionale pollendiagrammen van onder 
meer de Drentse Hondsrug en Zuid- en 
Oost-Nederland.38  Het maximum lag 
rond de overgang van het Atlanticum 
naar het Subboreaal, toen de eerste 
landbouwactiviteiten rond 4050 voor 
Christus plaatsvonden op het Drents 
Plateau was het daar zwaar bebost.39  Eik 
was op de arme droge zandgronden in de 
regel de dominante boomsoort, gevolgd 
door linde, berk, iep en es. Het ging in 
het Atlanticum in hoofdzaak om een 
gemengd eiken-lindenbos. Begroeiingen 
met den en hazelaar zijn op de Veluwe 
geleidelijk overgegaan naar begroeiingen 
met eik, els en iep, dit was in deze 
periode kenmerkend voor Nederland.40  
Bij de wat rijkere bodems, op de droge, 
lemige zandgronden was linde dominant 
over de eik. Ook iep kwam op die 
gronden veel voor.41  De eerste indicaties 
voor begrazing van enige omvang lieten 
zich zien in de periode van vroege 
landbouw.42

Tussen 4900 en 3400 voor Christus 

32 Beusekom, van, 
1998, 81.

33 Beusekom, van, 
1998, 82.

34 Dit bleek 
ondermeer uit 
de interviews die 
gehouden zijn met 
Vera, Kooijmans, 
en Kooistra. De 
interviewverslagen 
zijn opgenomen in 
de bijlage.

35 Tamis, Beckers, 
Louwe Kooijmans, 
Mouriken Vreeken, 
2007-2009,186.

36 Med. interview 
Vera  en med. 
interview Terlouw, 
zie bijlage.

37 Smeerdijk, 2006, 
26.

38 Uit interview 
Louwe Kooijmans, 
vereenvoudigde 
pollendiagrammen 
uit presentatie 
Louwe Kooijmans 
31.03.2011, naar 
Jansen 1974 en 
pollendiagram 
Borchert bij 
Denekamp.

40 Spek, 2004, 121.

41 Smeerdijk, 2006, 
25.

42 Spek, 2004, 122.
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vonden de eerste landbou-
wactiviteiten plaats in de 
Swifterbantcultuur.43  De 
grootste delen van het 
oerbos bleven bestaan, er 
werden kleine openingen 
in de bossen gemaakt waar 
geboerd en geleefd werd. Het 
landschappelijk effect van 
deze eerste boeren was nog 
beperkt. Het effect ervan is 
in pollendiagrammen op ko-
rte afstand nauwelijks meet-
baar. Er was geen sprake van 
verarming of aantasting, ee-
rder van ecologische verrijk-
ing. De nieuwe open plekken 
maakten een aantrekkelijk 
biotoop voor grootwild. In 
pollendiagrammen wordt 
de opening van het bos aan 
het eind van de Steentijd 
(2800-2400 voor Chr.) steeds 
duidelijker zichtbaar. Dit 
was niet alleen het effect 
van ploeglandbouw, maar 
ook van het weiden in het 
bos. Het had destructieve 
gevolgen voor de kwetsbare 
zandgronden. Dit verklaart 
ook waarom mensen zich 
in de Bronstijd meer aan de 
randen gingen vestigen.

Op de Veluwe werd 
het landschap bij de 
Leuvenemse Beek in deze 
periode gedomineerd door 
gemengde loofbossen 
en elzenbroekbossen, de 
beuk kwam sporadisch 
voor en heide was er nog 
nauwelijks.44

In het paleoecologische 
onderzoek dat Bakker 
uitvoerde op de Hondsrug in 
2003 wordt het beeld van de 
invloed van de mens duide-
lijker. Naast het akkeren op 
de opengemaakte plekken, 
wordt in de omgeving ook 
het bos begraasd. In de pol-
lendiagrammen wordt nu 
ook een verhoogd aandeel 
graspollen aangetroffen.45 
De cultuur die volgde 

op de Swifterbandcultuur, was die 
van het Trechterbekervolk, bekend 
vanwege de hunebedbouw in Drenthe. 
De Trechterbekers hadden een 
sterkere invloed op het landschap. 
De bevolkingsgroei was toegenomen. 
De mens zette de natuur op grotere 
schaal naar zijn hand in plaats van 
zich aan te passen aan wat de natuur 
hem bood.46  De ontginning van het 
bos verliep in twee fasen. De eerste 
fase lag in de eerste eeuwen van de 
Trechterbekercultuur. Het lindebos was 
erg schaduwrijk en grassenarm en was 
nog vrij ongeschikt voor bosbegrazing. 
Voer voor het vee bestond uit twijgen en 
bladeren die van iepen, lindes en essen 
werden gewonnen. Het was een soort 
voorloper van de latere hooiwinning 
als veevoer. In de tweede fase van 
ontginning was het oerbos op tal van 
plekken al opgeruimd ten behoeve 
van akkerland. Het bos werd vooral 
opgeruimd door het ringen en kappen 
van bomen, minder door branden. 
Er zijn niet veel houtskoolsporen 
gevonden in Drenthe. Door het 
verdwijnen van bomen kwam er meer 
licht op de bodem, wat ruimte gaf voor 
struiken, kruiden, heides en grassen. 
Dit bood nu wel de mogelijkheid voor 
bosbeweiding. De uitgeputte akkers 
werden verlaten en verbosten. Later 
werden deze secundaire boslocaties 
vaak weer opnieuw ontgonnen. In de 
Trechterbekerperiode veranderde het 
landschap onder invloed van de mens in 
een vrij kleinschalig mozaïeklandschap 
van primair bos, secundair bos, 
zoomvegetaties, struwelen, akkerland, 
half natuurlijk grasland en heide. 
Grote delen van de zandlandschappen 
waren in de late prehistorie bedekt 
met halfopen parklandschappen, 
deze werden in stand gehouden door 
begrazing.47  In het laat-Neolithicum 
kamen nog grote delen ongestoord bos 
voor. Grootschalige verdwijning van bos 
begon in de Bronstijd. De grootschalige 
ontbossingen hadden hun effect op 
de waterhuishouding, de bodem werd 
natter. De natte omstandigheden 
hadden weer effect op het landgebruik 
en de vestiging van mensen. De sterkste 
teruggang van bos en degeneratie van 
de bodem door menselijk gebruik lag 
in de Bronstijd. De keileemplateaus 

Het Atlantische 
eiken-
lindenwoud
In de prehistorie waren grote delen 
van Nederland bedekt met gemengde 
lindebossen. Dit “Atlantische 
Lindewoud” is een belangrijke 
referentie voor de ontwikkeling van 
natuurbossen in ons land, meer 
dan het veel geprezen moerasbos 
bij Beekbergen of het populaire 
Bialowieza in Oost-Polen. Tussen 
6000 en 3500 v. Chr. waren grote 
delen van de lage landen bedekt 
met een gemengd eiken-lindebos. In 
geologische termen is dit het Midden- 
en Laat-Atlanticum en het Subboreaal. 
Daarom worden bossen uit deze 
tijd Atlantische bossen genoemd. 
Het voorkomen van de linde was 
wijd verspreid, van lössgronden, 
arme droge zandengronden tot in de 
duinen. De struiklaag in de Atlantische 
bossen werd gedomineerd door 
hazelaar. De verspreiding van de linde 
was in de prehistorie veel ruimer dan 
tegenwoordig. Vanaf 3500-3000 v. 
Chr. is er teruggang te zien van de 
linde. Vrijwel zeker is dit te wijten aan 
een samenspel tussen natuurlijke 
factoren, zoals veranderingen in de 
bodem, en menselijke invloeden. In 
de IJzertijd, Romeinse Tijd en in de 
Middeleeuwen was de linde op de 
zandgronden nog maar spaarzaam 
aanwezig. De laatste locaties waren 
op het Drenst Plateau en op de 
lemige dekzanden van Oost- en Zuid-
Nederland. In de historische tijd is het 
aandeel linde nog verder afgenomen 
door de geringe betekenis van linde 
als opgaand timmerhout, waar 
moderne bosbouwtechnieken zich op 
richten.

Bron: Hommel, de Waal, Muys, den Ouden en 
Spek, in “Terug naar het Lindewoud“, 2007, 
30-39. 
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Afb. 2.5 
Schematische weergave 
van de veranderingen 
in het landschap van 
de Nederlandse löss en 
zandgronden in de latere 
prehistorie en historische 
tijd. Zwart:bebouwd. Bron: 
Louwe Kooijmans, 2009, 
705.

Fig 2.6 
Indeling van het Holoceen 
met aanduiding van 
het voorkomen van de 
voornaamste pollensoorten 
(in percentages)
(bron: Van Maurik en 
Slotboom). Alnus=els, 
Artemisia=alsem, 
Betula=berk, 
Carpinus=haagbeuk, 
Cerelia=granen, 
Corylus=hazelaar, 
Fagus=beuk, Fraxinus=es, 
Pinu
=den, Plantago=weegrbee, 
Quercus=eik, Tilia=linde, 
Ulmus=iep, heid eis niet 
afzonderlijk aangegeven. 
Bron afbeelding: Louwe 
Kooijmans, 2005.

Afb. 2.7 
Vereenvoudigd pollen-
diagram met omslagpunt 
eerste landbouwculturen, 
Bron: Louwe Kooijmans, in 
press, 2011. 	  

43 Interview Louwe 
Kooijmans, 
presentatie 
Louwe Kooijmans 
31.03.2011.

44 Smeerdijk, 
2006, 25.

45 Bakker, 2003; 
geciteerd door 
Spek, 2004, 123.

46 Deze alinea 
is op basis van 
Spek, 2004, 124.

47 Schriftelijke 
mededeling Spek, 
december 2011.
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waren nog steeds nagenoeg onbewoond. 
Hier heeft het bos zich vermoedelijk 
langer gehandhaafd. Grote delen van 
het dekzandlandschap zullen er in de 
Bronstijd uit hebben gezien als een 
zwaar beweid open parklandschap, 
een open landschap met verspreid 
gelegen bomen, boomgroepen en 
struweel, vergelijkbaar met de actuele 
toestand van New Forest.48  In de loop 
van de Bronstijd, tussen 1800 en 1100 
voor Chr. raakte de ontbossing in een 
stroomversnelling.49  Onderzoek van 
fossiel stuifmeel laat in deze tijd een 
sterke toename van grassen, kruiden en 
heide zien; door uitputting verarmt de 
bodem en door het gebruik veranderde 
het resterende bos.50  Het duidt op een 
verdere ontbossing, het landschap 
wordt steeds opener bij de toenemende 
bevolkingsaantallen.

In de IJzertijd nam het aantal 
kleinschalige omwalde akkercomplexen, 
de zogeheten Celtic fields, toe; de 
inschatting van ondermeer Kooijmans 
is dat de bevolkingsgroei op het Drents 
Plateau in de IJzertijd verdubbelde 
van 2000 naar 4000. 51  Naast de 
dekzandgebieden die steeds verder 
ontgonnen werden in deze periode, 
waren er nog grote oppervlakten 
ondoordringbaar hoogveen: geen 
oerbos, maar wel een wildernis. 

2.3  Late 
prehistorie
Aan het einde van de IJzertijd en het 
begin van de Romeinse Tijd was er een 
teruggang in het bevolkingsaantal.52  
In de Late IJzertijd zijn half open 
boslandschappen de regel.53  Op 
Drentse en Groninger zandgronden 
zijn weinig archeologische vondsten 
uit deze periode. Deskundigen 
concluderen daaruit een teruggang 
in bevolkingsaantal in deze periode. 
Er zijn aanwijzingen uit analyses 
van hoogveenprofielen dat rond 
het begin van onze jaartelling het 
Drentse milieu vrij droog was. In de 
beekdalen was een toename van open 
graslandplekken te zien en een afname 

van elzenbroekbos. Dit lijkt erop te 
duiden dat de beekdalgraslanden 
meer ontgonnen werden en in gebruik 
werden genomen als weidegrond. Ook 
waren er meer offervondsten aan de 
randen van de venen uit deze periode. 
Het lijkt er op dat de oriëntatie meer 
kwam te liggen op de lagere delen van 
het landschap. Uit paleo-ecologische 
analyses blijkt ook een lichte terugval in 
antropogene invloed in de Late IJzertijd 
en een toename van boompollen. De 
afnemende invloed van de mens lijkt 
zijn invloed gehad te hebben op herstel 
van natuurlijke vegetaties. Naast eik, 
kwam nu ook beuk voor in de pollen.54 

Uit de pollenanalyses van de 
Veluwe bleken de beekdalen in deze 
periode vooral uit moerassen en 
elzenbroekbossen te bestaan.55   Op de 
hogere zandgronden waren eik, linde en 
iep vertegenwoordigd. De bossen waren 
al vrij open door het menselijk gebruik. 
Er was een rijke ondergroei in de bossen, 
met struiken en kruiden. Op den duur 
verarmde de bodem door het gebruik; 
rondom grafheuvels en nederzettingen 
kwamen heide en grazige vegetaties 
voor. Het bos veranderde naar een 
samenstelling met vooral eik en berk; 
dennen speelden nagenoeg geen rol. 
Op diverse locaties waren sporen 
van beweiding en akkerbouw. In een 
pollenanalyse die betrekking heeft op 
het Uddelermeer werden voor deze 
periode geen sporen van menselijk 
gebruik aangetroffen; granen en smalle 
weegbree ontbraken. De grassen en 
heidepollen komen mogelijk van de 
randen van het meer. In deze omgeving 
bestond de vegetatie uit gemengde 
loofbossen en elzenbroekbossen.

Uit de Laat-Romeinse Tijd waren 
te weinig gegevens beschikbaar 
om iets over het landschap van de 
zandgronden in Drenthe te kunnen 
zeggen. Duidelijk is alleen dat er na de 
millenniumwisseling een duidelijke 
vernatting optrad, met een afname in 
het bevolkingsaantal en een toename 
aan bosareaal. Van de Veluwe is bekend 
dat het landschap in de Romeinse 
Tijd bij Kootwijk al vrij open was en 
gedomineerd werd door heidevelden.56

48 Spek, 2004, 
124-133, op basis 
van onderzoeken 
van Bakker uit 
2003, Casparie 
in 1980 en 
Waterbolk in 1960 
en 1985.

49 Citaat van 
Casparie & 
Groenman-Van 
Wateringe 1980 
en Bakker 2003 
en Spek 2004, 
aangehaald door  
Groenewoudt, 
2008, 13.

50 Groenewoudt, 
2008, 13.

51 Louwe 
Kooijmans, 2005, 
419-420.

52 Kooijmans, 
2005, 697.

53 Groenewoudt, 
2008, 13.

54 Spek, 2004, 
151-154.

55 Deze alinea is 
gebaseerd op 
Smeerdijk, 2006, 
25.
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In de Romeinse tijd hadden natuurlijke processen nog op vrij grote schaal invloed 
op de vegetatie in Nederland en op het wel of niet bereiken van een climax 
bosvegetatie/bosstadium. Belangrijke delen van Nederland bestonden toen nog 
uit boomloze laag- en hoogvenen, kwelders, gorzen, wadden, moerasbossen, 
riviervlakten en meren.57  De Atlas van het Holoceen geeft een goed beeld van de 
veranderingen die in Nederland plaatsvonden.58  De Romeinse Tijd wordt gezien als 
de periode waarin de mens voor het eerst planmatig ingreep in de inrichting van het 
landschap en de waterhuishouding.59 

Voor het areaal wildernis betekenen de verschuivingen in bevolkingsaantallen 
en het grondgebruik in deze periode enerzijds een toename, een heropleving, van 
spontane bossen en wildernis op de hogere gronden. Anderzijds is er in de lagere 
delen van het land dat tot dan toe vrij ongestoord gebleven was, een afname in het 
areaal wildernis.

57 Leerdam, 1993, 
37-38.

58 Vos, 2011, Atlas 
van het Holoceen.

59 Vos, 2011, 24.
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Afb 2.8a t/m h 
Kaarten Nederland, acht verschillende periodes. Bruin is veen 
Bron: Vos, Atlas van het Holoceen, 2011   (9000 en 5500 v Chr. op p. 35  en 100 n Chr. op p. 70)
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2.4  De 
periode van de 
middeleeuwen
Voor de periode van de vroege 
middeleeuwen zijn de historische 
bronnen beperkt en net zoals bij de 
prehistorie is een reconstructie van het 
landschap alleen mogelijk op basis van 
andere bronnen, zoals archeologische, 
bodemkundige, ecologische en 
naamkundige. In Gelderland, op de 
Veluwe, waren op de meer lemige 
gronden geïsoleerde bosbestanden met 
beuk, haagbeuk, iep, es en mogelijk ook 
linde en struikenrijke bosranden met 
wilde appel, hazelaar, vlier, bramen 
en rozen.60  Buiten de nederzettingen 
en cultuurgronden lagen grasrijke 
heidevelden. Ook kwamen bij Kootwijk 
al zandverstuivingen voor vanaf de 7e 
eeuw.61 

Op basis van archeologische vondsten 
in Drenthe blijkt dat tot de achtste eeuw 
de bewoning zich nog vrijwel beperkte 
tot de hogere delen van het plateau om 
zich pas in de loop van de Karolingische 
Tijd meer te verplaatsen naar de randen. 
De veengebieden zelf kwamen pas 
vanaf de tiende of elfde eeuw aan bod 
om te worden ontgonnen.62  De periode 
tussen 400 en 700 na Chr, de tijd van 
de volksverhuizingen, was een periode 
van teruggang in bevolkingsaantal. Vele 
landbouwterreinen werden verlaten.63  
In de vroege middeleeuwen vonden 
echter ook nieuwe ontginningen plaats, 
met name vanaf de Karolingische tijd 
(8e-9e eeuw) toen met de komst van 
de Franken tal van maatschappelijke, 
economische en demografische 
veranderingen optraden. Daarbij is 
veel bos omgezet in akkerland. Lang 
niet altijd gaat het om ontginning van 
oerbos. Vaak zijn het geheel verlaten 
en overgroeide landerijen uit de 
Romeinse Tijd: een herontginning van 
wat inmiddels wel een eeuwenoud bos 
geworden was. Naast het ontginnen 
van bos werd er elders in Nederland in 
de kustgebieden land aangewonnen 
door bedijkingen en sloten aan te 
leggen.64  In de riviervlaktes waren de 

boslandschappen halfopen, ondermeer 
door vraat van bevers.65  

De grazige vlaktes in het boslandschap 
waren aantrekkelijk voor zowel wilde 
als gedomesticeerde grote grazers. 
Plaatselijk zal deze intensieve begrazing 
in de rivierdalen het boslandschap 
opener hebben gemaakt.66 

Nadat in de prehistorie wildernissen 
ontgonnen waren, werden plaatsen ook 
weer verlaten. Die locaties verwilderden 
waardoor een secundaire wildernis 
ontstond. In de middeleeuwen vindt 
er op een aantal locaties dan ook, net 
als in de Romeinse Tijd, een tweede 
ontginning plaats. Die secundaire 
wildernis werd opnieuw ontgonnen. 
Datzelfde geldt voor prehistorische 
urnenvelden die in de middeleeuwen 
ontgonnen werden. Daarvoor werden 
ze gerespecteerd en met rust gelaten. 
Met de kerstening ontstond er een 
nieuwe ordening van het landschap. In 
het middeleeuwse landschap ontstond 
een “inner circle” rondom het dorp, 
met in het middelpunt de kerk met 
daaromheen een kleine cirkel met 
huizen, graslanden voor het vee en 
akkers. De grote ruimte daarbuiten is 
een heidense buitenwereld, de “outer 
circle” gedomineerd door heidense 
begraafplaatsen en mythische wezens.67  
In die grote, ‘boze’ buitenwereld liggen 
de resten wildernis in de vorm van 
bossen, venen en heides, zie afbeelding 
2.9.
 

60 Smeerdijk, 
2006, 24.

61 Smeerdijk, 
2006, 24.

62 Spek, 2004, 
160-161.

63 Zonneveld, 
1985, 173.

64 Zonneveld, 
1985, 174.

65 Harthun, 1999, 
aangehaald door 
Groenewoudt, 
2008, 16.

66 Van Vuure, 
2003 en 
Kreuz, 2008, 
aangehaald door 
Groenewoudt, 
2008, 16.

67 Kolen, 2005, 
166 (naar 
Roymans, 1995).
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In de 14e-17e eeuw kwam het potstalsysteem op en werden gronden productiever ge-
maakt door bemesting . De handel kwam op gang, een bloeitijd die een paar eeuwen 
duurde. Vanaf de 14e eeuw raakten veel gronden uitgeput door het intensievere ge-
bruik en volgde een teloorgang. Ook de sterk gegroeide bevolking leed onder ziektes 
en epidemieën. Veel gebieden werden in de late middeleeuwen verlaten en raakten 
met bos begroeid. Dit betrof vooral de zandgronden.68  

De binnenduinrand bij Den Haag werd lange tijd aangeduid als “’s Graven 
Wildernissen”. Vanaf de 14e eeuw wordt dit bos onderscheiden in verschillende 
delen. Het Haagse bos heette in de 16e eeuw nog steeds “Wildernisse”. Het verdiende 
tot die tijd blijkbaar nog niet de naam bos.69  Op de lage veengronden werd hier tot 
1533 turf gestoken waarbij houtige gewassen van het oorspronkelijke bos verwijderd 
werden en er drassige terreinen achterbleven. Die werden met duinzand opgevuld 
en beplant, vanaf dat moment wordt er gesproken van het Haagse bos en niet meer 
van de “Wildernisse”.70  In de Hollandse duinbossen en wildernissen speelde vooral 
jacht een belangrijke rol.

Landinwaarts, op de hoge zandgronden, speelde naast het ontginnen van bos 
om landbouwgrond te verkrijgen, het hout uit de bossen een belangrijke bron 
als bouwmateriaal, veevoer (bladeren en twijgen), houtskool en brandstof. In de 
middeleeuwen nam het gebruik van hout door de bevolkingsgroei zo toe, dat het 
evenwicht tussen houtkap en natuurlijke opslag verdween. Er werd ook officieel 
geregeld en beschreven wie wat en wanneer in het bos mocht gebruiken. De bossen 
waarvoor dit gold, werden de malebossen genoemd. De malebossen hadden als 
doel het bos in stand te houden en er moest ook herplant worden bij gebruik van 
bomen. 71  Dit laat zien dat de bossen die nog niet ontgonnen waren ten behoeve 
van landbouwgrond, wel degelijk in een intensief gebruik terecht gekomen waren 
en geenszins meer wildernissen waren. Later, in de 17e eeuw daalde de interesse in 
bossen. Turf werd de nieuwe brandstof.

2.5  De periode 1500-1750
Rond 1500 trekt de economie weer aan. Alles stond in het teken van handel en 
ontdekkingsreizen worden belangrijker. In vrijwel elke regio van Nederland nam de 
bevolking in de 16e en 17e eeuw sterk toe, waardoor in elke regio flinke aanpassingen 
nodig waren in het gebruik van de grond. Omdat de meeste daartoe geschikte 
gronden in de middeleeuwen reeds waren ontgonnen, ging het daarbij vaak meer 
om het vergroten van de productiviteit van het bestaande landbouwareaal, dan om 
uitbreiding daarvan. Het landbouwareaal werd uitgebreid in Laag Nederland, er 
werden meren en plassen drooggelegd.

Ook de turfwinning, die al vanaf de middeleeuwen bestond, nam een vlucht vanaf 
de 16e eeuw. Door grootschalige veenwinning ontstonden plassen. In de 17e eeuw 
werd verplicht gesteld deze na de vervening droog te leggen en geschikt te maken als 
landbouwgrond. In de periode 1650-1750 was er weer een relatief rustige periode met 
een teruggang in de economie. Ook de ontginningsactiviteiten staan dan op een laag 
pitje.72 

Op de Veluwe waren grote zandverstuivingen en grote delen van de Veluwe 
bestonden uit open heidevelden, de bestaande bosvegetaties waren vrij open.73  Aan 
het eind van dit tijdperk, in de periode 1650-1750, waren er delen die verwilderden. 
Deze bossen bestonden uit den, hazelaar, eik, iep en beuk, op natte gronden was ook 
wilg vertegenwoordigd. Deze verwilderde delen van het landschap waren voorheen 
in gebruik als weide- of akkerbouwgrond.

Afb 2.9 
In de middeleeuwen 
stond de kerk 
centraal met 
daarbinnen de 
kring waarin het 
leven van de 
dorpsgemeenschap 
zich afspeelt. 
Buiten deze “inner 
circle” begeeft 
zich de grote wijde 
omgeving van de 
“outer circle” met 
de wildernissen. 
Daar liggen de 
venen, heidevelden, 
bossen en 
voormalige 
begraafplaatsen 
(urnenvelden) Naar: 
Roymans, 1995.

68 Zonneveld, 
1985, 180.

69 Buis, 1985, 
329-333.

70 Buis, 1985, 14-
15 en 329-333.

71 Zonneveld, 
1985, 224.

72 Zonneveld, 
1985, 180-183.

73 Rest van deze 
alinea gebaseerd 
op: Smeerdijk, 
2006, 24.
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2.6  De 
periode 
1750-1850
2.6.1  De 
ontginningen 
van de natte 
gebieden
De periode 1750-1850 wordt 
wel de pre-industriële 
maatschappij genoemd. Het 
is de aanloop naar de peri-
ode waar de industrialisatie 
zo’n omvang aan gaat nemen 
dat ze de hele maatschappij 
en ook het landschap gaat 
beheersen. De bevolking 
nam in die tijd ook sterk toe. 
Droogleggingen en veenont-
ginningen namen eveneens 
toe. De laatste nog onaan-
geroerde natte gebieden 
worden nu geschikt gemaakt 
voor productie.74 

In feite waren er twee 
soorten ontginning. De 
eerste betekenis die Van 
der Woud er aan geeft is 
die van het ontginnen in 
de zin van het aansnijden, 
openleggen om waardevolle 
zaken weg te nemen. Die 
waardevolle zaken zijn 
vooral brandstoffen. De 
tweede betekenis is het 
in cultuur brengen, een 
investering doen om de 
waarde van de grond op 
den duur te verhogen. Het 
eerste is heel sterk te zien 
in de veenontginningen in 
de 16e, 17e en 18e eeuw in 
West- en Noord-Nederland. 
De tweede betekenis was tot 
1800 nog vrij onbeduidend.75  

2.6.2  Woeste 
gronden en bossen
Rond 1800 bestond Nederland voor 
ongeveer een derde uit woeste grond. 
Deze woeste grond wordt vaak als 
wildernis gezien. Het is echter de vraag 
of die woeste grond overeenkomt met 
de definitie van wildernis. Auke van der 
Woud omschrijft de woeste gronden aan 
de hand van reisverslagen uit begin 19e 
eeuw. Woeste gronden waren als een 
schier eindeloos kaal landschap, een 
wijde lege ruimte, stug, onvriendelijk, 
soms vijandig en ongenaakbaar. Woeste 
gronden, ook wel de veldgronden 
genoemd, waren het domein van 
duisternis, onland.76  Dat was een deel 
van het landschap dat al veelvuldig door 
de mens gebruikt werd en daarmee niet 
meer past binnen de gestelde definitie 
van wildernis. Met deze beschrijving 
lijken vooral de (over-)begraasde 
veldgronden door hun openheid te 
voldoen aan het beeld van de woeste 
gronden. In het veldnamenboek van 
Schönfeld werd ook het onderscheid 
tussen woeste gronden en wildernis 
duidelijker. De woeste gronden waren 
kaal en leeg. Wildernis had een ruige 
begroeiing.77  In het heden zien we de 
woeste gronden echter vaak ook als 
een wildernis. Dit heeft waarschijnlijk 
te maken met de steeds verder gaande 
inrichting van het landschap. De 
betekenis van benamingen verandert 
dus door de tijd heen.

Het is lastig de grenzen aan te geven 
waar de toenmalige wildernis ophield 
en wanneer ze ophield te bestaan. Zo 
bleef er bijvoorbeeld na een periode van 
turfwinning een vrijwel onvruchtbare 
zanderige vlakte over. Na vertrek van 
de turfgravers werd het onland dan 
voor een tweede keer woest en leeg.78  
Er ontstonden bij veel ontginningen 
secundaire wildernissen, zoals dat 
ook in eerdere periodes wel gebeurde. 
De zogenaamde woeste gronden uit 
de 19e eeuw zijn ook grotendeels te 
benoemen als secundaire wildernis. Het 
in gebruik nemen als landbouwgrond 
of het opnieuw verwilderen was in de 
late middeleeuwen tot eind 19e eeuw 
(opkomst kunstmest) vooral afhankelijk 

Wildernis en 
woeste grond 
als toponiem
III Benoeming naar begroeiing
Het meest algemene woord voor 
woeste gronden – oorspronkelijk 
niemandsland, later bezit van de heer 
of van de dorpsgemeenschap – was 
veld, dat dan in ’t oosten van ons 
land de speciale betekenis kreeg van 
heideveld, maar later in ’t Nederlands 
ook voor bebouwd land werd 
gebruikt. Bekend is het mnl. adjectief 
bijster ‘woest’, o.a. in het citaat: 
Want onse landt van veluwen een 
wilt bijster landt is; gesubstantiveerd 
komt het woord voor als veldnaam: 
den Bijster (Roosendaal, sedert 1504), 
waarnaast aldaar De Magerebijster 
(1744). Daarnaast de samenstelling 
bijsterveld, nog de veldnaam bewaard 
in de vormen Biesterveld, Bijsterveld 
(ook familienaam). Naast of tegenover 
namen als Woestenij, Woeste Grond, 
Woeste, Woest staan die, welke op 
een wildernis, op een ruige begroeiing 
duiden: wildernis, Wildert, Willis, ’t 
Wilde Land, De Wildekamp, Wilde 
Morgens.

Uit: Schönfeld,M., 1950, Veldnamen in 
Nederland, pg 63
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van de beschikbaarheid van mest. Als er voldoende (en betaalbare) mest voorhanden 
was, kon de woeste grond landbouwkundig in gebruik genomen worden. Was dat 
niet zo, dan trad verwildering op.

Ook de bossen waren gedegradeerd tot hakhout en er werd in de bossen geweid met 
vee. Binnen de bosecologie wordt er vaak gesproken over de oud bosgroeiplaatsen 
in Nederland. De oud bosgroeiplaatsen zijn gebaseerd op huidige boslocaties die al 
op de oude kaarten stonden. Dit betekent dat de als bosgroeiplaatsen aangemerkte 
locaties, bossen zijn die op de kadastrale kaarten van 1832 als bos staan aangegeven. 
Door de bijzondere flora en relatief ongestoorde bodems zijn deze oudboslocaties 
van grote natuurhistorische waarde. De waardering als oudboslocatie betekent 
overigens niet dat die locatie ook altijd bos geweest is. Veel bossen waren voor de 
totstandkoming van de kaarten gedegradeerd tot open bos of heide en daarna weer 
ingeplant met bos of spontaan dichtgegroeid. Bossen die aanwezig waren vanaf het 
moment dat bossen zich in het holoceen in Nederland vestigden (primaire bossen), 
zijn er waarschijnlijk niet meer. Er zijn althans geen bewijzen voor. De oudste 
bekende bossen in Nederland zijn alle secundaire bossen.79  

Met de Markescheidings- en de Domeinwet in 1848 kwam bebossing op gang en 
werd gepoogd woeste gronden, zoals stuifzanden, te bebossen. De vraag naar 
mijnhout was gestegen in de 19e eeuw en het bebossen hing samen met de grotere 
vraag naar dennenhout. Slechts enkele stuifzanden bleven als natuurreservaat 
bestaan.80  Stuifzanden zijn ontstaan vanuit een overbegrazingssituatie en daarmee 
antropogeen bepaald. Ook stuifzanden kunnen in die zin niet als wildernissen 
beschouwd worden, in elk geval niet als primaire wildernis. In feite is er halverwege 
de 19e eeuw al een eind gekomen aan het bestaan van wildernis in Nederland. 

2.6.3  Het verdwijnen van wolven en 
bevers uit Nederland
In de periode dat de primaire, maar ook de secundaire wildernissen grotendeels 
verdwenen, verdwenen ook twee vrij bepalende zoogdiersoorten uit Nederland. De 
wolf is een soort die vaak aan wildernis gekoppeld wordt. 

Wolven zijn (in Europa) hoofdzakelijk ’s nachts actief, dat is waarschijnlijk 
een gevolg van bejaging door de mens. Wolven leven in roedels samen. Het 
voedselaanbod bepaalt de roedelgrootte. Als er grote prooidieren zijn zoals 
edelherten en elanden, dan zijn de roedels ook groot. De grootte van het leefgebied 
van een roedel verschilt per landschapstype, seizoen en voedselaanbod. Het varieert 
van 50 km² ’s zomers tot 700-1000 km² in de winter. Ook de dichtheden van een 
roedel variëren sterk, tussen de 10-20 dieren per km². De afstand die wolven afleggen 
is zo’n 10-20 km per dag, maar kan oplopen tot 60 km. Ze leven in gebieden van 
dicht bos tot toendra, maar vooral in uitgestrekte open bossen en ontoegankelijke 
moerasgebieden. In gebieden waar wolven sterk vervolgd worden trekken ze zich in 
bossen en bergachtige gebieden terug. Oorspronkelijk kwamen wolven algemeen 
voor in heel Europa, maar ze zijn in veel landen uitgeroeid.

Wolven leven in groepen en hebben een groot leefgebied nodig. Hoe meer gebied 
de mens inneemt, hoe meer de wolf teruggedrongen wordt naar de restantjes “ 
wildernis”. Van de wolvenstand is naar verhouding vrij veel bekend. Er werden 
premies uitgereikt voor dode wolven. Het uitreiken van die premies en de 
organisatie van wolvenjachten is in archieven goed vastgelegd, ongeveer vanaf 
1500. Min of meer permanente populaties bleven het langst bestaan in slecht 
toegankelijke gebieden, waar de jacht moeilijk was. Dit was ondermeer zo in de Peel, 
de Veluwe en Midden-Drenthe. Vanuit de moeilijk toegankelijke gebieden trokken de 

74 Zonneveld, 
1985, 182-183.

75 Woud van der, 
1987, 216-217.

76 Woud van der, 
1987, 213.

77 Schönfeld, 
1950, 63.

78 Woud van der, 
1987, 226.

79 Ouden, den, 
2010, 506.

80 Zonneveld, 
1987, 225-226.
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wolven het omliggende cultuurland in. 
Jonge wolven duiden op aanwezigheid 
van een wolvenpopulatie. In de 17e 
eeuw werden wolven in Drenthe nog 
herhaaldelijk gevonden, in het zuiden tot 
omstreeks 1800. De reden om wolven te 
doden was de schade die ze aanbrachten 
aan het vee. Ook zonder dat vee gedood 
werd, vormde de aanwezigheid van 
wolven een extra werkbelasting voor de 
boeren, omdat hun aanwezigheid extra 
toezicht tijdens het weiden vroeg. 
Op basis van de historische gegevens 

over wolven is een kaart gemaakt met 
de laatste vermeldingen van wolven. 
De laatste is in 1845 in zuidelijk 
Nederland. Daar vormden de Ardennen 
en de Eiffel het achterland, anders 
was de wolf waarschijnlijk al eerder 
in Nederland uitgestorven.81  Aan 
het begin van de 19e eeuw zijn de 
wolven in de meeste Midden en West-
Europese landen verdwenen. Sinds 
kort zijn ze weer waargenomen in het 
oosten van Duitsland, met incidenteel 
waarnemingen dichterbij Nederland.82

Afb. 2.10 
Een wolfskuil 
als methode om 
wolven te vangen. 
Bron: Huid en 
Haar, 1985.

81 Rijk, de, 1985.

82 Twisk, 2010, 
288-289.
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In de interviews werd door meerdere deskundigen aangegeven dat bevers de enige 
zoogdieren zijn die op landschapsschaal sturend kunnen zijn in het “ openleggen” 
van bossen. Dit is belangrijke informatie, omdat de theorie van Vera er op gebaseerd 
is dat het juist de grote grazers zijn die deze invloed hebben. Bevers kunnen door 
dammen aan te leggen grote oppervlakten bos verzuipen en af laten sterven. Dit kan 
zorgen voor beverweides van zo’n 600-700 hectare groot. 

Bevers leven in gebieden met beken, rivieren en meren, met bomen of bos op de 
oevers. Het water moet minimaal 1,4-2 meter diep zijn en ’s winters niet tot op de 
bodem bevriezen. In de zomer mag het niet droogvallen. Bevers komen voor in 
laagland. Ze leven in families. Het leefgebied van bevers bevat tussen de 0,1 en 3 
km oeverlengte. Ze knagen bomen door en leggen voorraden aan onder water. De 
ingangen van hun burchten bevinden zich ook onder water. Bevers anticiperen 
op veranderingen van waterstanden. Door dammen te bouwen bevorderen ze het 
ontstaan van grote wetlands. In de overstroomde gebieden wordt veel fluviatiel 
sediment (rivierslib) afgezet. De dammen bepalen niet alleen de stroomsnelheid van 
rivieren, maar ook de hoeveelheid slib die stroomafwaarts wordt afgezet. 

Bevers kwamen oorspronkelijk overal in het West-Europese laagland voor, maar 
zijn de afgelopen eeuwen door vervolging vrijwel overal uitgestorven. In West-
Europa waren nog twee relictpopulaties over in de Midden-Elbe en in het zuiden 
van Noorwegen. Het aantal bevers was in het midden van de vorige eeuw in 
Europa gedaald tot plusminus 1200 dieren. Door beschermingsmaatregelen en 
herintroducties is het huidige aantal gestegen tot plusminus 640.000 dieren.83  
De bever was voorheen in grote getale in Nederland aanwezig. Dit blijkt ondermeer 
uit archeologische vondsten van botresten en tanden. Maar ook bevers zijn, net 
als de wolven, uitgeroeid. Ze werden als schadelijke dieren gezien en er stond een 
premie op het doden van bevers. Op basis van meldingen van dode bevers is net 
als bij de wolf een kaart op te maken. De gegevens van de laatste meldingen van 
wolven en bevers zijn in de figuur gecombineerd. Het verspreidingsgebied van 
de laatste bevers lag vooral rond de grote rivieren.84  De archeologische gegevens 
zijn niet in de kaart verwerkt. Dat zijn gegevens over botresten en tanden, van 
perioden lang voor de laatste meldingen [dateringen voor Christus]. Alleen de laatste 
vondsten, uit de historische tijd, zijn weergegeven. In het noorden zijn er al eeuwen 
geen bevermeldingen meer en in een overzicht van alle bekende archeologische 
vondsten van beverresten in Drenthe dateerde de jongste bevervondst uit de 
vroege middeleeuwen.85  Gezien het nog lang voorkomen van bevers bij de IJssel, 
lijkt het niet onwaarschijnlijk dat de bever nog langer in Drenthe voorkwam, maar 
historische bronnen geven daar geen aanwijzingen voor. Het is wel waarschijnlijk 
dat ze in de zestiende eeuw uit Drenthe verdwenen waren. Bevers zorgden voor 
schade en zouden zeker in jachtreglementen opgenomen zijn. Ze komen echter in 
geen enkel Drents jachtreglement voor. De jachtreglementen uit Drenthe stammen 
uit 1563, het is daarmee aannemelijk dat ze toen al niet meer voorkwamen.86 

Op basis van toponiemen zijn verder veel plaatsen in Nederland aan te geven waar 
ooit bevers of wolven voorkwamen. Het is echter onmogelijk daar een jaartal van 
laatste voorkomen van de betreffende dieren aan te koppelen; daarom zijn die 
gegevens niet in deze kaart opgenomen.

Bevers en wolven zijn zoogdieren die symbool staan voor wildernis. De laatste wolf 
in Nederland is gedood in 1845. In 1825 werd de laatste bever in Zalk (aan de IJssel) 
gedood. Middenin Zalk prijkt een kunstwerk dat een bever laat zien. Op het moment 
dat de bever en de wolf verdwenen uit ons land, was ook de fysieke, primaire 
wildernis uit het Nederlandse landschap verdwenen.

83 Twisk, 2010, 
206-207.

84 Wijngaarden, 
van, 1966, 34-35 
en 39.

85 Sanden, van 
der, 2008, 238.

86 Sanden, van 
der, 2008, 236-
238.
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Afb. 2.11 
Jaartallen van 
laatste meldingen 
van voorkomen 
van de wolf 
en bever in 
Nederland in de 
historische tijd. 
Jaartallen in 
zwart: laatste 
meldingen 
wolven, jaartallen 
in groen: laatste 
meldingen 
bevers..
Bron gegevens 
wolven: van Wijn-
gaarden, 1966 en 
bron gegevens 
bevers: de Rijk, 
1985).
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2.7  De periode 1850-1980
2.7.1  De afname van 
‘woeste gronden en bosschen’
In de tweede helft van de 19e eeuw kwam de industrialisatie flink op gang in 
Nederland. De landbouw werd moderner door gebruik van landbouwmachines. 
Gebieden werden beter ontsloten door aanleg van wegen. Het areaal landbouwgrond 
nam toe. De eerste markescheidingen werden uitgevoerd. Tot dan toe waren veel 
(woeste) gronden als heiden, bossen en graslanden in gezamenlijk gebruik, veelal 
een extensief gebruik voor beweiding. De instelling van het moderne Kadaster in 
1832 zorgde voor het op naam stellen van alle gronden. De markedelingen vonden 
vooral plaats tussen 1840-1880, in 1886 zorgde de Markenwet voor stimulering van 
opheffing van de resterende marken, gezamenlijke gronden werden verdeeld en 
ontgonnen.87  Het particulier grondbezit nam daardoor toe. Naast de verandering 
in grondbezit, was de ontwikkeling en kennis over landbouw een belangrijke 
factor in de veranderingen in het grondgebruik in het buitengebied. In 1870 kwam 
de eerste kunstmest op de markt, vanaf 1890-1900 was dit voor de brede groep 
beschikbaar en dat maakte een eind aan de afhankelijkheid die er lag tussen de 
akkers en de lokale mestproduktie. In de periode 1850-1890 tastten de ontginningen 
nog niet de heidevelden in hun geheel aan.88  In de periode die daar op volgde, 
van 1890-1920 was dat wel zo; de ontginningen vonden nog onder relatief vrij 
moeilijke omstandigheden plaats, van 1920-1960 kwamen de ontginningen in de 
overheidssfeer.89 

In 1871 werd het Beekbergerwoud gekapt. Dit bos wordt vaak aangeduid als het 
allerlaatste stuk wildernis of oerbos in Nederland. Echt ongerept was het bos 
echter al lang niet meer. ’s Winters stond het bos onder water en bij strenge vorst 
kwamen er elke winter mensen in om er hout te kappen. Het bos was behalve in de 
vorstperiodes niet toegankelijk, koeien zakten er diep weg in het veen, omgevallen 
bomen maakten doorgang onmogelijk. Het was een door diepe kwel gevoed 
moerasbos aan de voet van de stuwwal van de Veluwe. Het bestond hoofdzakelijk uit 
zwarte elzen en essen, met op de hogere delen eiken en beuken. 

Onder meer Frederik van Eeden verwonderde zich over de schoonheid van het 
bos met een weergaloos rijke plantengroei en dierenleven. Anderen waren niet 
gecharmeerd van de woestenij. Hugenholz, een voorganger van vrije gemeente in 
Amsterdam, noemde het in 1873 een “helsche wildernis” 90  Toen hij deze woorden 
schreef, was het woud er al niet meer. Het Beekbergerwoud had het in zich om 
beschermd te worden als eerste natuurmonument van Nederland, veel meer 
misschien dan het Naardermeer dat later als zodanig beschermd werd. In 1869 
verkochten de eigenaren het woud echter aan een ondernemer die het in de jaren 
daarop kapte, de stronken verwijderde en er weiland van maakte.91 

In 1898 werd de Nederlandse Heidemij opgericht met als opdracht het ontginnen 
van duizenden hectares heide. In 1899 werd ook Staatsbosbeheer opgericht met als 
doel de stuifzanden te beteugelen en bossen aan te leggen en te beheren op gronden 
die niet voor landbouw geschikt te maken waren. In de jaren dertig van de 20e eeuw 
werden hiervoor in tijden van grote werkeloosheid werkverschaffingsprojecten 
opgezet. De opdracht was: “het ten nutte maken van woeste en waardenloze 
wildernissen”.92 Hierbij werden grootschalige boswachterijen aangelegd. De 
wildernissen en woeste gronden die in deze periode als zodanig benoemd worden, 
zijn met name de gronden die al eeuwen in gemeenschappelijk gebruik waren. 
In 1892 bracht de economisch geograaf H. Blink in kaart waar in Nederland de 
“bosschen en de woeste gronden” lagen. Per gemeente werden de oppervlakten in 

87 Thissen, 1994, 
22.

88 Thissen, 1994, 
21.

89 Thissen, 1994, 
21.

90 Van Berkel, 
2006, 23-27.

91 Berkel, van, 
2006, 23-27.

92 Blink, 1892.
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beeld gebracht. Tot dan toe 
was algemeen bekend dat 
nog grote gedeelten van 
Nederland woest lagen, 
enkel bedekt met heide of 
geheel onbegroeid, maar een 
nauwkeurig overzicht van de 
woeste gronden en bossen 
ontbrak. Onder woeste grond 
werden de categorieën heide, 
veengrond, duin en zand 
verstaan. Met zand werden 
de zandverstuivingen 
bedoeld. 

Blink besluit de inleiding van 
het overzicht van “bosschen 
en woeste gronden” in 
Nederland met de woorden: 
“Moge dit onderzoek tot 
krachtigen ontginningsarbeid 
van particulieren en 
gemeenten leiden, opdat 
eene latere herschatting der 
ongebouwde eigendommen 
aan het licht brenge, dat er 
alleen nog reden zou zijn 
voor eene herziening van de 
boschkaart. Op die nieuwe 
kaart zal dan, naar wij 
hopen, de donkergroene 
kleur der bosschen voor 
vele gemeenten de plaats 
aanwijzen waar thans de 
kaart der woeste gronden de 
donkerste kleuren vertoont.” 93

De kaarten van 1892 
laten nog grote arealen 
woeste grond in Neder-
land zien. Veelal zijn het de 
veldgronden die extensief 
beweid werden: de eerder be-

noemde secundaire wildernissen. Ook 
de bossen waren in extensief gebruik, er 
werd begraasd, hout gehakt en strooisel 
verwijderd. De technologische ontwik-
kelingen zorgden voor een versnelling 
in ontginning en ontwikkeling van het 
landgebruik. ‘Wildernis’ en ‘Woeste 
grond’ werden ook als toponiemen 
gebruikt. Daarbij valt het verschil op dat 
wildernis tegenover woest wordt gep-
laatst, waarbij wildernis met name gaat 
over ruige begroeiing en woeste gronden 
vooral over de arme open velden.94  In 
1929 bracht Blink weer een uitgave over 
de woeste gronden uit. In zijn slotbe-
schouwing beschrijft hij de goddelijke 
opdracht die ten grondslag ligt aan het 
ontginnen van de woeste gronden: “De 
schrijver van het voor Joden en Chris-
tenen gewijde geschrift Genesis plaatst 
de eerste menschen der aarde in den “Hof 
van Eden”, om dien te bebouwen en te 
bewaken. Ook nadat zij hieruit verdreven 
waren, werd hun de bestemming gegeven 
“de aarde te bebouwen. Dat wordt zeer 
juist als de hoofdtaak beschouwd voor 
alle volken door alle tijden en in alle gew-
esten der aarde.” 95

Deze rapportage van Blink 
verscheen in een tijd waarin de 
natuurbeschermingsbeweging 
inmiddels opgekomen was. Er volgde 
een periode waarin enerzijds natuur 
beschermd werd, maar anderzijds ook 
nog steeds in de geest zoals Blink die 
beschrijft vanuit een “christelijke” 
opdracht ontgonnen werd. Ter 
verbetering van de landbouw en het 
verhogen van de productie per hectare, 
werden vanaf het midden van de 
twintigste eeuw de ruilverkavelingen 
opgezet. 

Beschrijving van het 
Beekbergerwoud 
door 
Hugenholz in 1873
“Daar liggen eeuwenoude stammen, 
door storm en bliksemstraal getroffen, 
verpletterd en verminkt terneer; daar 
bloeit het nieuwe leven op de lijken der 
verslagenen, daar rijst de bedwelmende 
geur uit den moerassigen bodem op, daar 
durft ge nauwelijks een voet verzetten 
uit vrees van neer te storten in een 
dier verraderlijke waterpoelen, die zich 
verschuilen onder een laag van weelderig 
mos. Denk u een nachtverblijf in zulk 
een eenzaam woud, als bij ’t vallen van 
den avond het akelig gekrijsch van de 
nachtuil u in ’t oor klinkt, als de wormen 
die wemelen en de slangen die schuifelen 
aan uw voet, zelfs de gedachte om u uit 
te strekken op den grond u onmogelijk 
maken, als de verscheurende dieren hun 
holen verlaten en azen op hun prooi. 
Zoudt ge ’t oogenblik niet zegenen waarop 
gij verlost werd uit zulk een helsche 
wildernis en de lichten van de stad u uit de 
verte vriendelijk tegenblonken?”

Bron: Van Berkel, 2006

Beschrijving van het 
Beekbergerwoud 
door dominee O.G. 
Heldring en R.H. 
Graadt Jonckers in 
1841 
“Het was hier op alle plaatsen een oogst 
van de liefste bloempjes voor Neerlands 
schoonen, zoo rijk als nergens, en toch 
stonden zij voor niemand hier te bloeijen, 
want gene sterveling bezocht het woud, 
dan de boschwachter, en enkel misschien 
nog ene vreemdeling, die het vreemde 
moeraswoud begeert te zien.”

Bron: Van Berkel, 2006
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Afb 2.12 links
Overzicht 
met hectares 
woeste grond 
per provincie in 
1833 en 1926. In 
totaal halveerde 
de oppervlakte 
woeste grond 
in deze periode. 
De overgebleven 
woeste gronden 
bestaan in 1926 
grotendeels uit 
heide en zand-
gronden. Bron; 
Blink, 1929.

 

Afb 2.13 a
Kaart uit 1892 
van Blink met 
overzicht van 
percentage 
bosschen 

93 Blink, 1892, 
Inleiding bij het 
overzicht der 
bosschen en 
woeste gronden 
in Nederland.

94 Schönfeld, 
1950, 63.

95 Blink, 1929, 237.
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Afb 2.13  b
Kaart uit 1892 
van Blink met 
overzicht van 
percentage 
woeste gronden 
per gemeente.
(betere kaarten 
volgen, te grote 
bestanden).
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In 1954 werd de ruilverkavelingswet vastgesteld. Naast het aanpassen van 
kavelgroottes en het verbeteren van grond door diepploegen, werd er veel gesleuteld 
aan de waterhuishouding. Ook de toegankelijkheid werd verbeterd. Vaarpolders 
werden rijpolders. Al deze maatregelen hadden ook hun effect op de laatste 
stukjes natuur, die inmiddels al geen wildernis meer te noemen zijn. Er werden 
stukken natuur gespaard, maar door in de directe omgeving te ontwateren en de 
landbouwgronden te verbeteren, gingen de natuurterreinen achteruit. Die effecten 
werden pas later erkend. In de periode na de Tweede Wereldoorlog zorgen de 
ruilverkavelingen voor een nivellering van natuur- en landschapswaarden.96 

In deze periode was de bevolkingsgroei groter dan ooit tevoren. Van 2,5 miljoen in 
1829, naar 5 miljoen in 1900, naar 8 miljoen in 1930, 11 miljoen in 1957 en 14 miljoen 
in 1980.97 

 
2.7.2  De opkomst van natuurbeheer aan 
het einde van de 19e eeuw

Eeuwenlang had de mens zich dus gericht op het ontginnen van gronden en het 
ten dienste maken van de natuur aan de mens. Wildernis verdween daardoor 
uit Nederland, maar keerde als secundaire wildernis nog terug in de vorm van 
de woeste gronden. Ook die secundaire wildernis werd grotendeels ontgonnen, 
dat wil zeggen geschikt gemaakt voor landbouwkundige productiedoeleinden. 
Aandacht voor behoud van deze secundaire wildernis vond voor het eerst plaats in 
het nieuwe denken over natuur. Aan het eind van de 19e eeuw groeide in Nederland 
ook het besef dat de mens een verantwoordelijkheid droeg voor natuurbehoud. 
Frederik Willem van Eeden (1829-1901) was een van de eerste die de neergang van 

natuurwaarden beschreef met woorden als: “het 
liefelijke, zwijgende rijk der planten moet plaats 
maken voor dat van den woelende en tierenden 
mensch”.98

Hiermee werd voor het eerst een soort 
intrinsieke waarde toegekend aan de natuur 
en de wildernis zelf. Van Eeden plaatste de 
mens in een andere rol. Hij maakte de mens 
verantwoordelijk voor het verdwijnen van 
natuurwaarden en gaf daarmee ook een 
verantwoordelijkheidsgevoel mee voor het 
behoud ervan. 

De opkomst van natuurbescherming eind 19e 
eeuw dient in eerste instantie verklaard te 
worden door de veranderingen in de natuur 
zelf. Het ging dan om de afname van het aantal 
vogels en de intensivering van de ontginningen. 
Het is nu natuurlijk interessant om te weten 
waarom dat dan erg werd gevonden. De 

basis daarvan lag in een culturele onderstroom vanuit de Romantiek die er van uit 
gaat dat de natuur respect vraagt vanwege haar schoonheid of kwetsbaarheid. Toen 
dat idee meer ruimte kreeg en niet meer door individuen, maar door groepen ge-
dragen werd, kwam het concept natuurmonument op. Vooral ethische, recreatieve, 
natuurwetenschappelijk en cultuurhistorische argumenten waren van belang 
binnen het ideële denken van de eerste natuurbeschermingsbeweging. De angst dat 
planten, dieren en gebieden zouden verdwijnen ging ene steeds grotere rol 

1833 1927 1968

Woeste gronden en bosgebied 1076 666 422

Heide, zandverstuiving enz 907 416 143

waarvan

Bos 169 250 279

Loofbos 20 14 53

samenstelling bos

Naaldbos 30 145 196

Hakhout 117 78 26

Griend 2 13 4

Afb. 2.14 
Oppervlakten aan 
bos en woeste 
grond gedurende 
de 1833-1968 
jaar (in duizenden 
hectares) Bron: 
Zonneveld 1985, 
226.

96 Zonneveld, 
1985, 187.

97 Zonneveld, 
1985, 185.

98 Van Eeden 
beschreef zijn 
natuurwaarnemingen 
en beschouwingen in 
‘ onkruid, botanische 
wandelingen door 
Nederland’, uit 1886.
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Afb. 2.15 
Kaart van het bos van 
Fontainebleau, een 
bos in Frankrijk. Het 
bos is beschermd 
op aandringen van 
kunstenaars, het 
is een “réserve 
biologique et 
artistique”. 

spelen.99  De start van natuurbeheer en 
natuurbescherming in Nederland was 
daarmee erg soortgericht en behoudend. 
Het ging vooral om gebieden in 
halfnatuurlijke landschappen met 
een hoge biodiversiteit. De relaties die 
zulke gebieden hebben met een grotere 
omgeving waren toen nog niet bekend. 
De eerste natuurbeschermingsbeweging 
werd gevormd door adel, zakenlieden 
en onderwijzers, ondersteund door een 
aantal biologen.

De overheid was tot dan toe nog 
niet actief in natuurbescherming. 
Internationaal kwam de 
natuurbeweging al eerder op gang. In 
1853 drongen schilders van de school 
van Barbizon aan op bescherming van 
het forêt de Fontainebleau, in 1861 
werd het aangewezen als een “réserve 
biologique et artistique”. En in de 
verenigde Staten werd in 1872 het eerste 
Nationale Park ter wereld in het leven 
geroepen, Yellowstone Park.100  

Thijsse en Heimans stimuleerden 
rond 1900 de belangstelling voor 
natuur, ondermeer met de bekende 
Verkade-albums. Om de bedreiging 
van het Naardermeer in 1904 (er zijn 
plannen het droog te leggen) te stoppen, 
werd de Vereniging tot behoud van 

Natuurmonumenten in 1905 opgericht. 
Er was dan in vergelijking met het nu 
nog een grote rijkdom aan soorten, 
maar er was al een teloorgang van 
de natuur gaande. Het ontstaan van 
meer respect voor de natuur was 
een stadse aangelegenheid. Daar 
zat de elite die tuinen en parken in 
Engelse landschapsstijl liet aanleggen 
en genoot van de romantische 
landschapsschilders. Ze uitten zich 
daarnaast in romantisch-filosofische 
denkbeelden. Je zou kunnen stellen: 
‘Hoe groter de afstand tot de fysieke 
natuur, hoe groter het verlangen 
ernaar’. De “arcadische” gedachten 
leiden ertoe dat de natuur in Nederland 
beschermenswaardig werd; de nog 
overgebleven natuur (woeste grond) 
werd tot monument verklaard. De 
woeste gronden waren begin 20e eeuw 
inmiddels geslonken tot ongeveer 
een tiende van het grondgebied. De 
studieterreinen van de liefhebbers 
leken te verdwijnen. Er waren 
allerlei verenigingen opgericht, van 
paddenstoelen-, insecten- tot floristische 
verenigingen. In 1901 verenigden 
ze zich in een brede Nederlandse 
Natuurhistorische Vereniging. In 1905 
kwam er een verbond met landeigenaren 
en werd de Vereniging tot behoud van 
Natuurmonumenten opgericht.101  Het 
Naardermeer werd aangekocht om 
het te behoeden voor drooglegging en 
ontginning.
In 1899 was Staatsbosbeheer 
al opgericht om stuifzanden te 
beteugelen en bossen aan te leggen 
en te beheren. De overheid zag dat als 
haar verantwoordelijkheid omdat door 
de verkoop van staatsgronden er in 
de grootschalige ontginningen grote 
arealen bos verdwenen waren. Het 
doel van de bosbouw was het rendabel 
maken van de onvruchtbare gronden. 
Het ging om een vorm van landbouw 
met een oogst op lange termijn. Hout 
had een goede prijs en er was veel vraag 
naar mijnhout. Bosbouw was alleen 
een optie als de grond niet geschikt 
was voor andere landbouwdoeleinden, 
oftewel, Staatsbosbeheer kreeg de 
“slechtste” gronden. Door op deze 
gronden bos te verbouwen zou ook de 
grond verbeteren en later meer kansen 
bieden. De eerste generatie houtvesters 

99 Windt van der, 
1995, 246.

100 Gorter, 1986, 
10-12.

101 Buis 1999, 
25-27.

	  



	  

Afb 2.16 
Stuifzand bij Kootwijk, 
1911. Bron: Berendsen 
2008.

van Staatsbosbeheer streefde naar een natuurbos, met bomen van verschillende 
leeftijden en soorten. Ze meenden dat zo’n natuurbos minder kwetsbaar was dan 
de monoculturen naaldhout die de Heidemij aanlegde sinds 1888. De “moderne” 
opvattingen over bosbeheer konden echter niet gerealiseerd worden op de 
onvruchtbare stuifzanden die Staatsbosbeheer moest bebossen; alleen de den wilde 
er wortelen.102 

In eerste instantie richtte Staatsbosbeheer zich dus vooral op het beheren van de 
resterende bossen en op het aanleggen van nieuwe bossen op stuifzanden om verder 
stuiven te voorkomen en mijnhout te verbouwen. De eerste eigendommen liggen bij 
Breda, Kootwijk, Den Haag en Schoorl.103 

 In 1908 ging Staatsbosbeheer het eerste staatsnatuurmonument beheren. Directeur 
van Dissel (voorheen bestuurslid van Natuurmonumenten) wijst de Muy op Texel in 
1908 aan als eerste staatsnatuurmonument. Officieel is natuurbescherming dan nog 
geen taak van Staatsbosbeheer. Dat komt pas in 1928.Van Dissel had aan de minister 
verzocht om bij ontginningen een commissie in 

te stellen om te bepalen welke terreinen om ornithologische, botanische of 
geologische redenen gespaard zouden moeten worden. Die commissie, de 
commissie advies inzake de natuurmonumenten van Staatsbosbeheer, kwam er in 
1934.104  Deze commissie zou een belangrijke rol in het natuurbehoud gaan spelen 
in de periode van zware economische crisis waarbij veel woeste gronden middels 

102 Buis 1999, 
263.

103 Buis 1999, 12.

104 Gorter, 1986, 
38.
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Afb. 2.17 
De eerste eigendommen 
van Staatsbosbeheer, 
bron: Blink 1929.

werkverschaffingsprojecten ontgonnen 
worden. De zorg voor het landschap was 
inmiddels door de overheid ook bij wet 
vastgelegd. In 1922 kwam de boswet, in 
1928 gevolgd door de natuurschoonwet. 
De natuurbeschermingsorganisaties 
kregen steeds meer gronden in 
eigendom en beheer. In 1928 werd er 
ook voor het eerst gesproken over een 
natuurbeschermingswet. Die kwam er 
uiteindelijk pas 40 jaar later, in 1968.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog was 
er vooral veel schade aan de bossen. Er 
was in de oorlogsjaren totaal zo’n 33.000 
hectare bos gekapt.105  Na de oorlog 
volgde er vanaf 1945 een periode van 
wederopbouw van de maatschappij, 
waarbij veel ontwikkelingen, zoals 
stadsuitbreidingen, plaatsvonden 
die bedreigend zijn voor de natuur. 
Flora en fauna verarmden. Er kwamen 
acties tegen ontginningen.106  In 
1938 verscheen er een boek over 
natuurbescherming in Nederland van 
J. Koster. Het eerste hoofdstuk van dat 
boek start met de natuurbescherming te 
benoemen als “een wel zeer opvallende 
strooming in het cultuurleven van 
dezen tijd”.107  Er werden zeven 
motieven gegeven als verklaring 
waarom het verlangen bestond om 
de natuur ongerept te behouden, die 
motieven waren: het esthetische, het 
wetenschappelijke, het recreatieve, 
het toeristische, het pedagogische, het 
economische en het nationaal-politieke 
motief.108 

In 1951 gaf Victor Westhoff in een rede 
aan wat de betekenis was van natu-
urbescherming. Westhoff was een 
vegetatiekundige. Hij bekleedde diverse 
functies en was een autoriteit en inspira-

tiebron binnen de natuurbescherming-
swereld. De betekenis van natuurbe-
scherming legde hij in de eerste plaats 
nog in het wetenschappelijk belang. Hij 
besefte echter al wel dat dit in een over-
bevolkt land als Nederland maatschap-
pelijk moeilijk geaccepteerd zou worden. 
Hij koppelde het wetenschappelijke be-
lang ondermeer aan de landbouwweten-
schap. Het onderzoek aan de natuurlijke 
levensgemeenschappen, zo stelt hij, 
hielp ook binnen de landbouwwetensc-
hap. Daarnaast benoemde hij het belang 
van natuurschoon, de esthetiek van het 
landschap en de rol die dat speelde in 
het welbevinden van mensen.109  In 1961 
sprak koningin Juliana in de troon-
rede uit dat de regering had besloten 
de omzetting van woeste gronden in 
landbouwgronden tot het uiterste te 
beperken, mede ter wille van natuurbe-
scherming en openluchtrecreatie.110  De 
contactcommissie had hier in 1958 toe 
opgeroepen. Tien jaar later in 1968 werd 
de natuurbeschermingswet vastgesteld. 
Binnen de Wet Ruimtelijke Ordening uit 
1965 werden later nota’s toegevoegd die 
van belang waren voor natuur en land-
schap. In 1975 waren dat voor natuur de 
drie groene nota’s met daarop volgend 
de uitgewerkte structuurschema’s voor 
natuur, bos, openluchtrecreatie en land-
schap. Het werkterrein van de natuurbe-
heerorganisaties werd hiermee ingekad-
erd in de landelijke ruimtelijke ordening.
De natuurbeschermingsbeweging in 
Nederland kreeg vanaf de beginjaren 
vooral grote maatschappelijke betekenis 
door het bezit van eigen gebieden. 
Grond vormde net als bij landbouw een 
machtsbasis. 

In de 20e eeuw vonden bosbouwers en 
natuurbeheerders elkaar in verschil-

105 Buis, 1999, 88.

106 Gorter 1986, 
160.

107 Koster, 1938, 6.

108 Koster, 1938, 9.

109 Westhoff, 1951.

110 Troonrede 1961.
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lende periodes op inhoudelijke basis. Beide groepen streefden naar een natuur(lijk) 
bos, gebaseerd op levensgemeenschappen en bosecosystemen, geïnspireerd door 
het archetype van een oerbos. Deze gezamenlijke doelstelling maakte bosbouwers 
en natuurbeheerders tot bondgenoten. Het bleef echter een relatie die op gespannen 
voet stond, vooral zodra de economie meer sturend was in de bosbouw. In de jaren 
dertig slaagde samenwerking op dan ook nog niet. In de jaren zeventig lukte het na 
een moeilijke start wel. De natuurbosbenadering werd gestimuleerd door kritische 
bosbouwers en natuurbeheerders die nieuwe beheersrichtlijnen ontwikkelden 
voor natuurlijke bossystemen. De stormen die in 1972 en 1973 veel schade hadden 
aangericht in bossen met monoculturen deden het besef groeien dat een gevarieer-
dere bossamenstelling ook een meer stabiele situatie gaf. Er waren een aantal per-
sonen op strategische posities, zoals de toenmalige directeur Staatsbosbeheer, van 
Beusekom, die nadrukkelijk podium boden aan de groep kritische bosbeheerders 
die het “oerbos” als inspiratie hadden.

Zuidelijk Flevoland viel in 1968 droog en er was industrie gepland. Er was op dat mo-
ment echter geen behoefte aan nieuw industriegebied op deze locatie en het terrein 
lag braak. Spontaan begonnen zich hier in de Oostvaardersplassen allerlei planten 
en dieren te vestigen. Biologen waren verrast over wat zich hier binnen een aantal 
jaren spontaan ontwikkelde. Dat, samen met bovenstaande ontwikkelingen, leidde 

Frederik van Eeden

Oprichting Heidemij (doel: ontginnen woeste gronden)

Oprichting Staatsbosbeheer (doel: bebossingen en bosbeheer/houtproductie)

Thijsse en Heimans

Oprichting Nederlandse Natuurhistorische Verenging

Oprichting Vereniging Natuurmonumenten

Staatsbosbeheer (v. Dissel) wijst de Muy op Texel aan als eerste staatsnatuurmonument

Boswet

Natuurschoonwet

Oprichting provinciale Landschappen

Natuurbescherming wordt officieel de tweede taak van Staatsbosbeheer

Ruilverkavelingswet met verplicht opstellen landschapsplannen door staatsbosbeheer bij 
ruilverkavelingen

Aankondiging einde ontginning woeste gronden (troonrede)

Natuurbeschermingswet treedt in werking (40 jr na eerste aankondiging!)

Zuidelijk Flevoland valt droog en verwilderd. Begin van nieuwe natuur.

Groeiend besef milieuproblematiek,oa rapport van de club van Rome

Relatienota, brug tussen landbouw en natuur

Oprichting Kritisch Bosbeheer

1886

1898

1899

1900

1901

1905

1908

1922

1928

1927-1936

1928

1954

1961

1968

1968 e.v.

1972

1975

1977

Belangrijke momenten natuurbeheer in Nederland
Afb. 2.18 
Tabel met 
belangrijke 
jaartallen in de 
historie van het 
Nederlands 
natuurbeheer.
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2.8  De periode 
1980 tot heden
Na de uiteenzettingen van Westhoff 
in de jaren veertig en vijftig was 
het algemeen geaccepteerd dat 
natuurgebieden in Nederland gebaat 
waren bij een bepaalde vorm van 
beheer, vooral als het ging om behoud 
van vegetatietypen. Eind jaren zeventig 
kwam er een andere beweging binnen 
het natuurbeheer op gang en deze krijgt 
vanaf de jaren tachtig steeds meer vorm. 
Het accent verschoof van patroonnatuur 
naar procesnatuur. Patroonbeheer was 
gericht op kleinschalig natuurbeheer 
op perceelsniveau met maatregelen 
zoals hooien of beweiden, maar ook 
beheer van elementen in het landschap 
vielen hieronder. Procesbeheer richtte 
zich op het herstel van natuurlijke 
processen die het landschap sturen 
en ging uit van het zoveel mogelijk 
achterwege laten van beheer, maar 
behalve dan de inzet van extensieve 
beheersvormen zoals begrazing. Eind 
jaren zeventig, begin jaren tachtig 
werd de kennis van de werking van 
ecosystemen vergroot. In de jaren 
tachtig kwam landschapsecologisch 
onderzoek steeds meer op gang. 
Internationaal was in deze tijd 
inmiddels, met name in Amerika, het 
denken over wildernisnatuur volop op 
gang gekomen. Er werd grote waarde 
aan wildernis toegekend. Naast de 
zogenoemde patroonnatuur kwam 
erin het beheer ruimte voor natuur 
die meer op eigen benen staat, zonder 
beheer door mensen. Natuurlijke 
processen werd meer ruimte geboden. 
Het Plan Ooievaar in 1987 was het eerste 
concrete voorbeeld in Nederland van 
wat we natuurontwikkeling zijn gaan 
noemen.111

 
Binnen het natuurbeleid kwam voor 
het eerst ruimte voor zelfstandige, 
niet door de mens beïnvloede natuur. 
In het natuurbeleidsplan in 1990 
werd het concept van de Ecologische 
Hoofd Structuur (EHS) vastgelegd. De 
Ecologische Hoofd Structuur is een groot 
netwerk door heel Nederland waardoor 
natuurgebieden met elkaar verbonden 

en uitgebreid worden, er konden grote 
eenheden natuur ontstaan. Bestaande 
natuur werd uitgebreid en voor het eerst 
werd er landbouwgrond aangekocht om 
het daarna als natuur in te richten, dit 
is de zogeheten natuurontwikkeling. De 
regelingen die uit het Natuurbeleidsplan 
voort vloeiden, eerst de Effect Gerichte 
Maatregelen (EGM), en later het 
Overlevingsplan Bos en Natuur (OBN), 
waren een groot succes. Later volgde 
de subsidieregeling Programma Beheer 
voor natuurbeheer. 
Als basis van het concept van de Ecolo-
gische Hoofd Structuur gold de ‘Verk-
ennende Studie Natuurontwikkeling’ 
die Frans Vera en Fred Baerselmans 
schreven in 1989. Hier kwam de term 
natuurontwikkeling naar voren als 
politieke term, bedoeld om afstand te 
nemen van de als defensief beschouwde 
natuurbeschermingsstrategie. Natuu-
rontwikkeling was in eerste instantie 
breed opgevat en kon zowel betrekking 
hebben op grootschalige natuurbouw 
als op kleine voorzieningen voor een 
enkele diersoort. In de definitieve nota 
over natuurontwikkeling lag de nadruk 
echter op grootschalige systemen.112  De 
nota natuurontwikkeling veroorzaakte 
enorme opschudding binnen het Minis-
terie van Landbouw, Natuur en Visserij. 
De studie was gebaseerd op wat er in de 
Oostvaardersplassen werd waargenom-
en en op artikelen uit die tijd. Weten-
schappelijke onderbouwing ontbrak 
echter. De nadere onderbouwing leverde 
Vera in 1997 met zijn proefschrift. 

Het beeld van het parklandschap dat in 
het proefschrift van Vera beschreven 
staat, werd een streefbeeld in veel 
natuurgebieden waar natuurlijke 
processen de ruimte kregen. 
Het instellen van nieuwe grote 
natuurgebieden werd geacht duurzaam 
te zijn en ruimte te bieden aan een 
grote soortendiversiteit. Het ging bij 
deze nieuwe inzichten niet meer om 
bescherming van het bestaande, maar 
het bood juist ruimte voor spontane 
processen, er konden en mochten 
nieuwe dingen ontstaan. Deze nieuwe 
offensieve stijl van natuurbeheer paste 
ook in de tijdgeest. Voor de realisatie van 
de Ecologische Hoofd Structuur moesten 
veel gronden aangekocht worden. In de 

111 Piek en van 
Tooren, 2005, pg 
135.

112 Windt van der, 
1995, 204-206.
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Afb. 2.19 
Ecologische 
Hoofd Structuur, 
bestaande 
natuur en nieuwe 
natuur. Bron: 
Natuurcompendium 
2003.

jaren tachtig ging het met de landbouw in Nederland minder goed, niet elke boer 
had een opvolger. Dit bood mogelijkheden voor uitbreiding van natuur en er zijn 
dan ook veel nieuwe natuurterreinen ontwikkeld. De terreinen die voor de “nieuwe 
stijl” van natuurbeheer werden ingericht kregen een basisinrichting mee, waarna 
ze alleen nog middels begrazing werden beheerd. Door landbouwgronden om te 
zetten in natuur en de natuurlijke processen weer de ruimte te geven, ontstond de 
eerder benoemde tertiaire wildernis. Het waren gebieden waar ooit de primaire 
wildernis ontgonnen was. Die gronden werden daarna verlaten en werden de arme 
woeste gronden, de secundaire wildernis. Die woeste gronden waren in de periode 
tussen 1900 en 1950 veelal wederom ontgonnen en “verbeterd” tot landbouwgrond. 
In de periode tussen 1980 – 2010 was een deel van de “verbeterde” landbouwgronden 
aangekocht om er natuurdoelen te realiseren. De nieuwe inrichting met daarna 

de ruimte voor natuurlijke processen leverde de 
tertiaire wildernissen op en daarmee voor het eerst 
een uitbreiding van het areaal wildernis. Er was echter 
een groot verschil tussen de primaire wildernis en de 
secundaire en de tertiaire wildernis. De eerste was 
vrijwel zonder invloed van de mens. De tweede, de 
secundaire wildernis is ontstaan door uitputting en 
overbenutting van de gronden door de mens die het 
daarna verliet of alleen nog zeer extensief gebruikte. 
De derde wildernis, de tertiaire was ontstaan bij de 
gratie van de mens, het zijn terreinen die ingericht 
werden met als doel ruimte voor de natuurlijke 
processen te creëren.

Fysiek in het landschap waren de secundaire 
wildernissen de restanten van woeste gronden die 
in de ruilverkavelingen gespaard waren vanwege 
hun natuurwaarde. Het waren de laatste delen van 
hoogveenkernen, laagveenmoerassen, stuifzanden en 
heidevelden. Veel van deze terreinen kenden een vorm 
van natuurbeheer en maar zelden betrof het gebieden 
waarin de natuur helemaal autonoom was. 

In de periode 1995-2005 werd er in Nederland 50.000 
hectare nieuwe natuur gerealiseerd. Ongeveer 
driekwart  hiervan bestond uit natuurgraslanden. 
Het overige kwart besloeg bos, heide, soortenrijke 
schrale graslanden en moeras. Grootschalige 
natuurontwikkelingsprojecten hadden natte 
natuur en moeras opgeleverd in het rivierengebied. 
In de periode 1990-2004 was er ongeveer 2000 
hectare nieuwe natte natuur gerealiseerd in het 

rivierengebied; landbouwareaal was hier na een herinrichting met afgraven van 
gronden en het graven van nevengeulen voor het rivierwater omgezet in moeras 
en ruigte. Naast natuurdoelen speelde veiligheid een grote rol in deze projecten.113  
Van de landbouwgronden die ten behoeve van het realiseren van de ecologische 
hoofdstructuur waren ingericht, waren alleen die gebieden die zich richten op 
procesnatuur en waar natuurlijke processen de vrije loop hebben, te benoemen als 
de tertiaire wildernis. Deze tertiaire wildernis betekende voor het eerst weer een 
toename in het totale areaal aan wildernis in Nederland. Deze wildernis is anders 
van aard dan de primaire of secundaire wildernis, ze heeft zich onder andere 
omstandigheden gevormd.

De nieuwe wildernis voegde iets toe aan het Nederlandse landschap, waar 
nauwelijks nog ruimte was voor spontane ontwikkelingen en natuurlijke processen. 
De variatie in landschappen en de nationale biodiversiteit is hierdoor gestegen.  De 
variatie in landschappen en de nationale biodiversiteit is hierdoor gestegen. 
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Afb 2.20 
Tabel overzicht 
belangrijke 
momenten in 
Nederlands 
natuurbeleid 
1980-2011, 
op basis van 
Natuurbalans 
2006 en website 
rijksoverheid.

Vogelrichtlijn1979

Belangrijke momenten natuurbeheer in Nederland

Lidstaten verplicht om maatregelen te treffen om 
populatie Europese vogels op niveau te houden of te 
brengen volgens ecologische, culturele en 
wetenschappelijke eisen

Natuurbeleidsplan1990 Vaststelling Ecologische Hoofdstructuur, taakstelling 
om in 2020 de condities voor instandhouding duurzaam 
op orde te hebben voor alle soorten en populaties 
die in 1982 in Nederland van nature voorkomen. EHS 
doelstelling 728.500 hectare (land-)natuur in 2018 
(waarvoor 151.500 hectare nieuwe natuur moet worden 
verworven/ingericht)

Habitatrichtlijn 1992 Doel: biologische diversiteit waarborgen van natuurlijke 
habitats en wilde flora en fauna in stand houden op 
Europees grondgebied van de lidstaten

Structuurschema Groene 
Ruimte

1995 EHS krijgt status door planologische kernbeslissing, 
verandering in ruimtelijke ordeningskader. Aanwijzing 
Strategisch Groen Projecten

Natuurbeschermingswet en 
Flora en Faunawet

1998 Bescherming van specifieke natuurgebieden en soorten 
in Nederland, schadelijke activiteiten worden 
vergunningplichtig

Instellen Programma Beheer2000 Subsidies voor beheer van bos, natuur en landschap

Agenda Vitaal Platteland2004 EHS nog steeds opgenomen

Nota Ruimte2006 EHS nog steeds opgenomen

Aanwijzing Natura 2000 
gebieden

2009-2010 Samenhangend netwerk van Europese 
natuurgebieden op basis van Vogelrichtlijn en 
Habitatrichtlijn. Betreft 162 gebieden in Nederland. 
Europese regelgeving.

Voorstel nieuwe Natuurwet 
en natuurbeleid

2011 Natuurbeschermingswet, Flora en Faunawet en 
boswet samen laten gaan in één nieuwe 
vereenvoudigde Natuurwet. 
Versobering en vertraging in realisatie EHS, herijking 
van begrenzingen
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Ontwikkelingen 
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64 2.9  Conclusies
De ruimte die door wildernis werd ingenomen in Nederland is niet alleen in areaal 
veranderd vanaf de prehistorie tot het heden, maar ook de aard van de wildernis 
is veranderd. Wildernis is onder te verdelen in primaire, secundaire en tertiaire 
wildernis.
De primaire wildernis “was er gewoon” en begon vanaf de vestiging van de mens 
zo’n 5000 jaar geleden aan areaal te verliezen. De gebieden die door de mens 
in gebruik genomen waren, raakten uitgeput en werden verlaten waarop ze 
verwilderden. Dit zijn de secundaire wildernissen. Hieronder vallen ook de woeste 
gronden die we nog tot in de 20e eeuw kenden in Nederland, gronden die alleen 
extensief in gebruik zijn. De derde periode brak rond 1980-1990 aan wanneer 
er voor het eerst bewust wildernis of ruimte voor wildernis gecreëerd werd. 
Landbouwgronden werden omgevormd om wildernis te worden, een bewuste keus. 
Dit is de tertiaire wildernis.

De verschijningsvorm van primaire, secundaire en tertiaire wildernis is totaal 
verschillend. Maar ook de oppervlakte die wildernis in Nederland in beslag nam 
en neemt, vertoont grote verschillen. De primaire wildernis besloeg zo’n 5000 jaar 
geleden nog bijna geheel Nederland. Sindsdien nam het areaal wildernis alleen maar 
af. Totdat er in de jaren tachtig en negentig van de 20e eeuw natuurontwikkeling op 
gang kwam en er voor het eerst bewust ruimte voor wildernis gemaakt werd. Het 
schema in afbeelding 2.23 is een puur schematische weergave van de veranderingen 
in areaal wildernis door de tijdvakken heen, er zijn geen exacte waarden gebruikt. 

Afb 2.22 
Tabel met overzicht 
van kenmerken 
van historische en 
nieuwe wildernis, 
onderverdeeld in 
primaire, secun-
dair en tertiaire 
wildernis.
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Was overal aanwezig 
voordat de mens zich meer 
permanent ging vestigen 
en invloed ging uitoefenen 
op landschapsvorming 
(periode: vroege en late 
prehistorie).

ontstaan

Primaire wildernis

Geen bewuste keus. Grond 
was na ontginning en 
gebruik uitgeput geraakt 
of anderszins ongeschikt 
voor intensieve benutting en 
verwilderde (periode: late 
prehistorie tot vroege 20e 
eeuw)

Bewuste keus voor het 
creëren of laten ontstaan 
van wildernis (periode: eind 
20e eeuw, begin 21e eeuw).

Secundaire wildernis Tertiaire wildernis

HISTORISCHE WILDERNIS NIEUWE WILDERNIS

AfwezigInvloed 
van de 
mens

Extensief of geen gebruik 
door de mens

Veelal eerst inrichtings-
maatregelen door de mens, 
gevolgd door een extensief 
natuurbeheer. Maar invloed 
mens blijft aanwezig.
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Afb 2.23 
Schematische 
weergave 
areaal primaire, 
secundaire en 
tertiaire wildern-
is, op het land, 
in het Holoceen 
in Nederland.
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68 3.1  Het gebruik van referenties
Natuurontwikkeling, leidend tot de zogenoemde nieuwe natuur, is een geheel of 
grotendeels spontaan verlopend proces waardoor (meestal gewenste maar niet altijd 
te voorspellen) levensgemeenschappen ontstaan met een hogere natuurwaarde 
en/of graad van natuurlijkheid dan die er aanwezig waren.114  Sinds de start van de 
realisatie van de Ecologische Hoofd Structuur vanaf 1990 raakt natuurontwikkeling 
in zwang. Naast het ontwikkelen en herstellen van de kleinschalige natuur met 
bijbehorend kleinschalig beheer, komt er met de Ecologische Hoofd Structuur 
ruimte voor natuur waar de mens een stapje terug doet en waar natuurlijke 
processen de ruimte krijgen. Door toedoen van de mens zijn natuurlijke 
landschappen met bijbehorende levensgemeenschappen sterk afgenomen, 
daarom wordt bij het ontwikkelen van natuur het potentieel natuurlijk landschap 
nagestreefd. Dat zijn landschappen waarin de invloed van de mens zeer gering of 
afwezig is of beperkt zal blijven tot uitwendig beheer om invloeden tegen te gaan die 
de gewenste natuurlijke ontwikkelingen bedreigen.115  Dat uitwendige beheer betreft 
maatregelen buiten het gebied zelf, zoals ingrepen in de waterhuishouding die het 
gebied ten goede komen. In de potentieel natuurlijke landschappen domineert 
de potentieel natuurlijke vegetatie, de hoogst ontwikkelde vegetatie die onder de 
huidige omstandigheden op een bepaalde plaats mogelijk is wanneer alle directe 
menselijke invloeden zoals kappen, maaien, bemesten en ploegen, beëindigd 
worden.116  Die climaxsituatie heeft afhankelijk van ondermeer bodemtype, 
hoogteligging en hydrologische omstandigheden verschillende uitingsvormen. In 
het handboek natuurontwikkeling wordt daarom uitgegaan van een indeling van 
Nederland in fysisch geografische regio’s, zodat per regio vanuit de verschillende 
uitgangssituaties ontwikkelingen kunnen worden geschetst. 

In dit hoofdstuk wordt een indeling op een hoger schaalniveau gebruikt dan de 
fysisch geografische regio’s. De acht fysisch geografische eenheden van Nederland 
kunnen ook opgedeeld worden in twee grote eenheden. Deze onderverdeling in 
maritiem en continentaal Nederland is ook wel de verdeling van Nederland in hoog 
en laag Nederland. In dit hoofdstuk wordt deze indeling verder aangehouden. Het 
werken met twee in plaats van acht eenheden en een opschaling, sluit meer aan bij 
de schaalniveau’s die internationaal van belang zijn voor wildernissen. Een hoge 
mate van natuurlijkheid hangt ook samen met een grote diversiteit en dynamiek, 
die zijn eerder terug te vinden in grote eenheden met een grote diversiteit in de 
geomorfologie. Wat uiteindelijk de streefdoelen worden, hangt niet alleen af van 
de uitgangssituatie en de regio, maar ook van de gekozen beheerstrategie.117  De 
beheerstrategieën komen voort uit het natuurbeleidsplan uit 1990 en verschillen 
vooral in de mate van ingrijpen (beheren) door de mens. Bij het streefbeeld van 
een nagenoeg natuurlijk landschap is de mate van menselijke beïnvloeding laag; 
bij halfnatuurlijke landschappen hoger en in cultuurlandschappen en stedelijke 
landschappen het hoogst. In de nagenoeg natuurlijke landschappen gaat het om 
het ongestoord laten verlopen van grootschalige landschapsvormende (fysische 
en biologische) processen ten behoeve van een natuurlijke differentiatie op 
landschapsniveau.118  Het belangrijkste kenmerk van nagenoeg natuurlijke 
landschappen is dat flora, fauna, levensgemeenschappen en landschapspatroon 
spontaan zijn, dat wil zeggen dat ze het resultaat zijn van niet door de mens 
gestuurde natuurlijke processen. Om landschapvormende processen te laten 
verlopen is enige schaal nodig, daarom wordt in de Nederlandse situatie een 
minimale oppervlakte van 500 hectare gehanteerd.119 

Boven de nagenoeg natuurlijke eenheid staat nog de geheel natuurlijke eenheid. 
Deze is binnen de Nederlandse situatie niet aanwezig, omdat natuurlijke processen 
dan geheel en al ongestoord zouden moeten verlopen. De invloed van de mens op 
waterhuishouding, bodem, reliëf, flora en fauna is zo ingrijpend geweest dat er in 
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Nederland al heel lang geen ruimte meer 
is voor de geheel natuurlijke eenheid.120 
Uitgaande van de definities van pri-
maire, secundaire en tertiaire wildernis 
zoals gebruikt in dit onderzoek, kort 
gezegd de landschappen waar de bodem 
en de voorkomende levensvormen niet 
of zo min mogelijk verstoord worden 
door de mens, is binnen de in Nederland 
gehanteerde systematiek van natuurbe-
heerstrategieën binnen dit onderzoek 
alleen het nagenoeg natuurlijke 
landschap als streefbeeld van 
belang. Om te bepalen wat voor het 
nagenoeg natuurlijke landschap het 
streefbeeld is voor natuurontwikkeling, 
worden referenties gebruikt. Bij 
natuurontwikkeling is de ecologische 
referentie van groot belang. De 
ecologische referentie is een constructie 
van de natuur in een bepaald gebied, 
waarin de mens geen rol speelt. Ze 
is opgebouwd uit (pre-)historische 
gegevens, universele ecologische 
principes, de huidige toestand van 
het gebied, biogeografische gegevens 
van soorten en soms gegevens van 
situaties elders. Volgens de nota 
Natuurontwikkeling is de referentie 
niet precies in de tijd te plaatsen, maar 
duidelijk is dat men verder terug wil 
gaan dan 1850 of 1900, wat als ijkpunt 
van de traditionele natuurbeschermers 
werd gezien. De referentie is een 
puzzel en tegelijk maatstaf voor hoe 
de natuur moet zijn.121 De referenties 
worden gezocht in reconstructies van 
het verleden of in vergelijkbare situaties 
in het buitenland, waar de menselijke 
invloed minder groot is.122  Binnen 
de vakwereld van het natuurbeheer 
is het gemeengoed geworden om met 
referenties te werken. De historische 
referenties geven een beeld van hoe 
de “oorspronkelijke” natuur er in 
Nederland uitzag. Het gaat dan om 

het natuurlijke landschap voordat 
de mens een bepalende invloed 
kreeg. De geografische referentie 
geeft een beeld van het natuurlijke 
landschap zoals dat nu nog voorkomt 
in gebieden buiten Nederland, maar 
met vergelijkbare omstandigheden 
als het gaat om klimaat en bodem 
(de abiotische omstandigheden). Het 
onderscheid tussen geografische en 
historische referenties is op zich helder, 
maar historische referenties hadden 
altijd een ruimtelijke component, en 
de geografische hebben ook altijd een 
historische component.123  Voordeel 
van de geografische referenties is dat 
ze concreet zijn en nauwkeurig kunnen 
worden onderzocht. Nadeel is dat 
ze elders liggen, niet zelden ver van 
Nederland, waar klimaat, geologie en 
andere bepalende factoren sterk van 
die in Nederland verschillen, wat hun 
vergelijkbaarheid geringer maakt. Bij 
de historische referentie is het voordeel 
dat ze direct betrekking hebben op het 
gebied waar het om gaat. Nadeel van de 
historische referentie is echter dat ze in 
het verleden liggen en dat je aangewezen 
bent op reconstructies uit ondermeer 
het bodemarchief. Daarbij kun je niet 
altijd precies vinden wat je nodig hebt, 
omdat de informatie gefragmenteerd 
is. Deze verschillen pleiten voor een 
geïntegreerde referentie die het beeld 
completer maakt.124 

Groot probleem bij het stellen van 
referentiebeelden voor wildernissen 
(nagenoeg natuurlijke eenheden) in 
Nederland is dat het hele gebied dat het 
best vergelijkbaar is qua klimaat en geo-
grafie, namelijk Noordwest-Europa, 
dichtbevolkt en intensief gebruikt is. 
Door toedoen van de mens is de nage-
noeg natuurlijke situatie in Noordwest 
Europa overal al heel lang verdwenen. 

Heeft betrekking op het 
gebied zelf

voordeel

Historische referentie

Actueel, kan in heden 
onderzocht worden (levend)

Geografische referentie

Ligt in het verleden, 
incomplete informatie, 
reconstructies op basis van 
ondermeer bodemarchief 
(dood)

nadeel Ligging elders, daarmee 
slechtere vergelijkbaarheid

Afb. 3.1 
Voor en nadelen 
van historische 
en geografische 
referenties.
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Voor een goede referentie moet of heel ver terug in de tijd gegaan worden, of een 
grote afstand gereisd worden, waardoor de vergelijkbaarheid in beide gevallen 
twijfelachtiger wordt.125 

De toepassing van referentiebeelden voor de Nederlandse natuur roept, vooral door 
benoemde voor- en nadelen, zowel binnen als buiten de natuurbeheervakwereld 
veel discussie op. Dat geldt zowel voor geografische als historische referenties. 
Omdat het gebruik van referenties binnen de periode waarin de tertiaire wildernis 
opkomt een grote rol heeft gespeeld in zowel het denken over wildernis als in het 
creëren of laten ontstaan van nieuwe wildernis, behandelt dit hoofdstuk de volgende 
vragen:

Welke historische referenties werden gehanteerd voor het creëren of laten ontstaan 
van Nederlandse wildernis in de periode 1980 tot heden?

Welke geografische referenties werden gehanteerd voor het creëren of laten ontstaan 
van Nederlandse wildernis in de periode 1980 tot heden?

Wat is het belang van referenties voor wildernis in Nederland?

Deze vragen worden beantwoord door verschillende onderzoeksmethoden te 
hanteren. In onderstaand schema zijn deze benoemd. De selectie van de willekeurig 
gekozen natuurontwikkelingsplannen was een samenstelling van plannen uit 
het natuurwetenschappelijk archief van Staatsbosbeheer. De samenstelling was 
heel divers, van verschillende terreinbeherende instanties, van verschillende 
auteurs, van gebieden uit verschillende geografische regio’s en van verschillend 

Welke historische referenties worden gehanteerd 
voor het creëren of laten ontstaan van Nederlandse 
wildernis in de periode 1980-heden?

Onderzoeksvraag

 Literatuurstudie
 Quickscan van 20 willekeurige 
natuurontwikkelingsplannen uit de periode 1980-
2010 met betrekking tot het gebruik van historische 
referenties en historisch onderzoek
 Analyse uitkomsten gehouden interviews.

Methode

Welke geografische referenties worden gehanteerd 
voor het creëren of laten ontstaan van Nederlandse 
wildernis in de periode 1980-heden?

 Literatuurstudie
 Quickscan van willekeurige reisverslagen die 
in de periode 1980-heden door natuurbeheerders 
gemaakt zijn en vergelijking reisdoelen met in de 
literatuur benoemde referenties.
 Analyse uitkomsten gehouden interviews

Afb. 3.2 
Gehanteerde 
onderzoeksmethode 
bij beantwoording van 
onderzoeksvragen 
over het gebruik 
van historische 
en geografische 
referenties in de 
Nederlandse 
natuurontwikkeling 
van na 1980.

71



71
3.2   Analyse 
van het gebruik 
van historische 
referentie-
beelden in de 
Nederlandse 
natuur-
ontwikkeling 
na 1980
3.2.1  De historische 
referentie voor 
Nederlandse 
wildernis
In hoofdstuk twee is de geschiedenis 
van wildernis in Nederland beschreven. 
Nergens in Nederland is heden ten 
dage nog echte wildernis te vinden. Bij 
het ontwikkelen van nieuwe natuur en 
nieuwe wildernis is het de vraag welke 
wildernis er na wordt gestreefd. Met 
name uit archeologische onderzoeken 
kan informatie gehaald worden die 
wellicht als referentie te gebruiken 
is voor nieuwe natuur. Het is echter 
onmogelijk een eensluidende historische 
referentie voor wildernis te hanteren. 
Niet alleen de landschappelijke variatie 
van wildernis in het verleden was groot, 
maar ook de betekenis van het begrip 
wildernis is door de eeuwen heen 
gewijzigd. Uitgaande van de definitie 
van wildernis waarbij de invloed 
van de mens afwezig is, vallen veel 
wildernissen uit historische bronnen af. 
De gebieden die in de middeleeuwen als 
wildernis beschreven werden, waren al 
in extensief gebruik door er kuddes in te 
laten grazen. 

Historische referenties hebben als 
groot voordeel boven de geografische 
referentie dat ze over het gebied zelf 

gaan. Om naar de situatie terug te gaan 
waar de mens nauwelijks invloed had op 
het landschap moeten we in Nederland 
echter erg ver terug in de tijd om een 
reconstructie te maken van het 
natuurlijke landschap. Vanaf het eind 
van het Atlanticum (circa 4000 jaar voor 
Chr.) werd voor landbouw en veeteelt 
bos gekapt waardoor open plekken 
ontstonden, de waterbalans 
veranderde etc.126  Dit maakt het gebruik 
van historie als referentie voor streef-
beelden en het toekennen van natuur-
doelen in nagenoeg natuurlijke 
natuurgebieden twijfelachtig.

In de interviews waren de historische 
referenties onderwerp van gesprek. De 
interviews leverden sterk wisselende 
antwoorden op. Ook daar bleken 
er verschillende zienswijzen op 
historische referenties voor wildernis 
te zijn, het omslagpunt van de jager-
verzamelaarcultuur naar de eerste 
boerencultuur bleek voor iedereen 
een belangrijke markering in de tijd. 
Reconstructies van het landschap 
en daarmee van de wildernis van de 
prehistorie is lastig. Archeologische 
gegevens zijn altijd een interpretatie 
van een fractie van wat er was. Een 
combinatie van gegevens (bv botresten 
en paleobotanische gegevens) levert 
het meest betrouwbare beeld op. Bij 
de interviews bleek echter dat juist in 
die interpretatie van gegevens grote 
verschillen zitten. Paleobotanici en 
archeologen geven in de interviews aan 
dat er van de hogere gronden minder 
gegevens beschikbaar zijn dan van de 
lagere delen. Door de natte, veelal venige 
omstandigheden in de lage delen zijn 
restanten van bv planten en botten beter 
bewaard gebleven en kunnen betere 
(meer betrouwbare) reconstructies 
gemaakt worden. Op de droge delen is 
nagenoeg niets teruggevonden, behalve 
in de kleinere depressies zoals pingo’s 
en vennen. Juist aan de randen van die 
vennen staan normaliter de kruiden en 
struiken, zoals hazelaar. En juist daarin 
schuilen de verschillende zienswijzen 
in de landschapsreconstructies. 
Hazelaar is een soort die veel stuifmeel 
produceert (windbestuiver). Door de 
grote hoeveelheid stuifmeel per struik 
en de standplaats in randen is deze soort 

126 Leerdam, van, 
1993, 77.
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volgens geïnterviewde archeologen en paleobotanici oververtegenwoordigd in de 
pollendiagrammen en daarom wordt er een correctiefactor toegepast of worden 
soorten als hazelaar buiten de analyses gehouden. De gegevens van deze en andere 
soorten, uit vennen en pingo’s op de hogere gronden, zeggen volgens hen niet altijd 
genoeg om een landschapsreconstructie te kunnen maken voor grote oppervlakten 
die er om heen lagen. Dezelfde gegevens worden ook anders geïnterpreteerd en 
dat leidt tot heel andere landschapsreconstructies. In zijn proefschrift neemt Vera 
hazelaar wel mee in het spectrum van bomen, struiken en kruiden.127  Hij gaat ervan 
uit dat de hazelaar wel aanwezig is in bossen, maar niet bloeit in schaduwsituaties. 
Dat geeft een ander beeld van het historische landschap, een beeld waarin de 
bossoorten minder domineren. Hij interpreteert het als een parkachtig landschap, 
dat zich laat verklaren door begrazing.128  

De meningen over het prehistorische landschap en over de meest sturende 
processen in de landschapsvorming liggen nog steeds mijlenver uit elkaar. Een 
groot deel van het hedendaagse wetenschappelijke debat over nieuwe wildernis gaat 
hierover.

3.2.2  De rol van historisch onderzoek bij 
nieuwe wildernis

Historische onderzoeken nemen een steeds belangrijkere rol in bij het maken van 
visies voor nieuwe natuur. De toename is deels ontstaan door de Nota Belvedere 
uit 1999. Deze nota pleit voor zorgvuldige omgang met cultuurhistorische 
waarden in ruimtelijke ontwikkelingen, dat betreft ook natuurontwikkeling.129  
De stimuleringsregeling die verbonden was aan de Nota maakte het mogelijk om 
aan de start van visietrajecten een cultuurhistorische inventarisatie uit te voeren. 
De uitkomsten daarvan werden basis voor het verdere planvormingstraject. Deze 
onderzoeken vinden vooral hun weg in de cultuurhistorische landschappen 
en worden gebruikt als inspiratiebron om dat culturele erfgoed een goede plek 
te geven binnen de toekomstvisies voor betreffende gebieden. Bij het streven 
naar nagenoeg natuurlijke landschappen en nieuwe wildernis, gaat het juist om 
landschappen zonder menselijke invloed. De onderzoeken die daarvoor bruikbaar 
zijn, hebben vooral betrekking op de periode van de jager-verzamelaars culturen in 
de prehistorie. Toen was de invloed van de mens nog beperkt tot die van “predator”. 
De invloed neemt toe wanneer zich een gevestigde boerencultuur ontwikkeld, 
beginnend met de Trechterbekervolken, zo’n 3500 voor Chr.

De Atlas van het Holoceen biedt een overzicht van de ontwikkeling van het 
natuurlijke landschap van Nederland.130  De kaartenreeks laat vooral de 
veenontwikkeling en de dynamiek van rivier- en zee-invloeden zien. Het verschilt 
per gebied wanneer de invloed van de mens landschapsbepalend begint te 
worden. De historische referentie ligt net vóór dat omslagpunt. In de Romeinse 
tijd staan grote delen van Nederland nog onder invloed van natuurlijke processen, 
sleutelprocessen die van invloed zijn op de bosontwikkeling (vooral het belemmeren 
ervan) hebben dan deels nog vrij spel. 

In de interviews werd aangegeven dat historisch onderzoek zeker van belang is 
bij het ontwikkelen van nieuwe natuur. Met historisch onderzoek wordt in deze 
een volledige landschapsreconstructie bedoeld, dus ook van de prehistorische 
periode. Historisch onderzoek geeft ons inzicht in natuur en landschap voor 
ingrijpen door de mens. Historisch onderzoek biedt informatie en inspiratie voor de 
toekomst. Het verleden is echter het verleden en kan niet gereproduceerd worden. 
Bodem en klimaat zijn dermate veranderd in Nederland dat een herstel van het 
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landschap van meer dan vijfduizend jaar geleden onmogelijk is. Kennis over de 
ecologische processen die zich af hebben gespeeld kunnen wel ingezet worden om 
nieuwe processen de ruimte te bieden. In die zin heeft historisch onderzoek een 
meerwaarde binnen de natuurontwikkeling in het heden.

Om te kijken welke rol historisch onderzoek en historische referenties spelen bij het 
ontwikkelen van nieuwe wildernis zijn negentien willekeurige natuurontwik-
kelingsplannen uit de periode1980-2010 aan een quickscan onderworpen. De 
quickscan betrof plannen van diverse auteurs. De auteurs waren werkzaam bij 
een natuurbeheerorganisatie, bij ecologische adviesburo’s, Rijkswaterstaat, Dienst 
landelijk gebied of studenten. De opdrachtgevers verschilden ook, er zaten gebieden 
bij van gemeenten, natuurbeheerders en particulieren. Het doel was gelijk, het 
ontwikkelen van nieuwe natuur en het waren concrete inrichtingsplannen.

In de quickscan is gekeken of er historische of geografische referenties benoemd 
werden in de plannen. In slechts één van de plannen werd een geografische 
referentie benoemd. De historische referenties kwamen meer aan bod, maar werden 
niet letterlijk zo benoemd. In iets meer dan de helft van de plannen werd een korte 
beschrijving van het verleden gemaakt of een kaart van de historische situatie 
opgenomen. In slechts twee plannen, Plan Ooievaar en de ontwikkelvisie voor 
Tiengemeten is die beschrijving iets uitgebreider, in de overige plannen volstaan 
een paar zinnen. Als er een referentie opgenomen is, dan is dat de kaart van rond 
1900 of de situatie rond 1850. In geen van de plannen is een onderzoek gedaan naar 
de situatie van het landschap vóórdat de mens er invloed kreeg. De beschrijvingen 
en kaarten zijn niet leidend voor de streefbeelden die gesteld worden voor de 
natuurontwikkeling. In figuur 3.4 staat een verkorte weergave van de quickscan. 
De overzichtstabel met alle gegevens en titels van de plannen is in de bijlage 
opgenomen.

Er is een duidelijk verschil in de rol die historische referenties gespeeld hebben in de 
vorming van het beleid en de ideeën over natuurontwikkeling en de rol die ze spelen 
in concrete inrichtingsplannen. In de concrete inrichtingsplannen worden ze niet 
gebruikt als basis voor het stellen van doelen en streefbeelden. Opvallend is verder 
dat bij het vervolgbeheer overal de invloed van de mens aanwezig blijft, in dertien 
van de plannen betreft dit de inzet 
van begrazing.

De twee plannen waarbij de meeste 
aandacht is besteed is aan de 
beschrijving van de historische 
situatie zijn het Plan Ooievaar en de 
ontwikkelvisie voor Tiengemeten. In 
de ontwikkelvisie van Tiengemeten 
is een cultuurhistorische verkenning 
opgenomen. Voor de historie 
wordt vooral gekeken naar 1750 en 
recenter, vanaf dat moment is de 
mens gestart met het aanleggen 
van poldertjes op het eiland. 
Tiengemeten was vanaf ongeveer 
1600 een opwas in het Haringvliet.131  
Opvallend is dat er in het plan geen 
nauwkeurige beschrijving is van 
de periode vóór de inpolderingen, 
terwijl het toekomstbeeld voor 
een groot deel gericht is op 
natuurlijke ontwikkeling met 

Historische referentie be-
noemd

0 keer

Onderwerp in quickscan

Korte historische beschrijving 
of kaart historische situatie 
opgenomen (ook zeer 
beknopt, een paar zinnen is 
meegerekend)

10 keer

Aantal plannen 

Geografische referentie 
benoemd

1 keer

Vervolgbeheer met invloed 
van mens (inclusief inzet van 
begrazing en maatregelen als 
maaien, slootonderhoud)

19 keer

Afb. 3.4 rechts
Samenvatting 
Quickscan gebruik 
referenties in negentien 
willekeurige Nederlandse 
natuurontwikkelingsplannen 
uit de periode 1980-2010
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ruimte voor dynamiek. Anderzijds zou 
een beschrijving of “teruggang naar 
het verleden” hier weinig zinvol zijn, 
omdat het meest sturende element in het 
verleden, namelijk de getijdenwerking, 
door de deltawerken volledig is 
verdwenen. Door deze verandering 
kunnen streefbeelden niet rechtstreeks 
gekoppeld worden aan historische 
gegevens.

Het plan Ooievaar, een ontwikkelvisie 
voor de Millingerwaard aan de 
Waal, is een van Nederlands eerste 
natuurontwikkelingsprojecten, het is 
geschreven in 1986. Het vernieuwende 
was dat er functies gecombineerd 
werden, veiligheid en natuur kwamen 
voor het eerst samen. In de visie was 

geen strak toekomstbeeld vastgesteld, 
maar was er ruimte om de natuur zich 
spontaan te laten ontwikkelen. Er werd 
wel een basisinrichting uitgevoerd 
waarbij historie een rol speelde, er zijn 
oude geulen uitgegraven. Historisch 
onderzoek heeft in dit plan dus wel 
een rol gespeeld om nieuwe wildernis 
te creëren, maar wel gericht op een 
periode, 17e eeuw en later, waarin 
het rivierenlandschap al grotendeels 
mensgestuurd was. Door namelijk de 
historische meanders weer uit te graven 
en gekanaliseerde stukken ongedaan te 
maken kreeg de dynamiek van de rivier 
weer ruimte. Bij plan Ooievaar bleek 
historisch onderzoek een belangrijke 
bron voor de herinrichting; het 
toekomstbeeld lag niet vast.

Afb. 3.5 
Grazers in 
natuurontwikkelingsgebied 
Millingerwaard. 
Foto: F. Helmig.
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3.3  Analyse van 
het gebruik van 
geografische 
referenties in 
de Nederlandse 
natuurontwikkeling 
na 1980
 

3.3.1  Analyse geografische 
referenties op basis van 
literatuur en interviews
Eind jaren tachtig begon het offensief tegen de 
teloorgang van de natuur in Nederland. Plan 
Ooievaar bij de Millingerwaard is het eerste concrete 
voorbeeld van grootschalige natuurontwikkeling en 
het tegengaan van de afbraak van natuurwaarden. 
Natuur in Nederland was echter al zo 
geminimaliseerd dat er geen gebieden meer waren 
die voldoende informatie en inspiratie boden om 
streefbeelden en doelen op te stellen.132  Dat was de 
aanleiding om op zoek te gaan naar ecosystemen 
in het buitenland die vergelijkbaar, maar minder 
verstoord waren of om te zoeken naar historische 
referenties binnen de Nederlandse situatie. Dat 
zoeken naar referenties wordt gedreven door de 
uitgangspunten van het natuurbeleidsplan waar 
natuurontwikkeling in 1990 zijn plek vond. Daarin 
wordt, kort gezegd, gesteld dat ten eerste de actuele 
toestand van de natuur niet het streefbeeld hoeft 
te bepalen, ten tweede dat de gestelde doelen ook 
getoetst moeten kunnen worden en ten derde dat er 
gestreefd wordt naar een terugtredende rol van de 
mens.133 

De natuurontwikkeling uit het beleidsplan werd 
uitgewerkt in de Ecologische Hoofdstructuur, waarbij 
natuurdoeltypen werden toegekend aan gebieden. 
Om die beter toe te kunnen kennen is er een onder-
zoek gedaan naar ecologische referenties voor de 
acht fysisch geografische regio’s van Nederland.134 

Om referenties te selecteren werden sleutelprocessen 
bepaald. Sleutelprocessen zijn processen die 
zich afspelen op landschapsschaal en die een 
doorslaggevende rol spelen in de ontwikkeling 
van patronen met een minimale omvang van tien 

	  

Afb. 3.6 
Kaart met fysisch 
geografische indeling van 
Nederland. De hoogvenen, 
zandgronden, beekdalen 
en het heuvelland 
vormen Hoog-Nederland. 
Het rivierengebied, 
zoetwatergetijdengebied, 
laagveen, 
zoutwatergetijdengebied, 
Noordzee, afgesloten zee-
armen, zeekleimoerassen 
en duinen vormen 
Laag-Nederland. Bron: 
Berendsen, 2008.

132 Leerdam, van, 
1993, voorwoord.

133 Leerdam, van, 
1993, 5.

134 Dit betreft het 
onderzoek van 
Allard van Leerdam 
en Martin Wassem 
uit 1993. Het is de 
enige studie op dit 
vlak en daarom veel 
aangehaald. Het 
betreft echter slechts 
een verkennende 
studie, waar volgens 
de auteurs te weinig 
tijd voor beschikbaar 
was.



	  

hectare.135  Bij natuurontwikkeling werd 
begrazing vaak benoemd als sturend 
element. Op basis van een hiërarchische 
ordening van ecosystemen zijn voor 
het bepalen van referenties juist met 
name de “levenloze” processen als 
sleutelprocessen benoemd. Ze verlopen 
op een hoog schaalniveau en zijn 
doorslaggevend voor instandhouding 
en ontwikkeling van biodiversiteit.136  
Voor elke fysisch-geografische regio 
van Nederland kan een globaal 
referentiebeeld geschetst worden van het 
natuurlijke landschap, dat is gebaseerd 

op het potentieel natuurlijke landschap, 
dat wat er van nature voor zou kunnen 
komen, wanneer de menselijke invloed 
geheel zou worden uitgeschakeld.137  
Het potentieel natuurlijke landschap 
is een landschap dat gedomineerd 
wordt door de potentieel natuurlijke 
vegetatie (PNV). In de meeste situaties 
in Nederland is dat een gesloten bos.138 

Afb. 3.7 
Hoogtekaart 
van Nederland, 
verschil tussen 
hoog en laag 
Nederland. Bruin 
is hoog, groen 
is laag. Bron: 
Berendsen, 2008.

135 Leerdam, van, 
1993, 10.

136 Leerdam, van, 
1993, 78.

137 Berendsen, 
2008, 4.

138 Londo, 1997, 
259.
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3.2.2  Geografische referenties per 
landschapstype
In de literatuur die ten grondslag lag aan het natuurbeleid in de periode dat 
natuurontwikkeling opkwam (1980-2000) werden referenties benoemd. Deze 
paragraaf geeft een overzicht van de in de literatuur gehanteerde referenties, zodat 
ze vergeleken kunnen worden met de reizen naar referentiegebieden die in deze 
periode veelvuldig gemaakt werden. Als we, zoals eerder gesteld, Nederland indelen 
in twee regio’s, die van Hoog en Laag Nederland, dan kunnen op grote schaal 
spelende sleutelprocessen benoemd worden die kunnen helpen om tot referenties 
en uiteindelijke streefbeelden te komen.139  In Laag Nederland zijn de gebieden met 
de hoogste natuurlijke dynamiek van Nederland te vinden.140  Vooral natuurlijke 
processen hebben geleid tot hooggewaardeerde ecosystemen. Het natuurbeleid is 
sinds 1990 gericht op het behouden en herstellen van een ongestoord verloop van 
die natuurlijke processen. Hierbij wordt uitgegaan van het principe dat wanneer 
processen ongestoord kunnen verlopen, alle structuren, planten en dieren die er van 
nature thuishoren zich kunnen handhaven, ontwikkelen en herstellen. Belangrijke 
sleutelprocessen zijn: getijdenbewegingen, wind, golven.141 

Voor de continentale invloedsfeer in Hoog Nederland was het lastiger om de 
sleutelprocessen vast te stellen door de vroege menselijke occupatie van deze 
regio. Door ingrijpen van de mens was het landschap sterk veranderd, de kleine 
lokale ingrepen gingen over naar regionale niveaus en hadden hun invloed 
op de waterbalans op een groot schaalniveau. Uitgaande van de invloed van 
sleutelprocessen op processen op minimaal 10 hectare oppervlakte, gaat het om 
processen die bepalend zijn voor een nagenoeg natuurlijke toestand. Het gaat dan 
met name over het al dan niet doorontwikkelen tot de climaxvegetatie van bos. 
Is een proces in staat om het bos “open te breken”, dus de omslag te laten maken 
van een gesloten bos, naar een halfopen systeem, dan is er sprake van een sturend 
proces, een sleutelproces. Het gaat er dus in feite om welke natuurlijke processen 
bosvorming kunnen verhinderen en daarmee bepalend zijn voor het voorkomen 
van boomloze en boomarme vegetaties in een nagenoeg natuurlijke toestand.142  
Bosbelemmerende processen zijn: erosie, hellingprocessen, grondwaterstagnatie, 
overstroming, verzilting, hoogveenvorming, laagveenvorming (verlanding) en 
herbivorie.143  Die laatste, herbivorie, staat veel ter discussie, getuige de grote 
aandacht voor de grazers in de Oostvaardersplassen. Ook tijdens de interviews 
bleven de meningen over het al dan niet sturend kunnen zijn van herbivorie op de 
bosontwikkeling heel ver uiteen lopen.144 
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139 Leerdam, van, 
1993, 12.

140 Londo, 1997, 
339.

141 Leerdam, van, 
1993, 12.

142 Leerdam, van, 
1993, 38.

143 Vereniging 
Natuurmonu-
menten, 1996, 56.

144 Interviews 
Vera,Kooijmans, 
Kooistra, van 
Vuure, verslagen 
in bijlage.

145 Ministerie 
van Landbouw, 
Natuurbeheer en 
Visserij, 1995, 9.

3.2.3  Referenties Hoog Nederland
Als uitwerking van het natuurbeleidsplan uit 1990 is er in 1995 een doorvertaling 
gemaakt, een achtergronddocument over ecosystemen in Nederland. In dat 
achtergronddocument staat ook aangegeven waar in Nederland nog kansen liggen 
voor nagenoeg natuurlijke eenheden die in het zogenoemde spoor A vallen. Spoor 
A geeft meer ruimte aan natuurlijke processen en natuurlijkheid om uiteindelijk 
de omvang van meer natuurlijke typen natuur in Nederland te vergroten.145  
Binnen hoog Nederland gaat het met name om kansen in het rivierengebied, de 
veenmoerassen bij rivieren en beken; de hoogvenen en bossen op de de hogere 
zandgronden. Het referentiebeeld dat gehanteerd wordt voor het natuurlijke 
rivierenlandschap (bos) is een situatie in het buitenland waar de invloed van 
de mens kleiner is. De Ob (West-Siberie), de Missisippi en de Rio Magdalena 
(Colombia) zijn de meest natuurlijke riviersystemen die als referentie gelden. Iets 
meer beïnvloed en dichterbij is de Donau. De Donau is een referentie voor de Waal, 
Neder-Rijn en Grensmaas. De Allier en de Duitse Bovenrijn zijn referentierivieren 
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146 Bal, 1995,128.

Afb 3.8 a en b 
Natuurontwikkeling 
Millingerwaard en 
referentiegebied bij 
de Donau. 
Bron: F. Helmig en 
St. Ark.

voor de Grensmaas en de Moreva 
voor de Overijsselse Vecht.146  Voor 
begraasde rivierlandschappen staan 
het Junner Koeland en het Börkener 
Paradies genoemd, maar bij beide 
is de invloed van de mens aanwezig 
door de sturing in de begrazing en de 
gebieden hebben een geringere schaal. 
Het belangrijkste sturende element, of 
beter proces, voor het rivierenlandschap 

is de vrije afstroming van de rivier, de 
rivierdynamiek en eventueel opwellend 
grondwater.

Voor de moerassen, ondermeer de Oost-
vaardersplassen, worden referenties 
genoemd in de Donaudelta en werden 
ook moerassen bij de Loire in Frank-
rijk genoemd. Stromend en stagnerend 
water zorgen er daar voor dat daar niet 
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Afb 3.9 a en b 
Oud eikenbos 
(strubbenbos) in 
het Drentsche 
Aa gebied en 
referentiegebied 
bos in Bialowieza, 
Polen.

	  



	  
Afb 3.10 
Eilandmodel, van 
links naar rechts de 
eilandonderdelen: 
de eilandkop (1), het 
duinboogcomplex (2), 
de washover (3), 
de eilandstaart (4) en het 
strand en de vooroever 
(5). bron: Eilanden 
Natuurlijk, 2010.

147 Leerdam, van, 
1993.

148 Bal, 1995,  80. 

149 Een washover is 
een laagte op het 
eiland, tussen kop 
en staart in, op de 
kwelder. Bij extreem 
hoge waterstanden 
spoelt het 
Noordzeewater 
hier over het eiland 
heen. Bij dergelijke 
overstromingen 
breken de eilanden 
niet doormidden.

150 Het Tij Geleerd, 
2008.

151 Bal, 1995, 265.

152 Bal, 1995, 162.

overal bos 
ontstaat, 
maar er 
een zekere 
openheid 
is.147  
Voor de 
hogere 
zand-
gronden 
wordt vooral 
gerefereerd 
aan bos-
gebieden. 
Bialowieza 
in Polen 
is een veel 
gebruikte 
referentie 
voor oer-

bossen. Voor de beekdalen van de 
hogere zandgronden zijn het Peenetal 
en de Biebzra het meest gebruikt. Voor 
de totale landschappelijke samenhang 
van de hogere zandgronden is het West-
Siberische laagland een goede referentie 
door de schaal, maar klimatologisch zijn 
er verschillen.148 

3.2.a  Referenties 
Laag Nederland
Voor de getijdengebieden in Nederland 
gaat het om gebieden waar de zee-
invloed dominant is, zoals bij de 
Waddenzee of om delta’s waar zowel 
zee- als rivierinvloed is en de estuaria, 
in Nederland de Eems-Dollard 
of Westerschelde en de duinen. 
Ongestoorde estuaria zijn er nauwelijks 
in Europa en in Nederland zijn dit de 
enige twee locaties met potentie. Voor de 
Nederlandse Waddenzee kan natuurlijk 
een vergelijking gemaakt worden 
met het Duitse of Deense deel van de 
Wadden. Voor de natuurlijke situatie van 
de Waddeneilanden met de dynamiek 
van eilandgroei en verplaatsing is een 
eilandmodel gemaakt. De eigenlijke 
natuurlijke situatie is nergens meer 
aanwezig. Om de bewoning van de 
eilanden veilig te maken zijn de eilanden 
vastgelegd middels zandsuppleties 
en zijn er stuifdijken aangelegd. Het 
eilandmodel maakt duidelijk dat de 

meeste eilanden uit een kop en staart 
bestaan en een wash-over hebben.149  Het 
volgen van de natuurlijke situatie, met 
ruimte voor wash-overs is niet alleen 
een heel natuurlijke situatie, maar het 
blijkt ook een veilige situatie te zijn.150  

Internationaal hebben de Weser, de 
Elbe, de Thames, de Humber, de Seine 
en de Somme nog getijdenwerking. Als 
referentie kan het best de Inner Solnay 
in Groot Brittanie aangehaald worden. 
Daar gaan zoete moerassen via gras-
landen over naar kwelders.151  

Voor de laagveenmoerassen wordt een 
onderscheid gemaakt tussen grond- en 
oppervlaktewater gevoede systemen met 
de Biebrza en West-Siberische laagvlakte 
als referentie en brakwatervenen 
waarvoor de Norfolk Broadlands 
(Engeland) en de Boddenkust in 
Duitsland referenties vormen.152  Bij de 
laagvenen is de aanvoer van voldoende 
schoon water noodzakelijk.

Dit overzicht van geografische 
referenties was grotendeels opgesteld 
voor het natuurbeleid van 1990. De 
benoemde referenties kwamen voort 
uit een zoektocht naar gebieden die 
klimatologisch en bodemkundig 
overeenkomsten met Nederland 
vertoonden, maar waar de invloed van 
de mens veel minder groot was. Het is de 
vraag of deze referentiegebieden ook nog 
een rol hebben gespeeld in de concrete 
uitwerking die na het beleidsbesluit 
volgde en waarbij binnen de realisatie 
van de Ecologische Hoofd Structuur 
natuurontwikkeling op gang kwam.
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Afb 3.11 a en b
Luchtfoto laag-
veengebied De 
Deelen, Friesland 
en luchtfoto 
referentiegebied 
de Biebrza in 
Polen.
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3.4  Waarderen 
van de 
mate van 
natuurlijkheid 
aan de 
hand van 
geografische 
referenties
Naast het beschrijven van de referenties 
uit de literatuur en de toetsing van de 
natuurontwikkelingsplannen zijn de 
interviews gebruikt als toetsingskader 
voor het belang van referenties. Dit 
is niet alleen gedaan door vragen te 
stellen over referenties, maar ook door 
de geïnterviewden zelf een schema in 
te laten vullen. Aan de geïnterviewden 
is gevraagd om natuurgebieden in 
Nederland te benoemen en er een 
mate van natuurlijkheid aan toe te 
kennen. Deze schema’s bieden inzicht 
in de waardering van natuurlijkheid in 
gebieden van Nederland en dit biedt 
zicht op de referentiekaders van de 
geïnterviewden.

Het eenvoudige schema met 
een diagonaal weerspiegelt een 
toenemende mate van natuurlijkheid. 
De geïnterviewden hebben zelf een 
aantal eigen gekozen natuurgebieden in 

Nederland op de lijn met toenemende 
mate van natuurlijkheid geplaatst. De 
natuurgebieden vormen binnen ons 
land een geografische referentie voor 
de mate van natuurlijkheid. Iedereen 
plaatste unaniem het Waddengebied 
als meest natuurlijke bovenaan de 
diagonaal voor de Nederlandse situatie. 
Als ijkpunt onderaan de diagonaal 
stond de droogmakerij de Beemster in 
Noord-Holland met erg lage mate van 
natuurlijkheid. Een aantal gebieden 
werden meerdere malen genoemd door 
geïnterviewden, die gebieden zijn er hier 
uitgelicht.

Als meest natuurlijke gebieden in 
Nederland werden vooral natte 
gebieden genoemd, zoals de Waddenzee 
en natuurontwikkelingsgebieden 
in het rivierengebied zoals de 
Millingerwaard. Ook de veengebieden 
(laag en hoogveen) werden genoemd. 
De Oostvaardersplassen werden zeer 
wisselend ingedeeld. Van bijna het 
meest natuurlijke dat we hebben op 
de Waddenzee na, tot het bijna meest 
gecultiveerde natuurgebied. Dat 
laatste had dan vooral te maken met 
de basis van de Oostvaardersplassen, 
namelijk een ligging op de voormalige 
zeebodem. De drooglegging door de 
mens is dan, naast het omringende 
hekwerk, bepalend voor het 
toekennen van een lage mate van 
natuurlijkheid. De tweede grafiek geeft 
de waardering van de natuurlijkheid 
van de Oostvaardersplassen door de 
geïnterviewden weer. Het Drentsche 
Aa gebied, een zeer hoog gewaardeerd 
cultuurhistorisch landschap, werd 

ook heel vaak genoemd 
en werd heel wisselend 
gewaardeerd. Afbeelding 
3.9a laat de waardering van 
de natuurlijkheid van het 
Drentsche Aa gebied – 
Baloöerveld zien. Een gebied 
waar de natuurlijkheid een-
duidiger werd gewaardeerd is 
het rivierengebied. De grafiek 
in afbeelding 3.9c toont een 
waardering die grofweg tussen 
50-75 % op de diagonaal ligt. 
Blijkbaar appelleert het land-
schapsbeeld met de natuur-
ontwikkeling en de 

Afb. 3.12 
Het basisschema 
“Mate van 
natuurlijkheid”. 
Aan de 
geïnterviewden 
werd gevraagd in 
dit blanco schema 
Nederlandse 
natuurgebieden 
op de diagonaal 
te plaatsen, 
waarbij de mate 
van natuurlijkheid 
toeneemt. Als 
ijkpunten waren 
de droogmakerij 
de Beemster en 
de Waddenzee al 
als uitersten op 
de lijn geplaatst.

	  

83



84

	  

	  

Afb 3.13 a, b en c 
Elke verticale lijn is 
een markering waar 
geïnterviewden 
het betreffende 
natuurgebied op 
de as met mate 
van natuurlijkheid 
in het basisfiguur 
plaatsten. Alleen bij 
het rivierengebied 
werd de mate 
van natuurlijkheid 
vergelijkbaar 
gewaardeerd.

3.13 a
het Drentsche 
Aa gebied/het 
Balloöerveld

3.13 b  
de 
Oostvaardersplassen.

3.13 c
Natuurontwikkeling 
in het rivierengebied, 
Millingerwaard.

Afb. 3.14 
Het basisschema 
voorzien van 
de overige 
benoemde 
gebieden, door 
de geïnterviewden 
geplaatst op 
de schaal met 
de mate van 
natuurlijkheid.

De vierde grafiek in afbeelding 3.14 laat andere gebieden zien die genoemd werden 
en waar ze in de figuur geplaatst werden. Een eensluidende conclusie over de 
natuurlijkheid van betreffende gebieden is aan de hand van de interviewgegevens 
niet te trekken, omdat ze niet vaak genoeg genoemd werden. De grafieken bieden 
wel inzicht in de grote verschillen in toekenning van de mate van natuurlijkheid. Dat 
houdt tot op zekere hoogte ook verband met de achtergrond van geïnterviewden.

85



85
3.5  Reizen 
naar referentie-
gebieden
Met de opkomst van natuurontwikke-
ling en realisering van de ecologische 
hoofdstructuur, neemt ook het aantal re-

izen van natuurbeheerders 
en onderzoekers naar ref-
erentiegebieden toe. Ook 
vóór deze periode werden 
er wel dergelijke reizen ge-
maakt, maar naar andere 
gebieden, in mindere mate 
en met een ander doel. Dat 
bleek uit een aantal reis-
verslagen van de periode 
vóór 1980, dat is minimaal 
vergeleken met het aantal 
reisverslagen dat vooral 
na 1990 toeneemt. In het 
natuurwetenschappelijk 
archief zijn veel reisversla-
gen opgenomen, zowel van 
Staatsbosbeheerreizen, 
als van reizen van andere 
organisaties.

De grondaankopen 
voor de ecologische 
hoofdstructuur namen 
vanaf 1990 toe met een 
hoogtepunt tussen 1990-
2005. Alle aangekochte 
gronden werden voorzien 
van natuurdoeltypen 

en op grote schaal heringericht. 
Plannenmakers en beheerders konden 
in de eigen omgeving geen ervaringen 
opdoen met de gekozen streefbeelden. 
Natuurbeheerders en ecologen gingen 
veelal samen op reis om de referenties 
van hun eigen beheergebied te ervaren. 
Dit bood informatie en inspiratie om 
naar de streefdoelen in het eigen gebied 
toe te werken. Tijdens veldbezoeken 
werd onderling en veelal met een 
lokale beheerder of ecoloog informatie 
uitgewisseld. De nog natuurlijke 
stromende rivieren zoals de Loire 
en Allier in Frankrijk of de Donau in 
Hongarije werden pelgrimsoorden voor 
wie wil zien hoe een natuurlijke rivier er 
eigenlijk uitziet.153 

Getuige de reisverslagen gingen veel van 
de reizen naar Polen naar de Biebzra en 
Bialowieza of naar New Forest in Groot-
Brittannië en de Loire in Frankrijk. De 
reizen werden begeleid door ecologen 
vanuit Nederland of door Nederlandse 
ecologen die geëmigreerd zijn. Met 
deze reizen leek er een ideaalbeeld 
voor natuur te zijn ontstaan, het 
bleef de vraag hoe haalbaar het is om 
vergelijkbare ecosystemen in Nederland 
te (her-) ontwikkelen.

Om het gebruik van geografische 
referenties voor natuurontwikkeling 
in Nederland te onderzoeken is uit 
het natuurwetenschappelijk archief 
van Staatsbosbeheer een overzicht 
gemaakt van bestemmingen en doelen 
van reizen die gemaakt werden naar 
referentiegebieden in de periode 
1980-2010. Die bestemmingen en 
doelen zijn vergeleken met de in de 
literatuur gehanteerde geografische 
referenties voor Nederlandse natuur. 
Het is opvallend dat de gekozen 
reisdoelen niet overeenkomen met de 
in de literatuur beschreven referenties. 
Bij navraag bleken er veel praktische 
grondslagen te zijn voor de keus van de 
te bezoeken gebieden.154  De basis was 
dat het te bezoeken gebied op een hoger 
schaalniveau vergelijkbaar zou moeten 
zijn met de Nederlandse situatie als het 
gaat om bodem, klimaat en ecosysteem. 
Het uiteindelijke reisdoel werd mede 
bepaald door het al dan niet beschikbaar 
zijn van rapportages over het gebied, het 
al dan niet voorkomen van zeldzame 
soorten, het begeleid kunnen worden 
door een Nederlands sprekende ecoloog 
of het eenvoudig kunnen organiseren 
van overnachtingsmogelijkheden, 
omdat er al een andere groep geweest 
was.

De meest voorkomende reisdoelen die 
door natuurbeheerders bezocht werden 
zijn in onderstaande figuur opgenomen 
en afgezet tegen de in de literatuur aan-
bevolen referentiegebieden. Windworp 
en herbivorie zijn niet als sleutelproces-
sen in de tabel opgenomen. Ze zijn 
slechts op lokaal niveau van belang en 
niet bepalend voor het 
landschapsbeeld.155 

Afb. 3.15 
Advertentie van 
een reis naar een 
referentiegebied in 
Polen.
Bron: Huid en Haar, 
1987.

Afb 3.16 a en b   
Staatsbosbeheer 
medewerkers 
bezochten in 2008 
New Forest, onder 
begeleiding van 
een Nederlands 
ecoloog. Foto’s: 
Albert Henckel.

153 Www.wildernis.eu 
is een website over 
Europese wildernis. 
De openingszin op de 
startpagina geeft al aan 
dat er geen wildernis is in 
Europa. De website gaat 
over wildernis, over het 
oude cultuurlandschap 
van Europa, een 
contradictie! De site geeft 
aan waar referenties 
liggen voor Nederlandse 
rivieren en wildernis.

154 Navraag bij medewerk-
ers van Staatsbosbe-
heer die in de periode 
1990-2000 veel gereisd 
hebben naar referen-
tiegebieden, oa H. Hut, F. 
Helmig en H. Boll.

155 Vereniging Natuur-
monumenten, 1996, 60.
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Afb 3.17 
Overzichtstabel 
met referenties 
en reisdoelen 
voor Hoog en 
Laag Nederland. 
Samengesteld 
op basis van 
het natuur-
wetenschap-
pelijk archief van 
Staatsbosbeheer.

Kansrijke gebieden in 
Nederland voor nagenoeg 
natuurlijke eenheden156

Sleutelproces in nagenoeg 
natuurlijk systeem157

Europese referentiege-
bieden op basis van 
literatuur158

Europese reisdoelen van 
natuurbeheerders bij be-
zoeken referenties159

Specifiek bezocht deelsys-
teem tijdens de reizen160

Effect, benoemd in reisver-
slag/evaluatie

Regio 1, 
Laag Nederland 

Duinen: dynamisch duin-
landschap (6000 ha)
Getijdengebied: dynamisch 
zout en dynamisch 
estuarien getijdenlandschap 
(3500 ha + 3000 ha)

Erosie/sedimentatie (water/
ijs/wind), overstroming, 
verzilting, bosvorming

Sylt (zeegrasvelden)
Waddenzee (totaal)
Monding Thames (GB)
NorfolkBroadlands (GB)
Boddenkust (DLD)
Seine (FR)
Somme (FR)
Inner Solnay (GB)

Sylt (DLD)
Spiekeroog (DLD)
Tiperne (DK)

Sylt: Zeegrasvelden
Spiekeroog: wash-over-
systemen
Tiperne: fjord in Dk, ref voor 
Lauwersmeer

Informatie/kennis 
uitwisseling
Inspiratie opdoen
Teamvorming

Regio 2 
Hoog Nederland

Hogere zandgronden: natuurbos (5000 ha)

Erosie, bosvorming, erosie/sedimentatie (water/ijs/
wind), grondwaterstagnatie (kwel), overstroming, 
verzilting, veenvorming

Loire (FR)
Allier (FR)
Peenedal (DLD)
Biebrza (PL)
Bialowieza (PL)
Ob (Sib)
Thames (GB)
Donau (ROE)
Morava (Tjechie)
Duitse Bovenrijn (DLD)

NewForest (GB)
Peenedal(DLD)
Elbe bij Gutzow, Gorleben en Hitzacker (DLD)
Hoogvenen in Estland en Letland
Hoogvenen (Ier)
Prypjat (WitRusland-Oekraine)
Ile de Rhinau-ooibossen (FR, Strassbourg)
Lonja-riviersysteem (Kroatie)
Loiredal (FR)
Biebrza (PL)
Bialowieza (PL)
West-Siberische laagvlakte (RUS)
Zwarte beek (BLG) 
Kuhkopf (riviersysteem in DLD)
Borkener Paradies (DLD), Hasbruch (DLD)
Filedahlen (ZW)

NewForest: (bos-)begrazing
Peenedal: laaglandrivier, venen
Elbe: riviersysteem
Estland, Letland, Ierland: hoogvenen
Prypjat: riviersystemen
Kuhkopf, Elbe: riviersystemen
Ile de Rhineau en Loire: ooibossen
Biebrza : laagveenmoeras
Bialowieza: oerbos
West-Siberische laagvlakte: veenmoeras
Zwarte beek: beekdal
Borkerner paradies: begrazing
Hasbruch: oerbos
Filedahlen: begraasd beekdal (op keileem/zandgrond)

Informatie/kennis uitwisseling
Ervaring opdoen in nagenoeg natuurlijk gebied (zien)
Inspiratie opdoen
Leren zeldzame soorten (in NL zeldzaam, elders goed 
waarneembaar)
Teamvorming
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156 Ministerie 
van Landbouw, 
Natuurbeheer en 
Visserij, 1995, 
67-69.

157 Op basis van 
“Meer natuurlijke 
landschappen 
bij Natuurmonu-
menten”, 1996.

158 Op basis van 
Van Leerdam, 
1993.

159 Op basis 
van archief 
staatsbosbeheer, 
en bevraging 
staatsbosbeheer-
medewerkers.

160 Idem.
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3.6  Conclusie/ 
het nut van 
historische en 
geografische 
referenties 
voor de 
ontwikkeling 
van nieuwe 
wildernis
Een referentie is een verwijzing en 
daarmee niet een letterlijk streefbeeld of 
natuurdoel op zich. In het natuurbeleid 
in Nederland in de periode 1980-
2010 speelden zowel historische als 
geografische referenties een grote rol 
bij het opstellen van streefbeelden. 
Voordeel van de historische referentie is 
dat het om het gebied zelf gaat, nadeel 
dat het ver weg in de tijd ligt en de 
gegevens daarmee gefragmenteerd zijn. 
Voordeel van de geografische referentie 
is dat het in het heden onderzocht 
en bezocht kan worden, nadeel is de 
ligging die ver weg is en waardoor er 
altijd verschillen zijn waardoor de 
vergelijkbaarheid twijfelachtiger wordt.
In de vertaalslag van beleid naar con-
crete inrichtingsplannen blijken beide 
typen referenties opvallend genoeg niet 
of nauwelijks meer in beeld te zijn. 

Bij concrete natuurontwikkelingsplan-
nen met tertiaire wildernis als doel 
werden in de periode 1980-2010 zelden 
historische referenties gebruikt in de 
inrichtingsplannen. Als er al historische 
gegevens gebruikt werden, dan zijn dat 
zelden gegevens die ook echt dateren 
van de periode dat de invloed van de 
mens nog niet of nauwelijks aanwezig 
was. Ook geografische referenties 
werden niet gehanteerd in het stellen 
van concrete doelen of streefbeelden. De 
geografische referentiegebieden werden 
vooral gezien als inspiratiebron, niet als 
werkelijke referentie voor een te ontwik-
kelen situatie in Nederland. 

De waarderingen van de mate van 
natuurlijkheid in Nederlandse natu-
urgebieden bleken bij de geïnterviewden 
sterk te verschillen. Deze verschillen in 
waardering zijn niet te koppelen aan de 
mate van kennis van bepaalde vak-
gebieden. Opvallend is dat de natuu-
rontwikkeling van de Millingerwaard 
in het rivierengebied vrij eenduidig ge-
waardeerd werd. Hier zijn door de stro-
ming van de rivier natuurlijke processen 
zoals overstroming en erosie heel goed 
voelbaar. Het is tevens een van de eerste 
natuurontwikkelingsprojecten in Ned-
erland, daarmee is het al meer gevestigd 
en ontwikkeld dan andere gebieden. Een 
ander aspect dat hier een rol kan spelen 
in de waardering is de toegankelijkheid. 
Mensen kunnen hier vrij rondstruinen, 
en de ‘wildernis’ ook ervaren.

Dit overziend, zijn referenties 
vooral inzetbaar als informatie- en 
inspiratiebron, en geen norm om doelen 
vast te stellen in nieuwe natuurgebieden 
in Nederland.161  Voor een (nieuw) 
natuurgebied kan altijd gekozen worden 
uit meerdere, van elkaar verschillende 
referenties en streefbeelden.162  In 
Nederland is er zoveel veranderd in de 
abiotiek en is de invloed van mensen 
in het verleden en heden zo groot 
(geweest), dat bijna elke vergelijking met 
het verleden of het buitenland mank 
gaat. Het vrij stromen van rivieren is 
met de bevolkingsdruk in Nederland 
bijvoorbeeld vrijwel ondenkbaar. De 
ruimte voor grootschalige dynamische 
processen is daarmee in Nederland 
beperkt. Wel blijkt uit de meeste 
interviews dat het opdoen van 
natuurervaringen in het buitenland van 
betekenis is. Het zien en ervaren van de 
grootsheid van natuur in het buitenland, 
doet beseffen dat er in Nederland weinig 
meer van over is gebleven door toedoen 
van de mens. Dat besef maakt dat de 
gedrevenheid om natuur te beschermen 
en ontwikkelen in eigen land toeneemt. 
Daarmee dragen referenties vooral bij 
aan het ecologische en ethische besef 
van de noodzaak van wildernisnatuur in 
Nederland.
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161 Leerdam, 
van, 1993, 76 
en Vereniging 
Natuurmonu-
menten, 1996, 
229.

162 Leerdam, 
van, 1993, 76.
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90 4.1 Inleiding
Wildernis heeft, naast een fysieke 
betekenis die beschreven is in de 
voorgaande hoofdstukken, ook een 
mentale betekenis. Dit is het tweede 
onderzoeksthema: De ontwikkeling van 
het gedachtegoed over nieuwe wildernis 
in Nederland in verleden en heden, met 
nadruk op de periode 1980-heden.

Het mentale domein van wildernis 
kan onderverdeeld worden in drie 
vormen van betekenis: een cognitieve/
wetenschappelijke, een ethische en 
een esthetische.163  Deze indeling komt 
overeen met de indeling die veelal voor 
natuurbeelden gehanteerd wordt. In 
de literatuur daarover worden telkens 
deze drie dimensies genoemd die bij 
beleving en beoordeling van natuur een 
belangrijke rol spelen.164  De eerste, de 
cognitieve, heeft betrekking op de vraag 
wat wildernis genoemd kan worden; hoe 
wildernis gedefinieerd kan worden. Dat 
onderwerp is reeds aan bod gekomen 
in de hoofdstukken twee en drie. De 
ethische en esthetische dimensies staan 
centraal in de nu volgende hoofdstukken 
vier en vijf. De ethische is normatief, 
waardestellend. Bij het benoemen van 
de betekenis van wildernis binnen de 
ethiek gaat het om de waarde, de inhoud 
of de zin die door de mens aan wildernis 
is toegekend. 

De andere betekenis, die van de 
esthetiek van wildernis, heeft te maken 
met de beleving ervan. Net zoals de 
ruimtelijke wildernis, is ook de betekenis 
en waardering van wildernis door de 
eeuwen heen steeds veranderd. Ook 
vanaf 1980 is de betekenis die toegekend 
wordt aan wildernis veranderd. In 
één van de interviews werd dit als 
volgt verwoord: “Wildernis is een heel 
interessant historisch aspect, maar 
het is losgeraakt van de plek, het is een 
concept geworden dat overal toegepast 
kan worden”.165  Om de verandering in 
een historisch perspectief te plaatsen 
wordt in dit hoofdstuk eerst een 
chronologisch overzicht gegeven van de 
betekenis van wildernis in het verleden. 
Daarna wordt aan de hand van de 
interviewgegevens nader ingegaan op 

de verandering in denken over wildernis 
in Nederland in de periode 1980-2010. 
Tussen 1980 en 1990 veranderde het 
denken en werd veel kennis ontwikkeld 
met betrekking tot het functioneren 
van grote natuurlijke systemen. In de 
periode 1990-2000 werd het nieuwe 
denken in beleid verankerd en werden 
veel natuurontwikkelingsprojecten 
uitgevoerd. In de jaren 1990-2000 zijn 
natuurorganisaties in Nederland op 
hun top en viert de strategie om meer 
wildernis te creëren hoogtij.166  Door 
gesprekken te voeren met betrokkenen 
die actief waren in het begin van deze 
periode, worden achtergronden en 
oorzaken benoemd die de omslag in 
denken vanaf 1980 teweeg brachten. 
De interviews zijn daarmee een 
toetsingskader.

In dit hoofdstuk staan de 
volgende onderzoeksvragen 
centraal:

 Wat was de betekenis van wildernis in 
Nederland in het verleden en wat werd de 
betekenis in de periode 1980-heden?

Wat waren de oorzaken van de omslag 
in denken over wildernis binnen het 
natuurbeheer en beleid in de jaren 
1980-2010? 

4.2 Betekenis 
van wildernis 
in het verleden
Het betekenis geven aan wildernis 
begint in Europa bij de vroeg-stedelijke 
culturen, de bakermat van de Europsese 
beschaving uit het Middellandse-
Zeegebied. Deze idealiseerden de 
beschaving van de stad en plaatsten 
deze tegenover de wilde natuur die 
ze beschreven als chaos en barbarij. 
Griekse en Romeinse tradities stelden de 
wilde natuur soms gelijk met wanorde. 
De wanorde en vormeloosheid die in 
deze beeldvorming met de wildernis 
verbonden werden, stonden in 
tegenstelling tot de orde en ordening 

163 Keulartz, Swart, 
van der Windt, 
2000, 43-46.

164 Keulartz, Swart, 
van der Windt, 
2000, 10.

165 Interview 
Arjen Buijs, verslag 
opgenomen in de 
bijlage.

166 Klijn, 2011, 46.
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van het beschaafde en gecultiveerde milieu.167  Tussen deze wildernis en de stad lag 
het arcadische landschap, een rustiek en beschaafd boerenlandschap waarvan de 
lieflijkheid werd bezongen in herdersdichten.168  

De mythen van de pastorale idylle en de duistere woestenij bleven aanwezig in de 
westerse cultuurgeschiedenis. In Europa vormde de wildernis in de Middeleeuwen 
de tegenhanger van de goddelijke orde. Wildernis vertegenwoordigde de kracht 
buiten de hof van Eden. Ze was duister en vol duivelse krachten. In de Middeleeuwen 
is de pastorale idylle van het Arcadië grotendeels weggevallen, Voor de kasteelbe-
woners in hun adellijke burchten had het platteland weinig aantrekkelijks, ze had-
den hun eigen paradijs gecreëerd binnen de ommuurde tuin. Het lieflijke Arcadië 
dook aan het eind van de Middeleeuwen in de literatuur en de kunst weer op toen in 
Italië en noordelijk Europa zich weer steden hadden ontwikkeld.169 
Die aandacht voor het (pastorale) landschap duidt ook op een nieuwe wijze van 
kijken naar de werkelijkheid. In de cultuurgeschiedenis wordt dat nieuwe wereld-
beeldvaak verbonden met de beschrijving die Petrarca gaf van zijn beklimming 
van de Mont Ventoux in 1336. Hij wordt er bevangen door verrukking en angst. Dat 
wordt door de meeste cultuurhistorici benoemd van de start van de nieuwe tijd, de 
opgang van de christenheid naar een nieuwe wereld. In een moment van verwarring 
bestudeerde Petrarca de belijdenissen van Augustinus en las daarin tot zijn schrik: 
”En de mensen gaan hoge bergen bewonderen en de wijde zee en machtige stromen en 
de onmetelijkheid van de oceaan en de loop van de sterren, en zij verliezen daarmee 
zichzelf.” Petrarca verweet zichzelf daarna dat hij de berg beklommen had, want hij 
had kunnen weten dat er buiten de ziel niets de moeite waarde is om bewonderd te 
worden. Hier onthult zich een spanning tussen een traditioneel middeleeuws en een 
nieuw wereldbeeld. Het is het grote verschil tussen zelfinkeer, de angst om zich aan 
de grote wereldruimte te verliezen zoals die in de oude christenheid lag en de 
verkenning van die wereldruimte, zoals de ontluikende moderne geest dat ging 
doen.170  De verschijning van het landschap in de schilderkunst aan het eind van 
de Middeleeuwen wijst op de verandering van blikveld. Het oog was niet langer in 
de eerste plaats naar boven gericht naar het goddelijke, maar steeds meer naar de 
aardse omgeving.171  Petrarca was de eerste die een berg beklom louter en alleen om 
van het uitzicht te genieten. In diezelfde tijd dat Petrarca de berg beklom, begon het 
landschap in de schilderkunst een eigen plek te krijgen: van achtergrond van bijbelse 
voorstellingen tot de allesbepalende dimensie van het schilderij. De schilderkunst 
geeft zo het relaas van de ontdekking van de wereldruimte: de ontdekking van het 
landschap, eerst als middeleeuwse pelgrim, gevolgd door ontdekkingsreizigers 
en reizende geleerden tot de toeristen van nu.172  Ambrogio Lorenzetti schilderde 
al in 1338-1340 het beroemde fresco ‘De goede en de slechte regering’ op een 
wand van het Palazzo Publico in Siena dat algemeen wordt gezien als de eerste op 
zichzelf staande landschapsschildering van Europa.173  Rond 1450 werd landschap 
gangbaarder als hoofdthema in de schilderkunst.

	  

Afb 4.1 
De fresco’s “De goede 
en slechte regering’ 
van Ambrogio 
Lorenzetti uit 1338-
1340 op een wand 
van het Palazzo 
Publico in Siena 
worden algemeen 
gezien als de eerste 
op zichzelf staande 
landschapsschildering 
van Europa. 
Delen van deze 
fresco’s bieden 
beelden van het 
landschap.

167 Schouten, 
2005, 223.

168 Schouten, 
2005, 223-224.

169 Schouten, 
2005, 226-227.

170 Lemaire, 2006 
(1e druk 1970), 
17-18.

171 Schouten, 
2005,156.

172 Lemaire, 2006, 
19-22.

173 Mededeling 
Spek, februari 
2012.
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De filosoof Lemaire geeft in “Filosofie 
van het landschap”een vijfdeling 
voor de landschapsschilderkunst, 
die volgens hem een afspiegeling 
vormt van het denken over en het 
ontdekken van de wereldruimte 
door de middeleeuwse mens tot de 
hedendaagse wereldburger.174  Deze 
vijfdeling geeft helder weer hoe de mens 
zichzelf plaatste ten opzichte van het 
landschap dat hem omringt. Dat begon 
bij de verkenning van het landschap en 
vervolgde in vestiging, vereenzaming 
en verzoening uiteindelijk naar 
ontheemding. De mens zag zichzelf eerst 
nog “los” van het omringende landschap 
en startte in de Middeleeuwen met 
het verkennen van de wereld om zich 
heen, om zich er daarna in te vestigen 
en zich middenin het landschap te 
plaatsen. In de Romantiek voelde de 
mens zich weer juist klein ten opzichte 
van het omringende landschap, wat 
de vereenzaming weergaf. De mens 
die klein afgebeeld werd in de grote 
landschappen. Inmiddels zitten we in de 
fase waarin we vervreemd (ontheemd) 
zijn geraakt van het landschap, er is 
afstand ontstaan. Lemaire verduidelijkt 
hiermee de verandering van de 
houding van de mens ten opzichte 
van het landschap en niet specifiek 
over wildernis. De betekenis van 
wildernis was echter ook onderhevig 
aan deze veranderingen in denken. 
In de Middeleeuwen was wildernis 
nog afschuwwekkend en de plek 
waar duivels en gedrochten huisden. 
Tijdens de Renaissance en Barok werd 
de wereldruimte verkend en werd de 
afstand tot de wilde natuur kleiner. De 
wereld werd rationeel benaderd. Tot en 
met de Middeleeuwen was het domein 
wildernis verbonden geweest met de 
plek van satan en goddeloosheid. In de 
Renaissance veranderde dat en ging 
de wildernis voor het onbeschaafde 
staan.175  Het aloude Arcadia echode er 
door in de vorm van beelden van saters 
en faunen.176 

In de zeventiende en achttiende eeuw 
ontstond er een fundamentele breuk met 
de opvattingen van de tijden daarvoor. 
In plaats van de natuur te zien in termen 
van overeenkomsten en gelijkenissen 
met de mens of als verwijzingen naar 

het hogere, begonnen naturalisten 
de natuur als op zichzelf staand te 
bestuderen.177  Natuurwetten werden 
beschreven en de vormen van de natuur 
worden geordend weergegeven. Het 
eerste classificatiesysteem voor planten 
en dieren werd ontwikkeld, gebaseerd 
op morfologische kenmerken en niet 
meer op basis van hun nut of medicinale 
waarde. Linnaeus gaat daar in de 
achttiende eeuw mee door en komt met 
een classificatiesysteem voor flora en 
fauna. Musea en verzamelaars leggen 
collecties aan die een overzicht bieden 
van de vormenrijkdom van de natuur.178  

In de Renaissance verandert de houding 
van de mens ten opzichte van de 
wereld om hem heen. De mens wordt 
zelfbewust en staat daardoor tegenover 
de wereldruimte die hij wil overzien 
en beheersen. Dat dat onbeschaafde 
een niet geheel onaangename huiver 
opriep, blijkt uit het feit dat aan de rand 
van de geordende renaissance-tuin 
vaak kunstmatige wildernissen werden 
aangelegd. Er ontstaat afstand tot de 
natuur, doordat de mens van de wereld 
en de natuur een berekenbaar systeem 
maakt. De wilde natuur werd ervaren 
als wanschikkelijk en onvolmaakt. De 
mens moest haar door zijn rede tot 
bruikbaarheid en nut dwingen. Dit 
is terug te zien in ontginningen van 
die tijd. Droogmakerijen zijn strak 
verkaveld. De geometrische vormen 
benadrukken de onderwerping van 
de natuur. In de tuinarchitectuur 
voeren vanaf dit moment geometrische 
vormen en symmetrie de belangrijkste 
pijlers. De symmetrisch aangelegde 
tuinen vormden een teken van macht, 
overwinning van de wildernis.179 

Rond 1800 waren in Engeland grote 
oppervlakten bos gekapt, de kap was 
al in de zeventiende eeuw begonnen. 
Deze grootschalige kap van wouden 
betekende voor velen de overwinning 
van de beschaving.180  Bossen waren 
synoniem geweest met woestheid 
en gevaar, dit zit nog in het woord 
“savage”, wat afstamt van “silva”wat 
bos betekent.181 Het is aannemelijk 
dat mensen liever open land hadden 
dan bossen, dat was veiliger. Men 
kon dingen zien aankomen en zich 

174 Lemaire, 2006, 
23.

175 Schouten, 
2005, 229.

176 Schouten, 
2005, 229.

177 Thomas, 1990, 
92.

178 Schouten, 
2005, 169-171.

179 Woerdeman en 
Overmars, 2002.

180 Thomas, 1990, 
205.

181 Thomas, 1990, 
205.

182 Nash, 1973, 
geciteerd door 
Thomas, 1990, 
205.
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Afb 4.2
Voorbeeld van de 
classificatie van 
vlinders. 
Uit: Albert Seba, 
Thesaurus 
Naturalium, 
Amsterdam, 
1734-1765.

Afb 4.3 
Slot Zeist, Prent 
van Daniel 
Stoopendaal, 
18e eeuw. 
De perfecte 
ordening in de 
formele Franse 
tuinen, hier een 
dergelijke aanleg 
van de tuinen van 
Slot Zeist. 
Bron: 
Overgenomen 
uit: Schouten, 
M, 2005, Spiegel 
van de Natuur, 
Oorspronkelijk: 
Rijksdienst voor 
het Cultureel 
Erfgoed.
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ertegen beschermen.182  
In de zeventiende eeuw 
werd met “wildernis” 
een dicht, onontgonnen 
woud bedoeld, “een 
ontoegankelijke verlatenheid 
onder een dak van sombere 
takken”.183  Woorden die 
in de zeventiende eeuw 
gebruikelijk waren om 
de betekenis van bos te 
verduidelijken waren: 
“vreeswekkend, somber, 
woest, verlaten, eenzaam, 
naargeestig, onbewoond en 
wemelend van beesten”.184   
Het bos (de wildernis) 
dat nog overbleef, werd 
verblijfplaats voor de wilde 
dieren. In de achttiende 
eeuw zag men de gegoede 
burgers van steden als 
redelijk en beschaafd, 
bewoners van bossen en 
wouden daarentegen waren redeloos 
en onbeschaafd. Alleen door ze uit de 
bossen te halen konden de mensen 
tot beschaving worden gebracht.185  
Ongerepte bosgebieden werden 
als hindernissen op de weg van de 
menselijke vooruitgang gezien.186  Als 
er in Engeland meer ontgonnen dan 
onontgonnen gronden zijn, komt 
langzaamaan een kentering op gang, 
waarbij bomen beschermd en geplant 
worden, in plaats van vernietigd. De 
oorsprong is eerst praktisch, de vraag 
naar hout steeg, voor bouw en als 
brandstof.187  In de achttiende eeuw 
werd ook esthetische waarde aan 
bomen toegekend, bomen hoorden niet 
meer bij barbaarsheid, maar waren 
onmisbaar onderdeel waartegen de 
achtergrond waar het leven van de 
hogere klassen zich afspeelde.188  Deze 
waardering van bomen was gericht op 
aangeplante bomen, in een ontworpen 
omgeving en niet op de wildernis die 
inmiddels grotendeels bedwongen 
was. In plaats van het vernietigen 
van bossen, begonnen steeds meer 
mensen bomen te planten of bloemen 
te kweken. Dit waren slechts facetten 
van een meer omvattende ommekeer in 
de relatie van de Engelsen ten opzichte 
van de natuur.189  Als tegenreactie op 
de hang naar orde en harmonie in de 

zeventiende en eerste helft achttiende 
eeuw volgde de hang naar vrijheid in de 
Romantiek. De ongerepte natuur werd 
daarbij verheerlijkt als een contramal 
van de stedelijke omgeving.190  Engeland 
speelde een belangrijke rol in de 
opkomst van de Romantiek. Voor het 
eind van de achttiende eeuw veranderde 
de waardering van wildernis daar sterk. 
In de Romantiek zag de mens vooral 
het overweldigende van de natuur en 
ervoer hij zichzelf als nietig en klein. 
De wildernis werd daarmee voor het 
eerst positief gewaardeerd: ze mocht 
er zijn. Die omslag was in Engeland 
vrij radicaal. Dit uitte zich in de 
tuinarchitectuur, maar ook de woeste 
en barre landschappen zelf werden 
niet meer verafschuwd; ze werden de 
plaats voor spirituele vernieuwing.191  
Hoe woester het landschap, hoe dieper 
de ervaring die werd opgeroepen. Ook 
binnen de theologie veranderde de 
zienswijze, “alle werken Gods dienden 
een doel”, dus ook de woeste bergen 
en rivieren. De esthetiek van wildernis 
werd in de theologie van belang als 
weerspiegeling van Gods werken. Eind 
zeventiende eeuw groeide in Engeland 
de natuurmystiek bij zowel theologen 
als filosofen, gezonde lucht en mooie 
vergezichten werden hoog gewaardeerd; 
vooral woeste berglandschappen waren 
in trek. Al in 1686 bracht een reiziger het 

Afb 4.4 
Caspar David 
Friedrich, 
Felsenchlucht im 
Elbsandsteinge-
brige, 1822-1823. 
In de Roman-
tiek verlangt de 
mens naar de 
grootsheid van de 
natuur, 
waarbij hij zichzelf 
klein en nietig 
voelt.
Bron: overgenom-
en uit: Schouten, 
M., 2005, Spiegel 
van de Natuur. 
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onder woorden als een “prettig soort griezeligheid”.192  In de loop van de achttiende 
eeuw werden de Engelse berglandschappen populaire toeristische bestemmingen. 
Aan het eind van de achttiende eeuw was de waardering van de woeste natuur 
tot een soort religie uitgegroeid. Natuur was niet alleen mooi, maar ze heelde het 
moreel.193  In de negentiende eeuw groeide de zorg in Engeland om ongerepte 
natuurgebieden als spirituele toevluchtsoorden te behouden.194  De verklaring voor 
de wending lag niet alleen in verbeterde toegankelijkheid en ontsluiting van de 
woeste gebieden. De echte wending lag in de vooruitgang die de landbouw door 
had gemaakt en het dagelijkse comfort dat vergroot was. Een tijdje ontberingen 
doorstaan met een zekere mate van gevaar maakten de uitstapjes in de woeste 
natuur aantrekkelijk.195 

De schoonheid van wildernis werd gewaardeerd en onder woorden gebracht door de 
Ierse 18e eeuwse filosoof Edmund Burke. Hij schreef over natuur en landschapsbel-
eving vanuit twee invalshoeken; hij maakte onderscheid tussen “the sublime”en 
“the beautiful”. The beautiful – het schone- is te vinden in de arcadische natuur, het 
oude boerenlandschap. De wildernis die ervaren werd als groots, verheven, over-
weldigend kreeg zo bijna een goddelijke status. Ze werd verheerlijkt als het domein 
waar de mens met zijn diepste roerselen in contact kon komen. The sublime: dat zijn 
de dreigende luchten aan de hemel, het gaat er om dat je als mens je plaats weet ten 
opzichte van de natuur, je als mens nietig voelen ten opzichte van de natuur.196

Afb. 4.5  boven
Albert Bierstadt, 
A storm in the 
Rocky Mountains, 
Mount Rosalie, 
1866. Dramatische 
landschappen met 
overweldigende 
natuur van 
schilders van de 
Hudson River 
School. 
Bron: overgenomen 
uit: Schouten, M., 
2005, Spiegel van 
de natuur.
 Oorspronkelijk: 
Brooklyn Museum 
of Art, New York.

Afb 4.6 onder
Bosgezicht met 
woudreuzen, 
Paulus van 
Liender, circa 
1790, et oerbos, 
onaangeraakt door 
mensenhand, krijgt 
in de Romantiek 
een bijna religieuze 
dimensie. Bron: 
overgenomen 
uit Schouten, M, 
2005, Spiegel 
van de Natuur. 
Oorspronkelijk: 
Particuliere 
collectie.
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In Nederland begon dat nieuwe den-
ken dat in Engeland in de achttiende 
eeuw opkwam, pas in het begin van de 
negentiende eeuw te wortelen. Toen pas 
kwam in Nederland de industrialisatie 
sterk op gang en ontstond ook hier de 
tegenbeweging. Dat het nieuwe denken 
van de Romantiek in Nederland pas veel 
later vlam vatte bleek uit de reacties in 
artikelen toen Natuurmonumenten in 
1905 werd opgericht. In reacties werd 
gesproken over “natuur-hysterici”.197 

De grote omslag in denken die 
plaatsvond in de Romantiek was ook af 
te lezen uit de Europese tuinontwerpen. 
Ook binnen de tuinarchitectuur kreeg 
wildernis een duidelijk andere rol. 
Bij de opkomst van de landgoederen 
en buitenplaatsen vanaf de zestiende 
eeuw nam de aanleg van tuinen een 
belangrijke plek in. Tuinen hadden 
niet alleen een nuts- of sierfunctie, 
ze droegen ook bij aan de status van 
de eigenaar. Vanaf de zestiende eeuw 
tot aan de achttiende eeuw was de 
mathematica het grondprincipe voor 
de aanleg van buitenplaatsen in West-
Europa. Deze vroege vormen van 
tuinaanleg waren strak van vorm en zo 
symmetrisch en regelmatig mogelijk. De 
basis van orde en systeem uit de Barok 
vond zo ook in het landschap zijn plek, 
in de zeventiende eeuw verschenen de 
eerste symmetrische strakke tuinen 
in Frankrijk.198  De uitstraling van de 
Baroktuinen was die van een beheersing 
door de mens. De tuinen van Versailles, 
ontworpen door de zeventiende eeuwse 
André le Nôtre stonden model voor veel 
tuinontwerpen die elders volgden. In 
Nederland is deze formele tuinaanleg 
nog terug te vinden in de zeventiende 
eeuwse tuinen van Paleis het Loo 
in Apeldoorn. In diezelfde Hollands 
classicistische stijl legde Constantijn 
Huijgens zijn tuin bij Hofwijck aan. 
Constantijn Huygens kocht in 1639 een 
stuk land in Voorburg en liet er een huis 
bouwen en een tuin aanleggen. In het 
hofdicht dat hij er over schreef komt de 
rol van wildernis naar voren. Huygens 
noemde zijn tuin “een tamme wildernis 
van “woeste schick’lickheden”, 
een combinatie van wild en tam, 
van geometrische ordening en vrij 
uitgroeiende bomen.199 

Jan van der Groen beschreef de ba-
sisprincipes van de tuinontwerpen in 
het hoveniershandboek in 1669. In de 
achtergrond van de afbeeldingen van de 
tuinontwerpen was de ongecultiveerde 
natuur zichtbaar. De tuin benadrukte de 
beheersing daarvan. In de beschrijving 
van Groen staat:
”dat de natuur, die sich veeltyts 
wanschikkelijk vertoont door de konst 
[kunstvaardigheid] kan opgeschikt, 
opgepronkt, in goede ordre, çierlijk 
en vermakelijk gemaekt worden: en 
hier overkruyt men somtyts bergen 
en heuvelen wech; laeghten en dalen 
verhooght men, men maekt water tot 
lant, en lant tot water. Al dese dingen 
worden in de Lust-hoven aengemerkt, 
daer men alles regulier, dat i., beyde de 
zijden gelijkformigh maekt.200 

Toen de Romantiek in Engeland 
opkwam in het begin van de achttiende 
eeuw, kwam er een daarmee verwant 
zijnde nieuwe tuinstijl: de Engelse 
tuinstijl. Er kwam kritiek op de formele 
tuinen. In de landschapsschilderkunst 
was er al langer sprake van de zogeheten 
arcadische landschappen. Binnen 
de tuinarchitectuur werden deze nu 
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driedimensionaal weergegeven en ontstond de zogenaamde landschapstuin.201  
Alle klassieke ingrediënten uit de landschapsschilderkunst vonden hun plek in een 
gecomponeerd landschapspark. Kenmerken van de nieuwe stijl waren: vloeiende 
waterpartijen, spiegelingen, glooiende graslanden, weelderige boompartijen als 
landschapscoulissen, diagonale doorzichten en slingerende wandelpaden.202  De 
symmetrie verdween, juist de natuurlijke vormen kregen een plek binnen de 
tuinontwerpen. Het was een romantische stijl met een parkachtig karakter. De 
“wildernis” of “natuur” was een inspiratiebron. De natuurlijke vormen werden in 
de ontwerpen verwerkt door te werken met hoogteverschillen en waterpartijen 
met organische vormen. Doorkijkjes en zichtlijnen waren van groot belang voor 
de beleving. Na een start in Engeland volgden ook tuinen in Frankrijk, Duitsland, 
Nederland en andere landen. In Nederland waren Zocher, Springer en Roodbaard 
grote namen van landschapsarchitecten die in de 19e en vroege 20e eeuw Engelse 
tuinen ontwierpen. Landgoed Elswout in Haarlem, het Vondelpark in Amsterdam, 
het Noorderplantsoen in Groningen, het Engelse Werk in Zwolle, de slingertuinen 
in het Oldambt en de tuinen bij Friese States zoals de Staniastate zijn voorbeelden 
van Engelse landschapstuinen en parken in Nederland die nu nog te beleven zijn. 
Natuurlijkheid werd nagebootst in romantische tuinvormen.

Naast waardering voor wildernis in de kunstgeschiedenis en tuinarchitectuur 
kwam er ook in de filosofie waardering voor wildernis. De nieuwe ideevorming die 
in de Romantiek in Engeland begon, en waarbij het sublieme van wildernis door de 
filosoof Burke beschreven werd, klonk later versterkt door in de zienswijzen van de 
19e eeuwse Amerikaanse filosoof Thoreau. Thoreau hechtte belang aan wildernis 
en streefde naar behoud ervan. In zijn boek “Walden” beschreef hij de periode van 
twee jaar die hij min of meer teruggetrokken in de wildernis beleefde. Zo begon 
een theorie van natuurbescherming. Zijn uitgangspunt was: “In wildness is the 
preservation of the World” [vertaald: In de wildheid ligt de redding van de wereld]. 
Amerikaanse natuurfilosofen gingen ervan uit dat de onontgonnen gebieden van 
Amerika een tegengif konden vormen tegen de vervuiling van de industrialisering. 
John Muir kwam in die zelfde periode (halverwege 19e eeuw) als eerste op voor 
bescherming van Amerikaanse wildernis. Diezelfde Muir, groot liefhebber van 
wildernis, beschreef Yosemite als een “parkvallei”, en juichte over de gelijkenis met 
een aangelegde landschapstuin.203   Hieruit blijkt de grote culturele component in 
het nieuwe wildernisdenken uit deze periode.

Aldo Leopold was, in een latere periode, een andere Amerikaans denker die de 
betekenis van natuurbehoud krachtig neerzette. Vertaald in het Nederlands zei 
hij: “…iets is goed wanneer het zich richt op de instandhouding van de onderlinge 
samenhang, de stabiliteit en de schoonheid van de gemeenschap van leven. Iets is 
verkeerd wanneer het daartegen ingaat.” 204  Leopold ging er vanuit dat er een stroom 
van leven is en dat daarin alle delen onderling verbonden zijn. En al dat leven heeft 
recht op voortbestaan.205

	  

Barok

Periode

Formeel, Frans.
Het classicisme (Hollands 
classicisme, afgeleid van 
de Franse formele tuin) 
17e-18e eeuw.

Tuinarchitectuur, Engelse 
landschapsstijl, 18e – 19e 
eeuw

Tuinstijl

Romantiek

Symmetrie en regelmaat. 
Kunstmatige wildernis.
Natuur volledig beheerst 
door de mens

Kenmerken

Wildernis is buiten de 
tuin, op afstand van het 
huis. De wildernis is 
bedwongen.

Rol wildernis

Ronde vormen, de natuur 
wordt nagebootst. 

Wildernis is een 
inspiratiebron en wordt 
nagebootst.

Afb. 4.7 
Afbeelding in het 
hoveniershandboek 
van Jan van der 
Groen, 1669, 
met in de 
achtergrond de 
ongecultiveerde 
natuur, de 
wildernis.

Afb. 4.8 
Rol wildernis 
in formele en 
romantische 
tuinarchitectuur.

A thing is right when it tends to preserve the integrity, stability, and beauty of the 
biotic community. It is wrong when it tends otherwise.
Aldo Leopold, 1949 in “A sand county almanac”
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De waardering van natuur leidde 
in Amerika tot bescherming van 
wildernis en de oprichting van de eerste 
Nationale Parken. In Nederland gingen 
onontgonnen gronden (secundaire 
wildernissen) in die tijd nog grootschalig 
op de schop. In Nederland had het 
Amerikaanse model van Nationale 
Parken minder invloed, het Nederlandse 
natuurbeheer volgde meer de werkwijze 
zoals in Duitsland.206  Daar startte na 
de Industriële Revolutie een beweging 
die verzet bood tegen vestiging van 
industrieën, veranderingen in steden en 
op het platteland. De musicus Rudorff 
komt in Duitsland eind 19e eeuw met 
een programma om het hele landschap 
te beschermen. Hij is vermoedelijk 
de eerste die de term Naturschutz 
gebruikt om natuur en landschap in de 
oorspronkelijke staat te behouden.207  

In Nederland kwam de industrialisatie 
later op gang dan in omringende landen 
en ook de natuurbeschermingsbeweging 
en populariteit van de veldbiologie 
kwamen pas later op.208  Met Frederik 
van Eeden begon in de tweede helft van 
de negentiende eeuw de waardering voor 
natuur en landschap in Nederland. Van 
Eeden laat vooral een liefde zien voor 
het idyllische, Arcadische landschap 
en beschreef zijn wandelingen. 
Hij uitte zijn ongenoegen over 
maatschappelijke ontwikkelingen en 
het effect van de landbouw op flora en 
landschap. Hij suggereerde om stukken 
oorspronkelijke natuur in stand te 
houden als monumenten der natuur.209  
De industrialisatie, landbouwkundige 
vooruitgang en ontginning waren in 
die tijd volop gaande. Na van Eeden 
volgden eind 19e eeuw Heimans en 
Thijsse, als veldbiologen en als gedreven 
onderwijzers ontwikkelen ze zich tot 
volksopvoeders die op een nieuwe 
manier naar natuur kijken.210 

De oprichting van Natuurmonumenten 
begin 20e eeuw was de formele start 
van de natuurbeschermingsbeweging 
in Nederland. In eerste instantie ging 
het om behoud van het bestaande en 
ging men er van uit dat het beheer van 
een natuurreservaat eenvoudig aan de 
natuur zelf overgelaten kon worden. 
Het principe van ongestoordheid was 

van groot belang.211  Als eerste reden 
voor beschermen van de “ongerepte” 
natuur, werd esthetiek opgevoerd.212  Dit 
werd gevolgd door het wetenschappelijk 
belang, daarbij werd aangegeven dat de 
wetenschap vanzelfsprekend het groot-
ste belang had bij natuurbescherming. 
Processen als veenvorming, duinvorm-
ing, maar ook gedrag van dieren konden 
alleen in de vrije, niet door de mens ver-
stoorde, natuur onderzocht worden.213 

Begin twintigste eeuw werd ingezien 
dat de wildernis net als in het 
buitenland grote aantrekkingskracht 
had op mensen. Door aan te sluiten 
bij die algemene waardering van het 
esthetische belang van ongerepte 
natuur, kon natuurbescherming 
wortelen. Koster schreef er in 1938 ook 
een verklaring voor: “de gecultiveerde 
menschelijke ziel is bijzonder 
ontvankelijk voor de schoonheid der 
ongerepte natuur, voor de wildernis, 
en dan liefst in grootsche afmetingen. 
Eeuwen en eeuwen lang is de mensch 
door zulke natuur beheerscht. Mogelijk 
is dat een der oorzaken van onze 
bewondering voor de wilde natuur”.214

Ongerepte natuur moest ruimte krijgen 
en kreeg die ruimte ook. In de jaren 
veertig van de 20e eeuw ontstond er 
discussie over die ongereptheid en de 
mate van invloed die de mens in de 
natuur mag hebben. Begin jaren vijftig 
kwam er verheldering in de discussie 
over dat wel of niet ingrijpen en beheren 
in natuurreservaten. Vooral Victor 
Westhoff speelde een belangrijke rol in 
de verandering van denken over natuur-
beheer. Westhoff zorgde er midden jaren 
vijftig met zijn indeling in natuurlijke 
en halfnatuurlijke landschappen voor 
dat het ingrijpen van de mens in de 
vorm van natuurbeheer in veel Neder-
landse natuurgebieden geaccepteerd 
werd. De gedachten over natuurbeheer 
verschoven daarmee van een beeld van 
de ongerepte natuur aan het begin van 
de 20e eeuw naar een behoud van het 
halfnatuurlijke (cultuur-)landschap 
halverwege de 20e eeuw. De onbeheerde 
natuurgebieden betroffen nog maar een 
beperkt areaal. Zowel de beheerde, als 
de ongerepte natuur waren alom ge-
accepteerd en bestonden naast elkaar.215 
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De volgende verandering in het denken over natuur en wildernis trad op toen de 
milieucrisis inzette. In 1962 schreef Rachel Carson het boek Silent Spring, dat in 1964 
als Nederlandse versie uitgebracht werd onder de titel Dode lente. De biologe stelde 
de grote negatieve effecten van het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen 
aan de orde. Haar betoog bracht wereldwijd een groot maatschappelijk debat op 
gang. Het bewustzijn dat de bestrijdingmiddelen die dan op grote schaal gebruikt 
werden het milieu en uiteindelijk de mens kapotmaken, bracht mensen in beweging. 
Mede door Carsons manier van schrijven wist ze een groot publiek te bereiken. De 
wetenschappelijke adviescommissie van president Kennedy startte in die tijd een 
onderzoek naar de effecten van de bestrijdingsmiddelen uit de landbouwsector en 
de uitkomsten van deze onderzoeken bevestigden het beeld dat Carson schetste. Dit 
was de eerste grote stap in de bewustwording van de hele milieuproblematiek; dat 
schudde de wereld wakker. Ook in de Nederlandse maatschappij ontstond verzet 
tegen het gifgebruik dat dan regulier was in de landbouw. Het levensbedreigende dat 
uitging van Silent Spring riep dat op. Een citaat uit het boek geeft de impact het beste 
weer: ”Vol liefde buigt de mens zich over de wieg van zijn kind, … en laat tegelijk toe 
dat zijn eten wordt vergiftigd. Hoe lang nog?” De Amerikaanse onderzoeken hadden 
ook effect binnen het Nederlandse beleid. Niet alleen binnen de landbouw, maar 
ook binnen de bosbouw werd stevig gebruik gemaakt van allerlei pesticiden. Dat 
was binnen Staatsbosbeheer resoluut afgelopen na het verschijnen van Silent Spring 
en van de uitkomsten van de onderzoeken die de Amerikaanse wetenschappers 
gedaan hadden naar het effect van het gebruik van pesticiden. Het personeel van 
Staatsbosbeheer werd bijeen geroepen en het nieuwe beleid werd meegedeeld.216 

Silent Spring was niet dé aanleiding voor het andere denken over natuurbeheer 
en wildernis, het boek ging met name over het gebruik van pesticiden binnen 
landbouw en bosbouw. Maar het was een eerste aanzet in de bewustwording van de 
kwetsbaarheid van het milieu. Het had een vliegwiel in beweging gezet, waardoor 
ook de zorg voor de natuur sterker kwam te staan. Eind jaren zestig kwam in Rome 
een groep wetenschappers bij elkaar die later naam kreeg als de Club van Rome. 
In 1972 brachten ze een rapport uit dat “Grenzen aan de groei” heette. Hierin 
werd het negatieve effect van de economische groei op het milieu pregnant naar 
voren gebracht. Berekeningen lieten zien dat de natuurlijke grondstoffen uitgeput 
zouden raken. Het geschetste doemscenario zorgde voor wereldwijd besef van 
de kwetsbaarheid van het milieu. In de jaren zeventig kwam de milieubeweging 
sterk op gang en drong het besef door dat de biodiversiteit achteruitgaat en dat 
urbanisatie, industrialisering en landbouwkundige vooruitgang een negatief effect 
hadden op de natuur en milieu. Dit lag aan de basis van de volgende verandering die 
zich binnen het denken over natuurbeheer aftekent, de periode eind jaren zeventig 
– begin jaren tachtig waarin het verlangen naar wildernis net als in de Romantiek 
weer opkomt. Die hernieuwde interesse in wildernis wordt in de volgende paragraaf 
toegelicht aan de hand van de gehouden interviews. 

216 Interview 
Boetze, verslag in 
bijlage.
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0 4.3 

Oorzaken en 
achtergronden 
van de omslag 
in denken over 
natuurbeheer 
rond 1980

4.3.1  Inleiding op 
het nieuwe 
wildernisdenken
Om de oorzaken en achtergronden 
van de meest recente opkomst van 
het wildernisdenken in Nederland 
te achterhalen en doorgronden is 
bij alle diepte-interviews op dit 
onderwerp doorgevraagd. De meeste 
geïnterviewden hebben deze periode 
zeer intensief meegemaakt en waren 
nauw betrokken bij de omslag in 
denken. Tijdens de interviews is dan 
ook gevraagd naar het waarom van 
deze verandering en naar de beleving 
van deze periode. Er kwamen zeer 
verschillende antwoorden naar 
voren. Klaarblijkelijk heeft een ieder 
deze periode wel als veelbewogen 
en veelbetekenend ervaren, maar de 
oorzaken die er aan de verandering 
in denken ten grondslag lagen zijn 
niet eenduidig. Bij analyse van de 
interviewgegevens bleken deze elkaar 
rond dit onderwerp vooral aan te 
vullen, het maakte het beeld completer. 
Door gesprekken te voeren met 
betrokkenen is meer inzicht verkregen 
in de oorzaken van de omslag in 
denken. De ontwikkelingen worden in 
chronologische volgorde behandeld.

4.3.2 Ontwikkeling 
ecologische kennis
Zoals in het hoofdstuk twee reeds is 
beschreven, zijn in de loop van de 
twintigste eeuw het natuurbeheer 
en de natuurbescherming in 
Nederland sterk ontwikkeld door 
organisaties als Natuurmonumenten 
en Staatsbosbeheer. Er waren binnen 
de natuurbeheerwereld steeds wel 
verschillende meningen over hoe 
en of er beheerd moest worden. De 
indeling van Westhoff uit de jaren 
veertig-vijftig in natuurlijke en half-
natuurlijke landschappen bood daarbij 
soelaas. Natuurbeheer was in die tijd 
vooral gestoeld op het beschermen van 
bestaande natuurgebieden. Er werd sterk 
ingezet op halfnatuurlijke landschappen 
met bijbehorende beheervormen zoals 
hooien en seizoensgewijs begrazen. 
Daarnaast waren er terreinen die min of 
meer werden “losgelaten”: de natuurlijke 
landschappen.217  In deze natuurlijke 
landschappen bleef het menselijk 
ingrijpen zoveel mogelijk achterwege. 
Er werd geen actief beheer uitgevoerd, 
de natuur had vrije ruimte om zich te 
ontwikkelen. In de jaren tachtig dacht 
men bij het “loslaten” van beheer binnen 
de cultuurlandschappen toch soorten 
te zien verdwijnen, de biodiversiteit 
leek achteruit te gaan. De kennis van 
de landschapsecologie was vergroot en 
liet zien dat ecosystemen ingebed zijn 
in landschapsecologische processen. 
De achteruitgang in biodiversiteit kon 
worden verklaard doordat processen 
vaak niet meer functioneerden als 
gevolg van menselijk ingrijpen in het 
omringende landschap. 

Hydrologische processen waren 
verstoord; de migratie en dispersie 
van soorten was door versnippering 
van de natuurgebieden moeilijker 
geworden en er waaiden stoffen van 
buitenaf de gebieden in die het gebied 
voedselrijker maakten. Deze invloeden 
van buitenaf hadden groot effect op 
de natuurgebieden, dat inzicht kreeg 
invloed op het natuurbeheer.
Ook het landschap veranderde, grenzen 
vervaagden. Ondanks de opkomst 
van natuurbeheer en de diversiteit in 
beheer, bleef er dus een neergaande 

217 Gorter, 1986, 
192.
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tendens in plant- en diersoorten.218  Ook in de soms vrij intensief beheerde 
natuurreservaten bleef er achteruitgang. De bewustwording van die achteruitgang 
zette aan tot nadenken. De omslag in denken over natuurbeheer had te maken met 
de ontdekking van de spontane ontwikkeling in de Oostvaardersplassen. Tot dan 
toe bestond de natuurbeheerderswereld vooral uit vegetatiekundigen. Die dachten 
dat veel gebieden dicht zouden groeien als er niet beheerd (gemaaid) werd. In 
de Oostvaardersplassen zagen zoölogen eind jaren zeventig daarentegen dat het 
landschap er zonder beheer open bleef.219  Het besef dat dat ook kon, drong door. 
Ook nieuwe ecologische theorieën van een aantal Amerikaanse ecologen drongen 
hier door. Zo werd het nieuwe denken in Nederland over meer grootschalige 
natuurgebieden met ruimte voor natuurlijk processen ondermeer onderbouwd door 
de eilandtheorie van MacArthur & Wilson. Die theorie, die eind jaren zestig werd 
gepubliceerd, ging er van uit dat de soortenrijkdom op eilanden toeneemt als er 
immigratie met vaste land of andere eilanden kan plaatsvinden. Ook in Nederland 
ging men beseffen dat onze natuurgebieden kleine eilanden waren geworden, 
omringd door landbouw, industrie of stad. Door die steeds verder gaande isolatie 
en door negatieve effecten vanuit de omgeving, neemt het aantal soorten op die 
eilanden steeds verder af.

De eerste gedachten over een meer grootschalige procesnatuur kwamen op. Het zien 
van de spontane ontwikkelingen in de Oostvaardersplassen droeg hier sterk aan 
bij. Dat gebied in Zuidelijk Flevoland, drooggevallen in 1968, was een laag gelegen 
gebied met plassen. Er was eind jaren zestig – begin jaren zeventig echter minder 
behoefte aan industrieterrein op deze plek en de gronden bleven braak liggen. Het 
drooggelegde gebied verwilderde, het werd een grootschalig moerasgebied en water- 
en moerasvogels namen er bezit van. De bioloog Ernst Poorter schreef in 1979 voor 
het eerst over het ecologische belang van dit gebied en benoemde ook het belang 
ervan voor de verandering binnen het denken over natuurbeheer In Nederland. In de 
inleiding van zijn artikel stond letterlijk: “Sinds het milieubeheer is betrokken bij het 
ruimtelijk beleid in Nederland, dient zich een keerpunt aan bij de natuurbescherming: 
behalve aan het vrijwaren van bestaande natuurgebieden tegen aantastingen moet 
ook gedacht worden aan de mogelijkheid om iets nieuws terug te krijgen.” 220  Na 
Poorter zag in datzelfde jaar ook ecoloog Vera in de Oostvaardersplassen dat je voor 
natuur geen boeren of beheer nodig hebt.221  Wat daar gebeurde, betekende voor 
Vera de omslag in het denken. In de Oostvaardersplassen kwamen tienduizenden, 
ruiende, niet broedende grauwe ganzen. Die begraasden de moerasbegroeiing, 
waardoor veel andere soorten vogels daar ook konden broeden, fourageren en 
slapen tijdens de trek of overwinteren. Buiten het moeras, in een droog deel van 
het natuurgebied werden runderen, paarden en edelherten als zijnde wild levende 
dieren in het gebied gebracht. Zij schiepen graslanden waar de niet broedende, 
ruiende grauwe ganzen zich voor en na de rui ophielden. Dankzij deze graslanden 
konden de grauwe ganzen gaan ruien in het moeras en zo ontstonden ook voor 
allerlei andere soorten vogels gunstige levensomstandigheden.222  Inmiddels wordt 
er anders gekeken naar het belang van broedende grauwe ganzen in Nederlandse 
natuur en worden ze ook als probleem gezien. Vera was, met een heel aantal 
anderen, groot voorstander van een scheiding tussen natuur en landbouw. Het ging 
er om dat er ingezet werd op grote gebieden, waar natuurlijke processen opnieuw 
tot ontwikkeling konden worden gebracht. De discussie over natuurbeheer kwam 
volop op gang.223  De vraag werd gesteld of de biodiversiteit niet beter duurzaam 
behouden kon worden door middel van grote natuurlijke eenheden in plaats van in 
de kleinschalige cultuurhistorische landschappen, waar de natuur is afgeleid van 
de landbouw. Eigenlijk was het een herhaling van de discussie die zich ontspon 
in het natuurbeheer in Nederland van de jaren veertig, de discussie over wel of 
niet ingrijpen door de mens in natuurgebieden. Volgens de vernieuwde inzichten 
zouden in de Oostvaardersplassen, maar ook in het Markiezaat, de Biesbosch en 
het Lauwersmeer, verdwenen en afgetakelde ecosystemen zich moeten kunnen 
ontwikkelen tot wildernissen die in Europa vrijwel nergens meer voorkomen. 224  

218 De Natuurbalans 
geeft die 
neergaande 
tendens steeds 
weer aan.

219 Poorter, 1979 en 
Vera, 1979.

220 Poorter, 1979.

221 Interview Vera, 
verslag in bijlage.

222 Interview Vera, 
verslag in bijlage.

223 Intrview Vera en 
interview van der 
Klundert, verslagen 
in bijlage.

224 Buijs, 1999, 204.
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groot belang voor moerasvogels. In 
1979 schreef Vera dat het gebied een 
unieke kans biedt om “restauratie” 
van een levensgemeenschap in een 
landschap gade te slaan dat zich in 
historische tijden op veel plaatsen in 
Nederland moet hebben bevonden.225  
Later verduidelijkte hij dat het bij deze 
denklijn over nieuwe natuur, niet gaat 
om het herscheppen van een oernatuur. 
Het ging hem veel meer om natuurlijke 
processen die herhaalbaar en tijdloos 
zijn opnieuw tot ontwikkeling te 
brengen of te laten komen. In Nederland 
waren de mogelijkheden daarvoor 
steeds verder ingeperkt. Het ging dus 
vooral om “ruimte geven aan”. En het 
bewijs dat dat kon, lag voor Vera in de 
Oostvaardersplassen.226 

4.3.3  Nieuwe 
wildernis in 
natuurherstel
Vervolgens kwam in 1987 Plan Ooievaar, 
een plan dat in het kader van de Eo 
Wijers prijsvraag door zes mensen, 
waaronder Vera, was opgesteld. Plan 
Ooievaar won er de eerste prijs mee. 
De opdracht was om een deel van 
het rivierengebied zijn dynamische 
karakter terug te geven dat door 
landbouw verloren gegaan was. De 
kracht van het Plan Ooievaar was 
dat de dynamiek van het rivierwater 
direct gebruikt kon worden. In de 
uiterwaarden zouden de rivieren vrij 
spel krijgen. Erosie en sedimentatie, 
het uitschuren van land op de ene 
plaats en het afzetten van slib op een 
andere plek kregen weer ruimte.227  
Verder zouden grote herbivoren 
ingezet worden om de ruimtelijke 
variatie in vegetatie te bevorderen. De 
meest vergaande uitwerking van het 
plan is de natuurontwikkeling in de 
Millingerwaard langs de Waal tussen 
Nijmegen en Millingen. Het idee achter 
Plan Ooievaar was wezenlijk anders 
dan wat tot dan toe gewoon was in 
natuurbeheer. Het was het eerste grote 
concrete natuurontwikkelingsproject. 
228  Het schema in afbeelding 4.3 
verduidelijkt het idee. In het schema 

wordt onder “natuurlijk” de natuurlijke 
soortensamenstelling bedoeld. 
Het schema laat onder 3 de situatie 
zien waarin het gebied zich bevond 
toen Plan Ooievaar opgesteld werd: 
een onnatuurlijke situatie met vuil 
rivierwater. Met deze uitgangssituatie 
was het tot dan toe de gangbare 
methode van natuurherstel om eerst 
te zorgen voor schoon water. Dat zou 
een heel lange weg betekenen, omdat 
het water al vervuild Nederland 
binnen kwam. Pas als dat gerealiseerd 
zou zijn, zou er over natuurlijkheid 
in de betekenis van herstel van 
soortenrijkdom gedacht worden. Dat 
betekende veel internationaal overleg, 
want het rivierwater zou alleen schoon 
te krijgen zijn als alle aan de rivier 
grenzende landen tot overeenstemming 
zouden kunnen komen. Dat zou heel 
lang gaan duren. De schrijvers van Plan 
Ooievaar zeiden: “Kijk naar de Oder en 
de Neisse. Die is vuiler dan de Rijn en 
toch veel natuurlijker in soorten, met in 
de uiterwaarden bevers, zwarte ooievaars 
en zeearenden, omdat de uiterwaarden 
meer natuurlijk zijn, met onder andere 
bomen als de zwarte populier”. Het 
innovatieve van Plan Ooievaar was dat 
ze voorstelden om met acceptatie van 
vuil water de natuurlijkheid in de zin 
van een grotere soortendiversiteit al 
ruimte te bieden. 

Dat bood ruimte voor soorten als de 
zwarte ooievaar en andere soorten die 
al zouden kunnen terugkeren terwijl 
het water nog vuil was. Die successen 
konden al geboekt worden, zonder dat 
op overeenstemming met andere landen 
gewacht hoefde te worden. De weg terug 
via verbetering van de waterkwaliteit 
zou heel erg lang geduurd hebben en 
deze nieuwe oplossing kon ook. Het 
was veel sneller en meer stimulerend, 
omdat er al heel snel resultaat te zien 
was! Inmiddels zijn de resultaten in de 
Millingerwaard te zien.

L

Afb 4.9 
Schema basis Plan 
Ooievaar,opgesteld 
naar aanleiding 
van interview 
met Frans Vera. 
Normaliter zou de 
weg van systeem 
herstel het omkeren 
van het proces 
betekenen, van de 
huidige situatie bij 
3, terug via 2 naar 
1, waarbij schoon 
water een vereiste 
is. Vernieuwend 
bij Plan ooievaar 
was de weg van 
natuurwikkeling, 
met voorlopige 
acceptatie van 
vuil water, maar 
wel met terugkeer 
van natuurlijke 
processen. De weg 
liep voor het eerst 
via 3 naar 4 met 
op lange termijn 
als streefbeeld de 
situatie bij 1.

225 Vera, 1979, 11.

226 Interview Vera, 
verslag in bijlage.

227 Buijs, 1999, 
205.

228 Beschrijving 
van 
gedachtegoed 
Plan Ooievaar 
is geschreven 
op basis van 
interview met 
Vera, verslag in 
bijlage.
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4.3.4  Nieuwe wildernis is wildheid
De nieuwe ideeën die nu opkwamen, kwamen vooral uit de hoek van de zoölogen 
in plaats van de vegetatiekundigen zoals in de periode van Westhoff.229  Het 
denken over natuurbeheer veranderde in de jaren tachtig zo van het behoud van 
levensgemeenschappen in bestaande, half-natuurlijke natuurgebieden naar het idee 
van het vergroten en verruimen van de gebieden, en het leggen van verbindingen 
tussen natuurgebieden. Dat was ook het begin van de Ecologische Hoofdstructuur. 
Het besef dat er in Nederland eigenlijk niet meer over was dan de ruïnes van 
ecosystemen drong diep door. Die overgebleven natuur-eilandjes waren niet 
zozeer de beste plekken, maar gewoon de relicten waar de landbouw nog niet had 
toegeslagen.230  Het was het best haalbare voor toen. De vegetatiekundigen waren 
gericht op het kleine. Het besef van de waarde van de grootschalige deltanatuur 
van Nederland kwam pas aan het eind van de jaren zeventig, begin jaren tachtig. 
Niet alleen het beseffen van de ontwikkeling in de Oostvaardersplassen, maar ook 
de ontwikkeling van de internationale ecologische kennis over wildernisnatuur en 
het besef van de milieucrisis betekende de ommezwaai. Rivieren vol dode vis, grote 
teruggang van de weidevogelstand en een heel sterk dalende roofvogelpopulatie 
deden de alarmbellen afgaan.231  De nieuwe wildernis kenmerkte zich door ruimte 
voor natuurlijke processen; dit wordt ook wel met wildheid aangeduid. Wildheid 
geeft vooral de spontane ontwikkeling aan van natuurlijke processen, menselijke 
invloed is daarbij niet uitgesloten. De nieuwe wildernis is immers middels 
natuurontwikkeling gepland (behalve in de Oostvaardersplassen) en ontstaat 
altijd op plekken waar in het verleden in meer of mindere mate invloed van de 
mens aanwezig is geweest en waar realistisch gezien in een dichtbevolkt land als 
Nederland ook altijd invloed van de mens zal blijven. Die ”beperking” betekent 
echter niet dat er geen ruimte meer is voor wildheid. Natuurlijke processen die op 
grote schaal ruimte krijgen en waar de mens deelgenoot van is, vormen de basis 
voor de nieuwe wildernis, de tertiaire wildernis. Idealiter wordt er niet gestuurd 
in doelen voor de wildernis, want wildernis ontstaat zoals ze ontstaat en kan niet 
gepland worden. Kiezen voor nieuwe wildernis is kiezen voor het ruimte bieden aan 
natuurlijke processen die nog actief kunnen.

4.3.5  Kritisch Bosbeheer en de stormen
Parallel aan de ontwikkeling die zich voordeed op het gebied van ecologische 
kennisontwikkeling en in natuurherstelprojecten, kwam er ook beweging binnen 
het bosbeheer vanaf de jaren zeventig. In de jaren tachtig en negentig werd dat ook 
concreet in beleid en beheer. Aangezien in de interviews veel aandacht was voor de 
omslag in bosbeheer in relatie tot nieuwe wildernis, wordt er in deze paragraaf op 
ingegaan. Ook het bosbeheer had vanaf de aanleg van grote boswachterijen in de 
werkverschaffingsperiode golfbewegingen gekend, van het aanleggen en beheren 
van gemengde bossen, naar het ontmengen tot monoculturen van naaldhout, tot 
het later weer uitdunnen en werken aan natuurlijke verjonging en een gevarieerde 
bossamenstelling. In Nederland werd dit debat over meer natuurlijke bossen vooral 
gevoerd op initiatief van biologen als Harm van de Veen en Hans van der Lans. Op 
de vraag waar de omslag in bosbeheer begon, vertelde van der Lans dat hij in 1972 
in Indonesië was, op Sumatra. Hij verbleef er aan de rand van een groot regenwoud 
dat destijds nog 650.000 ha groot was. Daar in dat regenwoud ontwikkelde Van der 
Lans zijn “ecologisch bewustzijn”.232  Op een windstille dag hoorde hij zware bomen 
neergaan, woudreuzen die doodgingen en omvielen. Het was een volledig natuurlijk 
proces. Ook op windstille dagen waren er van verre de doffe dreunen te horen. 
Van der Lans realiseerde zich hoe een compleet bos-ecosysteem functioneert. 
Teruggekomen in Nederland onderzocht hij in een literatuurstudie hoe dat in 
Nederland ooit was geweest; voor zijn doctoraalscriptie maakte hij een reconstructie 
van het oerwoud in Nederland met als titel: “Over zomergroene loofoerwouden in 

229 Deze paragraaf 
is een analyse van 
de gegevens uit 
de verschillende 
interviews. De 
interviewverslagen 
zijn in de bijlage 
opgenomen.

230 Interview van der 
Klundert, verslag in 
bijlage.

231 Interview van der 
Klundert, verslag in 
bijlage.

232 Interview van der 
Lans, verslag in de 
bijlage.
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4 het Nederlandse klimaatgebied”. 

In 1972 en 1973 woedden er binnen 
een half jaar tijd twee hevige stormen 
in Nederland. Eind 1972 velde de 
storm 931.000 kubieke meter hout, 
ongeveer twee keer zoveel dan wat de 
Duitsers in de Tweede Wereldoorlog 
vorderden.233  Ongeveer 2500 hectare 
moest volledig worden herbebost. Er 
was in de Boswet een herplantplicht 
vastgelegd en die gold ook voor 
stormschade. Naast de 2500 hectare 
waar het bos compleet omgewaaid 
was, was ongeveer 15.000 hectare 
beschadigd. Begin 1973 was er weer een 
storm, die nog eens 579.000 kubieke 
meter hout velde. Het Rijksinstituut voor 
Natuur had geadviseerd een heel aantal 
stormvlakten te laten liggen. Maar 
het was uitgesloten dat zulke enorme 
hoeveelheden hout bleven liggen.234  Ze 
werden grotendeels opgeruimd. Voor 
van der Lans was het resultaat van deze 
stormen absoluut niet vergelijkbaar 
met wat hij in Indonesië had gezien; 
daar vond hij zijn inspiratie en niet in 
die paar stormvlakten in Nederland, 
dat noemde hij omgewaaide plantages 
en geen natuurlijk bos.235  Toch hadden 
de stormen binnen Staatsbosbeheer 
grote invloed.236  Er werden nadien meer 
loofbomen aangeplant in de bossen 
als vervanging van het naaldhout. 
De herplant was conform de Boswet. 
De discussie tussen de bosbouwers 
en natuurbeheerders verscherpte. 
Natuurbeschermers wilden niet dat 
er herplant werd volgens de Boswet, 
maar pleitten ervoor dat de natuur 
haar gang moest kunnen gaan. Ze 
stelden dat het niet alleen een mooier 
en gevarieerder en ecologisch rijker 
bos opleverde, maar ook een sterker 
bos dat beter bestand zou zijn tegen 
stormen.237  De discussies die hierover 
plaatsvonden, mondden uiteindelijk uit 
in de door van der Lans, van Veen en Piël 
opgerichte landelijke werkgroep Kritisch 
Bosbeheer. Dat was in 1977. Kritisch 
Bosbeheer streefde naar een natuurlijk 
en ecologisch bosbeheer in plaats van de 
intensieve houtproductie die toentertijd 
gangbaar was in de Nederlandse 
bossen. De stichting wilde toewerken 
naar een meer inheems bos en wilde de 
onnatuurlijke situatie in de Nederlandse 
bossen tegengaan. Ze gingen er 

daarbij van uit dat de natuurlijke 
ontwikkeling zonder menselijk 
ingrijpen lang op zich laat wachten. Ze 
streefden naar een natuurlijk bos met 
uiteindelijk zo min mogelijk menselijk 
ingrijpen. De weg daar naar toe ging 
gepaard met door mensen ingezette 
omvormingsmethoden, zoals het 
ringen van bomen, het omdrukken 
van bomen of het inzetten van grazers. 
Oud Staatsbosbeheerdirecteur Frits 
van Beusekom vond de ideeën goed 
en steunde de stichting. Hij bood ze 
een platform. In 1986 kwam het boek 
“Natuurbos in Nederland” uit.238 

Veel geïnterviewden zien de oprichting 
van Kritisch Bosbeheer en de invloed die 
deze werkgroep had op het Nederlandse 
bos en natuurbeheer als een van de 
grote oorzaken achter het nieuwe 
denken over natuurbeheer. Naast de 
stichting Kritisch Bosbeheer, werd 
door dezelfde mensen ook de Stichting 
Vrijwillig Bosbeheer opgericht. Vanuit 
deze stichting lieten de oprichters 
ook zelf zien wat de meerwaarde voor 
de natuur was door hun ideeën ook 
zelf uit te voeren. Dat gebeurde door 
bomen te ringen of met een lier om te 
trekken. Medeoprichter Van der Lans 
vindt de inzet van Kritisch Bosbeheer 
echter niet de omwenteling in het 
natuurbeheer en het bosbeheer in 
Nederland. Er was wel veel publiciteit, 
maar het ging hierbij volgens hem niet 
om een omwenteling in het denken. 
Er kwam een nieuw idee bij, maar 
het “oude” bleef naar zijn zeggen de 
boventoon voeren. Kritisch Bosbeheer 
heeft in die begintijd bijvoorbeeld voor 
het Groninger Landschap de eerste 
tarpanpaarden naar de Ennemaborg 
gebracht. Dat was in Nederland de eerste 
keer dat grote grazers in bosbeheer 
ingezet werden. Daarna kwam er in Van 
der Lans’ ogen helaas niet veel vervolg 
meer. Met name Van de Veen begon de 
discussie over grazers en hun invloed 
op het bosbeeld.239  Zijn beeld was dat 
de wisent grote invloed had op het 
ontstaan van half open landschappen 
op landschapsschaal.240  Dat probeerden 
ze dan ook te stimuleren door inzet 
van grote grazers in natuurgebieden 
en bossen. Uit later onderzoek, door 
ondermeer Cis van Vuure, bleek 

233 Buijs, 1999, 
125-127.

234 Buijs, 1999, 
125-127.

235 Interview van 
der Lans, verslag 
in bijlage.

236 Buijs, 1999, 
136-137.

237 Buijs, 1999, 
136-137.

238 De rol van 
van Beusekom 
werd in meerdere 
interviews 
benoemd, 
ondermeer 
interview Vera. 
Verslag in bijlage.
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die invloed van grazers op bosontwikkeling helemaal niet zo groot te zijn. De 
beeldvorming was echter al sterk ontwikkeld. Het idee is nog steeds blijven bestaan 
dat de grazers die invloed op -het tegengaan van- de vorming van gesloten bos wèl 
hebben.241  Het beeld van het begraasde parklandschap heeft een eigen weg binnen 
het natuurbeheer gekregen.

4.3.6  De invloed van politiek 
en maatschappij op het nieuwe 
wildernisdenken
Vakinhoudelijk bestond vanaf de jaren zeventig veel beweging en roering in zowel de 
milieu-, de natuurbeschermings-, als de bosbeheerwereld. Onder de geïnterviewden 
werden er ook andere verbanden gelegd naar andere veranderingen die in deze 
periode van eind jaren zeventig- begin jaren tachtig plaatsvonden.242  De omslag in 
natuurbeheer werd volgens hen mede economisch en politiek bepaald. Zo stond de 
landbouw in deze periode onder druk.243  Er kon makkelijk worden samengewerkt, 
gronden werden makkelijker aangekocht door het ontbreken van opvolgers op 
boerderijen. Zo ontstond er ook letterlijk ruimte voor natuur. 

In de jaren zeventig waren er nog volop ruilverkavelingen gaande, eind jaren tachtig 
liep dat ten einde. De maatregelen van de Ruilverkavelingen waren ingezet om 
het landelijk gebied te verbeteren, de verbetering richtte zich op een verbeterde 
ontsluiting, verhoging van productie in de landbouw en recreatieve inrichtingen. 
In 1924 was de eerste Ruilverkavelingswet opgesteld. In de jaren vijftig werd het 
verplicht gesteld dat er bij Ruilverkavelingen een landschapsplan werd opgesteld. 
Het zwaartepunt van de ruilverkavelingen in Nederland lag tussen 1950 en 1975.244  
Eind jaren zeventig, begin jaren tachtig was heel Nederland op de schop geweest en 
heringericht. Waterlopen werden rechtgetrokken en de afvoercapaciteit vergroot. 
De landbouwkavels werden opgeschaald en efficiënter ingericht. Nederland heeft 
een landoppervlak van 2.300.000 hectare. In 1985 was op bijna 1.500.000 hectare 
een Ruilverkaveling uitgevoerd of in uitvoering. En daarnaast was er 450.000 
hectare in aanvraag. In 2010 heeft ongeveer 75% van Nederland een of meerdere 
Ruilverkavelingen ondergaan.245  Vanaf 1990 werden landbouwgronden aangekocht 
om om te vormen naar natuur. Net daarvoor waren de Ruilverkavelingen afgerond 
en was bijna heel Nederland rationeel en strak ingericht. In de interviews is de vraag 
gesteld of juist die verregaande inrichting van invloed was op de omslag in denken 
over natuurbeheer en de hang naar een grotere invloed van natuurlijke processen en 
terugdringing van de invloed van de mens. Juist in de periode van Ruilverkavelingen 
was de invloed van de mens het grootste op het totale landoppervlak van Nederland. 
De meningen over de invloed van het eind van de ruilverkavelingen op het nieuwe 
denken over wildernis, liepen uiteen. De echte oorzaken lagen volgens de meeste 
geïnterviewden meer in de andere benoemde oorzaken zoals de invloed van het 
milieubesef. Toch werd aan de ruilverkavelingen wel betekenis gegeven: want zodra 
iets verdwijnt, dan volgt daarop een tegenbeweging, in dit geval een “hang naar” 
vrijheid en ongebondenheid.246 

De nieuwe stijl van natuurbeheer was offensief, niet meer sec gericht op 
bescherming van het bestaande. Dat sprak aan, het paste bij de tijdgeest. De 
maatschappij was er ook klaar voor; het paste bij de postmoderne opvattingen 
waarbij er een behoefte kwam naar meer ongebondenheid, er kwam meer ruimte 
voor beleving.247  Functionaliteit schoof daarmee iets meer naar de achtergrond. 
De tijd was er klaar voor. Ook de gedachte voor ruimte voor rivieren paste hierbij. 
Er was geld beschikbaar; maatschappelijk gezien was er ruimte, de landbouw liep 
terug en economisch gewin was net wat minder van belang toen de gedachte voor 
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gedachte over wildernis is daarmee ook 
een kind van het postmodernisme.248  In 
de ontevredenheid over hoe het ging in 
de maatschappij, vormde het denken 
over en verlangen naar wildernis een 
logische contramal.249  Het hangt nauw 
samen met maatschappijkritiek. Het is 
eigenlijk vergelijkbaar met de opkomst 
van de natuurbescherming rond 1900. 
Toen was er de groei van verstedelijking 
en industrialisatie, waardoor er steeds 
meer natuur verdween. Om weerstand te 
bieden aan die snelle verandering werd 
een contramal gezocht en die werd in 
vrijheid voor natuur gevonden. Vrijheid 
voor natuur is de absolute tegenhanger 
van verstedelijking en industrialisering, 
het zijn de uitersten als het gaat om wel 
of geen beïnvloeding door de mens. 
Realisatie van de ideeën is dan niet 
eens noodzakelijk, de gedachte eraan 
kan al voldoende zijn.250  In de periode 
rond 1980 waren er de ecologische 
motivaties, maar de mogelijkheid om 
deze ook zo snel in beleid te verankeren 
lag vooral in de maatschappelijke 
veranderingen waarbij ook echt ruimte 
ontstond voor iets nieuws. In feite was 
het ook het niet alleen het creëren van 
nieuwe natuur, maar vooral het creëren 
van de wilderniservaring. En aan die 
wilderniservaring, daar was behoefte 
aan, daardoor konden ecologische 
ideeën ook wortelen in het beleid en 
praktijk.251 

De milieubeweging had ook zijn 
weerslag op het christendom. In 1967 
schreef Lynn White in Science, hij wees 
het christendom als hoofdschuldige 
aan voor de milieuproblematiek. De 
negatieve invloed van het christendom 
op natuur, zoals White in Science 
beschreef, kwam door de rol van 
despoot die de mens zich –op religieuze 
grondslag- had aangemeten. De 
mens was steeds grootschaliger gaan 
ontginnen en benutten en dat tastte 
de natuur aan.252  In de jaren tachtig 
drong binnen het christendom de 
visie door dat de heelheid van de 
schepping met zelfstandigheid van 
alle levensvormen kapot werd gemaakt 
door mensen.253  Door de opkomst van 
de milieubeweging en de kritische 
noten die bij het christendom werden 

geplaatst vonden er ook veranderingen 
plaats binnen de kerk. In 1988 startte 
het conciliair proces, dat ging over 
heelheid, gerechtigheid en vrede. De 
bewustwording dat de mens de heelheid 
van de schepping aan het vernietigen 
was zorgde ervoor dat er ook vanuit het 
christendom de stelling naar voren werd 
gebracht dat er met meer zorg voor de 
aarde en de natuur gehandeld moest 
gaan worden. Wildernis werd ook vanuit 
deze kant gewaardeerd.

4.3.7  
De periode 
1990-heden
Het denken over nieuwe wildernis 
had in 1990 en plek veroverd in 
het Nederlandse natuurbeleid en 
beheer. Vanaf 1990 werden veel 
natuurontwikkelingsprojecten 
uitgevoerd waarbij nieuwe wildernis, de 
tertiaire wildernis, een plek kreeg in het 
Nederlandse landschap. De bevlogen 
ecologen, zoals Vera wisten de nieuwe 
idealen welbespraakt te brengen.254  De 
tot dan toe alom geaccepteerde wijze 
van natuurbeheer met kleinschaligheid 
en behoud van het oude 
boerencultuurlandschap werd ineens 
beschreven als het moeizame behoud 
van “ bloempotnatuur”; natuur moest 
robuust en groots worden. Het voorstel 
van de Ecologische Hoofdstructuur 
was tamelijk brutaal en de eenvoud 
van het idee sprak aan. De natuur zou 
in de grotere eenheden robuuster zijn, 
minder last hebben van invloeden van 
buitenaf en meer zelfregulerend en 
goedkoper zijn. De biodiversiteit zou 
toenemen en er zaten veel aansprekende 
diersoorten bij. De landbouw had 
er in die periode weinig moeite mee 
dat de wat marginale gronden, zoals 
bijvoorbeeld de uiterwaarden, aan 
natuur werden gegund. De scheiding 
die gemaakt werd tussen landbouw en 
natuur werd geaccepteerd. De realisatie 
van de Ecologische Hoofdstructuur met 
daarbinnen de nieuwe wildernissen ging 
voluit van start. De natuurorganisaties 
beleefden tussen 1990 en 2000 een 
piek. De natuurontwikkelingsprojecten 
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Haartsen, verslag 
in bijlage.
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Ool, verslag in 
bijlage.

250 Interview van 
Ool, verslag in 
bijlage.

251 Interview van 
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gebaseerd op 
het interview met 
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Klijn, 2011, 40-46.
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werden vrij technisch van aard, er werd veel grond verzet bij herinrichting van 
landbouwgronden naar natuurgebied. 
Ondanks de topjaren die natuurorganisaties volgens Klijn in de jaren 1990-
2000 doormaakten, waren bij navraag de grondleggers van de Ecologische 
Hoofdstructuur niet tevreden met het resultaat.255  De grote lijn staat dan misschien 
imiddels, maar de afronding staat momenteel stevig ter discussie. Het basisidee 
waarbij ook op provinciaal en gemeentelijk niveau voor een fijne dooradering 
gezorgd zou moeten worden is niet goed geborgd en is niet gerealiseerd.

Vanaf ongeveer 2000 kwam er weerstand vanuit diverse vakgebieden en vanuit 
de maatschappij. Er kwam onbegrip. Het publiek kreeg de indruk dat de nieuwe 
wildernissen er alleen waren voor bepaalde plant- en vooral diersoorten en enkele 
bevlogen ecologen. Andere belangen, voornamelijk vanuit de landbouw, moesten 
steeds weer wijken en de nieuwe natuur kostte geld. Mensen mochten of konden 
er veelal niet in als recreant. Ook vanuit andere dan ecologische vakgebieden 
kwam kritiek. Door het vele grondverzet gingen aardkundige, archeologische en 
historische geografische waarden verloren. De interesse voor de cultuurhistorie was 
flink in opmars. De Nota Belvedere uit 1999 stimuleerde het gebruik van historische 
gegevens als inzet bij ruimtelijke ontwikkelingen. Ook onder de ecologen ontstond 
een inhoudelijke discussie. Er waren de meer “klassieke natuurbeschermers”, in de 
leer van Westhoff en de ”pur-sang”- wildernisliefhebbers. Dit is een debat wat vanaf 
ongeveer 2000 startte en nog steeds voortduurt.

Inmiddels is vanaf ongeveer diezelfde periode (2000) het natuurbeleid in Nederland 
aan het veranderen. Natuurbeheer is aan het verzakelijken. Landschap staat ook 
meer centraal, dan de strikte natuurwaarden. De menselijke kant van het landschap 
is belangrijker geworden. Wereldwijd is de zorg om het milieu weer toegenomen, 
door ondermeer “The inconvenient truth” van Al Gore. In Nederland spitst de zorg 
zich toe op kust en waterbeheer, veiligheid wordt sturend. Het creëren van wildernis 
en grootse natuur lift mee in de grote projecten die de veiligheid ondersteunen; 
ruimte voor rivieren, dynamisch kustbeheer en waterberging bieden ook in de 
periode 2000-2010 alsnog ruimte voor nieuwe wildernissen.

Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft onlangs (begin 2012) de 
natuurverkenning 2010-2040 gepresenteerd. Hierin staan vier kijkrichtingen voor 
natuur in Nederland. Dit zijn Vitale Natuur voor biodiversiteit en natuurlijkheid, 
Beleefbare Natuur voor een groene leefomgeving, Functionele natuur voor een 
duurzame economie en inpasbare Natuur naar meer lusten en minder lasten.256  In 
algemene zin is de lijn die uit de natuurverkenning spreekt een meer verzakelijkte en 
beleefbare (mensgerichte) benadering van natuur in Nederland. Nieuwe wildernis 
heeft in de Natuurverkenning een plek gekregen onder de Vitale natuur. De Vitale 
natuur is vooral de kenmerkende natuur die hoort bij de Nederlandse Laaglanddelta. 
De natuurlijke processen die horen bij de overgang van land en water staan centraal, 
het gaat daarbij om processen als getijdenwerking, duin- en kweldervorming, 
verstuiving, overstroming en kwel. Bij de kijkrichting Vitale natuur is het nut 
voor de mens ondergeschikt. Het toekomstbeeld van 2040 is een beeld van grote 
natuurgebieden die, ook internationaal, verbonden zijn. Gebieden zijn zo groot dat 
natuurlijke processen duurzaam kunnen verlopen. Het basisidee van de Ecologische 
Hoofdstructuur lijkt hiermee een plek te hebben gekregen. Het wezenlijke verschil 
is dat de kijkrichting Vitale natuur zich vooral richt op nieuwe grootse natuur van 
de Laaglanddelta en op internationale verbindingen. Grote delen van de bestaande 
natuur die in de Ecologische Hoofdstructuur was opgenomen is in deze visie niet 
meer in beeld, omdat gebieden, te klein en te versnipperd zijn. Bij het realiseren van 
deze kijkrichting is een sterk ruimtelijk beleid vereist.
In het Vakblad Natuur Bos en landschap verschijnt in oktober 2010 een nieuw 
denkraam van Staatsbosbeheer. Van Montfort en Takman schrijven dat de natuur 
ontaard is geraakt, maakbaar is geworden.257  We kijken niet genoeg meer naar 

255 Interview Vera 
en interview van 
der Klundert, 
verslagen in 
bijlage.

256 Deze alinea is 
gebaseerd op de 
natuurverkenning 
2010-2040 van 
het Planbureau 
voor de 
Leefomgeving.

10
7

257 De rest van 
deze alinea is 
gebaseerd op 
het artikel van 
Van Montfort 
en Takman in 
het Vakblad 
Natuur, Bos en 
Landschap, 
oktober 2010, 
32-33.



10
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grondslag liggen aan de ecosystemen. 
Ze sluiten aan bij de conclusie die de 
Natuurbalans al jarenlang brengt: 
Nederlandse natuurgebieden zijn te 
klein, te verdroogd en te vermest om 
de achteruitgang van de biodiversiteit 
terug te dringen. Staatsbosbeheer is 

een nieuwe zoektocht begonnen naar 
duurzame relaties tussen mens, natuur 
en natuurlijke porcessen. Het borgen 
van alle landschapstypen staat daarbij 
voorop, van de cultuurhistorische 
gebieden tot de nieuwe wildernisnatuur. 
Ze eindigen hun betoog met “Er zijn 
kansen genoeg. Laten we ze pakken!”.

	  

Afb. 4.10 
de Kijkrichting 
Vitale natuur 
2040, Bron: 
Natuurverkenning 
2010-2040 van het 
Planbureau voor 
de Leefomgeving, 
2011.
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4.4  Conclusies
In de Romantiek kreeg wildernis voor het eerst een intrinsieke waarde toegekend. 
Wildernis mocht er zijn. De mens kon zich klein en nietig voelen ten opzichte van de 
krachten van natuur en wildernis. 

Na een periode van verstedelijking en urbanisatie waarbij in Nederland tot in het 
begin 20e eeuw stevig ontgonnen werd, volgde een tegenbeweging die vergelijkbaar 
was met de Romantiek. Het natuurbeheer kwam rond 1900 op en er werd gedis-
cussieerd over de rol die de mens in de natuur had. Westhoff bood in de jaren vijftig 
uitkomst met de indeling in halfnatuurlijke en natuurlijke landschappen. In de jaren 
tachtig laaide het debat over invloed van de mens in natuur in Nederland opnieuw 
op. Natuurontwikkeling en nieuwe wildernis, de tertiaire wildernis, vonden een plek 
in het Nederlandse denken over natuurbeheer.

De vraag hoe het denken over wildernis zich binnen het natuurbeheer en beleid in 
Nederland in de periode 1980-2010 ontwikkeld had, kreeg extra aandacht, omdat in 
deze periode de tertiaire wildernis, waarbij wildernis bewust gecreëerd werd door 
de mens, voor het eerst een plek in het Nederlandse landschap innam.

Binnen het natuurbeheer was in deze periode een grote kennisontwikkeling op gang 
gekomen. Voor het eerst werd landbouwgrond aangekocht om natuur te creëren. 
Binnen die uitbreiding aan areaal voor natuur kwam ook ruimte voor nieuwe 
wildernis, en met name voor natuurlijke processen. De tertiaire wildernis is een 
wildernis die onder invloed van de mens tot stand kwam en voort bestond. Wildheid 
is hier een betere term dan wildernis. Kiezen voor nieuwe wildernis, is kiezen voor 
het opnieuw laten werken van natuurlijke processen die nog actief kunnen zijn en 
ruimte krijgen.

Uit de interviews kwamen diverse oorzaken naar voren voor de veranderingen 
binnen het Nederlandse natuurbeheer in de periode 1980-heden. De al eerder 
genoemde kennisontwikkeling was daar erg belangrijk in. Niet alleen binnen het 
natuurbeheer, maar ook binnen het bosbeheer was er roering. Kritisch Bosbeheer 
werd opgericht en ook voor bossen werd gepleit voor minder productie en meer 
natuurlijkheid. Maar het paste ook binnen de veranderingen die in de maatschappij 
plaatsvonden. De milieubeweging was op gang gekomen en het besef van de 
kwetsbaarheid van milieu, natuur en mens werd duidelijk. In het postmodernisme 
ontstond er een drang naar vrijheid en binnen de kerk werd ook anders naar natuur 
gekeken. Niet alleen vanuit een opdracht om de aarde te benutten, maar ook om de 
heelheid van de schepping te behouden, inclusief de wildernis. In het landschap 
was er een soort “overregulering” en was 75% van Nederland rationeel ingericht 
na de ruilverkavelingen. De opkomst van de gedachten voor nieuwe, spontane 
natuur kreeg snel bijval. De tijd was rijp voor verandering, de kennis was er en het 
bewustzijn van de kwetsbaarheid van natuur maakte het urgent en haalbaar.

Na de topjaren tussen 1990 en 2000, kwamen er kritische kanttekeningen bij het 
creëren van nieuwe wildernis. Wildernisnatuur raakt afgedreven van andere vakge-
bieden, maar ook van vakgenoten. Ook het publiek laat weerstand zien, wildernis-
natuur mag er zijn, maar dan ook voor de mensen. Dat is ook de nieuwe lijn in het 
huidige natuurbeleid. De mogelijkheid om wildernis te beleven is essentieel voor het 
voortbestaan van wildernisnatuur in het hedendaagse Nederland.

De interesse in wildernis lijkt een reactie te zijn op allerlei processen in de samen-
leving, zoals verlies van natuur en landschap, behoefte aan ongebondenheid en het 
verlangen naar bepaald belevingen.
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11
2 5.1 Inleiding

De mentale betekenis van wildernis, het denken over wildernis, kan niet losgezien 
worden van natuurbeelden die mensen hebben. In het natuurbeleid in Nederland 
staat voor de fysieke natuur een driedeling centraal. De drie sporen zijn de 
natuurlijke, de half-natuurlijke en de multifunctionele natuur.258   Het natuurlijke 
spoor komt overeen met wildernisnatuur. In het natuurlijke spoor zijn de doelen 
geformuleerd als de ecologische processen, het beheer is een “hands off”-beheer 
en de referentie is prehistorisch. In 2000 deden Keulartz, Swart en van der Windt 
onderzoek naar waarden in natuurbeleid. Zij gaven aan dat deelnemers in het 
debat over natuur vaak een bepaald natuurbeeld aanhangen en zich daar sterk 
voor maken. In de discussies bleek een veelkomend misverstand dat ecologische 
waarden “harder” zouden zijn dan ethische of esthetische, die werden vaak als 
subjectief of modieus afgedaan.259  Ecologische argumenten winnen het echter 
niet in het publieke debat zonder de ethiek en esthetiek. Door de verwevenheid van 
ecologische, ethische en esthetische waardenweer te geven voor de verschillende 
natuurbeelden wilden ze met het onderzoek de discussie verhelderen.

In dit hoofdstuk staat het mentale domein van wildernis centraal; dat is smaller 
dan het voornoemde onderzoek van Keulartz naar waarden binnen natuurbeelden 
in algemene zin. Dat mentale wildernisdomein kan onderverdeeld worden in de 
al eerder benoemde drie vormen van betekenis: de ecologische (cognitieve), de 
ethische en de esthetische waarde.260  De eerste gaat over de systeemecologie, dat 
heeft betrekking op het fysieke landschap en is behandeld in de hoofdstukken twee 
en drie. De ethische waarde is normatief, waardestellend. Bij het benoemen van de 
betekenis van wildernis binnen de ethiek gaat het om de waarde, de inhoud of de 
zin die door de mens aan wildernis is toegekend. Binnen wildernisnatuur wordt aan 
natuur een recht op vrijheid toegekend binnen het ethische kader.261  Die betekenis 
van vrijheid voor de natuur is behandeld in hoofdstuk vier. De derde vorm, die van 
de esthetiek van wildernis, heeft te maken met de beleving van de schoonheid van 
de wildernis door de mens. De esthetische waardering van wildernisnatuur is niet zo 
zeer een kwestie van “sight”, maar een kwestie van “insight” in het levensdrama.262  
Het esthetische is in dit onderzoek gekoppeld aan de schoonheid van wildernis en 
aan de wilderniservaring. De betekenis van de wilderniservaring en van de schoon-
heid van wildernis is ook geanalyseerd aan de hand van literatuur en getoetst aan en 
aangevuld door de interviewgegevens. 

In dit hoofdstuk staan de volgende onderzoeksvragen centraal: 

Wat is de betekenis van wildernis in Nederland in het heden, bekeken vanuit de 
wilderniservaring en de esthetiek van wildernis?

Vanaf de jaren tachtig van de 20e eeuw kreeg wildernis in de vorm van tertiaire 
wildernis een plek in het Nederlandse natuurbeheer; tertiaire wildernis is de 
nieuwe wildernis die opkwam in de natuurontwikkelingsprojecten, waarbij aan 
natuurgebieden een basisinrichting werd meegegeven om de natuur daarna 
vrij spel te geven in de ontwikkeling. Wildernis is in het hedendaagse debat over 
natuur niet meer weg te denken. Gebieden als de Oostvaardersplassen waar “de 
natuur haar gang kan gaan”, zijn volop onderwerp van gesprek en discussie. Er 
zijn veel initiatieven te noemen die de laatste jaren ontwikkeld zijn op het vlak 
van wildernis. Zo is in Drenthe in 2009 de Vereniging Nieuwe Wildernis opgericht, 
een samenwerking tussen Drents Particulier Grondbezit, Stichting het Drents 
Landschap en Staatsbosbeheer. Op hun website gaat het vooral over het gesprek 
over wildernis, de vereniging biedt een podium waar dromen en standpunten met 
elkaar gedeeld kunnen worden.263   In Drenthe zijn daarnaast een aantal kleine 
gebiedjes aangewezen als nieuwe wildernis, natuurgebiedjes waar eigenaren 
hebben afgesproken dat er geen mens meer komt. De exacte locaties zijn niet 
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is begraven. Deze wildernisjes hebben 
vooral symbolische waarde voor de 
ethische vraagstukken.

In 2010 schrijft Kester Freriks het 
boek “Verborgen wildernis”, over ruige 
natuur en kaarten in Nederland. 
In 2011 schrijft Ineke Noordhoff 
het boek “Natuurmakers”, over 
natuurontwikkeling in Nederland. En 
in 2009 bracht Bram van der Klundert 
in navolging van de 19e-eeuwse 
Amerikaanse filosoof Thoreau elke 
maand een week door in Nederlandse 
wildernis, hij schreef weblogs over zijn 
persoonlijke ervaringen en over de 
gesprekken die hij voerde. Hij schrijft 
nu een boek over wildernis.264  Deze 
opsomming van activiteiten, boeken 
en symbolen geeft aan dat er in de 
afgelopen jaren grote aandacht was 
voor wildernis in Nederland. Er zijn veel 
mensen op zoek naar wildernis of naar 
de betekenis van wildernis. Wildernis 
is dan ook een actueel thema in het 
Nederlandse natuurbeheer. 

Het debat lijkt vooral te gaan over 
de ecologische en historische 
beargumentering achter het creëren of 
laten ontstaan van wildernis.265  Behalve 
ecologie en historie, spelen, zonder ze 
te expliciteren, ook de beleving van 
wildernis en esthetiek een rol in de 
waardering die aan wildernis wordt 
toegekend. Om de actuele betekenis 
van wildernis te duiden, is er in de 
interviews ook over wilderniservaringen 
en schoonheid gesproken. 
 

5.2  Wildernis 
en esthetiek

5.2.1  
De dionysische 
wilderniservaring
Het zelf ontdekken of het zelf ervaren 
van echtheid of authenticiteit zijn 
blijkens onderzoek van belang bij 

wilderniservaringen. In 2003 deed 
Ruben Abma, vanuit zijn studie bos- 
en natuurbeheer in Wageningen, 
onderzoek naar de beleving van 
wildernis in natuurgebieden in 
Nederland. Hij stelt –uitgaande 
van de filosofie van Nietzsche- een 
wilderniservaring gelijk aan een 
dionysische ervaring. De dionysicus 
gaat op zoek naar het onverwachte en 
onvoorspelbare van de natuur. Hij stelt 
zich open voor gevoelens en emoties 
als angst, lust, vrijheid of eenzaamheid. 
De wilderniservaring draait om het 
gevoel van één zijn met de natuur. De 
apollinische ervaring is de tegenpool 
van de dionysische. In tegenstelling 
tot het één worden met de natuur 
wordt de identiteit als mens in de 
natuur behouden. Natuur is een oord 
van rust en vertrouwdheid waar je tot 
jezelf kunt komen. Volgens Abma is de 
apollinische ervaring vooral te vinden 
in half-natuurlijke landschappen, 
waar mens en natuur met elkaar in 
harmonie lijken te zijn.266  Abma toetste 
zijn theorie over natuurbeleving in vier 
gebieden, waarvan hij vermoedde dat 
de Drentsche Aa en de Westbroekse 
Zodde als twee gebieden met hoge 
cultuurhistorische waarden de 
apollinische ervaring volledig tot 
haar recht zou laten komen. Voor de 
dionysische of wilderniservaring koos 
hij voor de Oostvaardersplassen en de 
Terschellingse Boschplaat. Bezoekers 
gaven echter aan deze gebieden niet 
als dionysisch te ervaren. Vooral de 
Oostvaardersplassen stelde de in Abma’s 
onderzoek benoemde dionysici voor een 
probleem. De beheerstrategie van zo 
min mogelijk menselijk ingrijpen past 
bij hun visie op natuurbeheer. Maar 
de mogelijkheden om dit te ervaren 
ontbreken, omdat het gebied maar zeer 
beperkt toegankelijk is. De bezoeker 
wordt een toeschouwer en ervaart 
medebezoekers of de spoorlijn als 
storend. Opvallend is dat de dionysici 
de Drentsche Aa wel als een wildernis 
ervoeren. Het Drentsche Aa gebied is 
wel toegankelijk. En als de bezoeker de 
achtergrond informatie niet heeft, ziet 
hij de hand van de mens ook niet in het 
landschap en de Drentsche Aa komt 
dan heel natuurlijk over. Mogelijk heeft 
dit afwijken van de verwachting ook 

264 Interview van 
der Klundert, 
verslag in bijlage.

265 Interview 
Louwe Kooijmans, 
interview Vera, 
verslagen in 
bijlage.

266 Abma, 2003, 
pg 49-51.
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4 te maken met de informatie die de bezoeker krijgt. In het bezoekerscentrum van 

de Oostvaardersplassen ligt de nadruk op de natuurlijkheid. Het zou kunnen dat 
door het verstrekken van informatie de dionysische beleving in zekere zin verloren 
gaat.267  In de interviews met deskundigen is hieraan getoetst. Kennis bleek voor de 
meesten van hen juist niet belemmerend. Meer weten over de wildernis, geeft voor 
hen juist meer diepte aan een wilderniservaring.268 

In 2000 kwam een onderzoeksrapport van Keulartz, Swart en van der Windt 
over natuurbeelden en natuurbeleid uit, daarin worden drie natuurbeelden 
onderscheiden, namelijk de wilde, de functionele en de arcadische natuur. De 
arcadische behelst het halfnatuurlijke landschap met een pre-industriële referentie. 
De functionele natuur is natuur met productiedoelen. De wilde natuur is gericht 
op natuurlijke processen en de referentie is prehistorisch.269  Het beeld van de 
wilde natuur appelleert aan de wilderniservaring. Het wilde (of ook wel primitieve) 
natuurbeeld beantwoordt aan de behoefte van vreemdheid. Het betreft een wild 
en woest, ongerept en ontoegankelijk landschap waarin nog plaats is voor het 
onverwachte en onvoorspelbare, voor toeval, spanning en verrassing.270  Het 
dionysische van de wilderniservaring hoort bij dit natuurbeeld.

5.2.2  De persoonlijke wilderniservaring
De persoonlijke ervaring die iemand heeft met wildernis en de kennis die iemand 
heeft over wildernis kleuren mede de betekenis die aan wildernis gegeven wordt. 
De geïnterviewden zijn deskundigen en betrokkenen als het gaat om wildernis. In 
de interviews is uitvoerig over de wilderniservaring gesproken. Deze paragraaf is 
een analyse van de antwoorden op de vraag:”Waar en hoe kan wildernis ervaren 
worden?”, “Heb je zelf een wilderniservaring gehad en zo ja, wil je die met me 
delen?”. Om een beeld te krijgen van wat die wilderniservaring kan zijn, is in 
afbeelding 5.1 beknopt opgesomd om welke persoonlijke wilderniservaringen het 
ging bij de geïnterviewden. 

Wilderniservaringen genoemd in de interviews

Karkassen van beesten in nationale parken in Zuid-Afrika, en in Australië, waar 
rotspartijen al eeuwen landmarks zijn.

Mijn ervaring met de kanoetstrandloper op Griend, hij stierf in mijn hand. Gestor-
ven van honger en kou, het gaat over eten en gegeten worden, over leven en dood. 
Gevaar is van belang, Verwantschap ervaren met alles wat leeft.

Het zien van roofvogels, de verwondering, niet alleen bij een zeearend, ook nog 
steeds bij het zien van een buizerd.

Zuivere natuurlijke krachten, altijd omlijst door iets cultuurlijks, bijvoorbeeld de 
sawa’s op Bali met daartussen de bloemen en reptielen. Of de Waddenzee met 
vuurtoren en schepen aan de horizon.

Zittend op een zadel tussen twee bergen, in de Andes, met links en rechts een 
afgrond. Tien meter onder me vloog ineens een condor, spanwijdte 3,5 meter. Nor-
maal vliegen ze boven je, het onverwachte, het toevallige, dat was zo’n moment.

In Bohemen tijdens een vakantie raakten we verstrikt in een boomloos moeras, het 
was er zeiknat, maar je zakte er niet door. Natte schoenen en voeten en niet weten 
hoe je er weer uitkomt.

Afb. 5.1 
Persoonlijke 
wilderniservaringen 
van de 
geïnterviewden.

11
5

267 Abma, 2003, 
50.

268 Interview Vera, 
interview Stroot-
man, interview 
Buijs, verslagen in 
bijlage.

269 Keulartz, Swart 
en van der Windt 
2000, 25.

270 Keulartz, Swart 
en van der Windt, 
2000, 95.
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5 In Bohemen tijdens een vakantie raakten we verstrikt in een boomloos moeras, 

het was er zeiknat, maar je zakte er niet door. Natte schoenen en voeten en niet 
weten hoe je er weer uitkomt.

In Noorwegen, kamperen op de Hardangervidda, of het ganzenonderzoek op 
Groenland.

Wind, water, geluiden van de natuur, licht en duisternis. Groenland is het eerste 
waar ik aan denk, daar kom ik net vandaan.

Het geluid van vallende bomen in het oerwoud in Indonesië, de klap en dreun van 
die woudreuzen die spontaan neergaan, omdat ze aan het eind van hun leven zijn.

Een wilderniservaring? Die kan ik al hebben in de tuinen van paleis het Loo. Een 
verbondenheid met de natuur kan al in iets kleins zitten. Dat is voor mij voldoende 
voor dit leven.

De geur van water maakt veel in me los. De geur van water in de venen en bossen 
in Scandinavië of Oost-Polen brengt me terug naar mijn jeugd. Dezelfde geur als 
het water van de Beulakerwiede, het water van mijn jeugd. Daar groeide ik op, 
daar zwom ik. Dat is belangrijk voor me.

Woestijnen. Ik ben ooit dwars door de Sahara gereden. Het kunnen verdwalen, 
de afwezigheid van wegen. In de bergen kun je dat gevoel ook hebben. Maat en 
extreem klimaat zijn van belang.

In de duinen, als je op een duintop in de Kop van Schouwen zit en om je heen 
alleen andere duinen en de zee ziet. Plekken waar je denkt de enige te zijn

Veel van de genoemde 
wilderniservaringen voldoen aan 
de dionysische ervaringen waarbij 
spanning, verdwalen en je nietig voelen 
als mens de boventoon voeren. Maar 
naast dat “deel uitmaken van het grote 
geheel”, zijn er ook een paar ervaringen 
genoemd die zich meer toespitsen op 
het ervaren van natuur binnen het 
cultuurlijke. De bloeiende bloem op 
de sawa’s, of de tuinen van paleis het 
Loo, dat duidt niet op de dionysische 
wilderniservaring, maar op het ervaren 
van de vrijheid van natuur die zich laat 
zien binnen het cultuurlijke. Uit de lijst 
blijkt dat de wilderniservaringen zeer 
divers zijn, veelal in de kinderjaren al 
plaats vonden, maar later ook zeker nog 
ervaren werden. Kennis speelt soms 
wel en soms geen rol en kennis kan 
zowel verdieping als vervlakking geven 
aan de ervaring. De wilderniservaring 
kan zitten in iets heel kleins, maar 
ook in iets groots, het kan zowel in 
stad, platteland of natuurgebied 
plaatsvinden. Overeenkomsten zijn het 
zintuiglijke van de ervaringen en de 
emotie, het geraakt zijn. De betekenis 

die aan wilderniservaringen gegeven 
werd was groot. Het bleek moeilijk te 
benoemen waar het belang precies 
in zit, maar het kunnen hebben van 
wilderniservaringen is essentieel. 
Het opdoen van een dionysische 
wilderniservaring, maakt je als mens 
nietig ten opzichte van de natuur. Het 
besef van sterfelijkheid houdt hier 
verband mee. Dit komt overeen met 
het ‘sublieme’ van de eerder genoemde 
filosoof Burke.



5.2.3 Wildernis en 
vormgeving
Het criterium "mooi" of anders gezegd "schoon" 
of "esthetisch", wordt in de ecologie en in het 
bijzonder in het natuurbeheer niet of maar 
weinig gehanteerd.271  Een natuurgebied of 
onderdeel daarvan kan emoties oproepen. Dat 
kan bijvoorbeeld gaan om emoties als angst bij 
opkomend getijde, een kwade stier of bij verdwalen 
in een donker bos. Een meer harmonieus gevoel, 
een “schoonheid” kan opgeroepen worden 
wanneer er bijvoorbeeld in een gebied iets wordt 
waargenomen dat refereert aan onze jeugd, 
zoals een bloemrijk grasland. Dit refereert aan 
de arcadische landschappen. Ook gevoelens als 
ongestoordheid, geordendheid, overzichtelijkheid 
en zuiverheid van het landschap zijn belangrijk 
voor positieve gevoelens. Daarnaast geeft 
herkenbaarheid van een concreet landschap, 
dier of plant uit ons geheugen een positief gevoel. 
Vormgeving van een natuurgebied beperkt zich 

vaak tot het objectief zichtbaar maken van natuur waarbij het principe geldt van 
“vorm volgt functie”.272  Dat betekent dat er vooral vanuit ecologische principes 
vorm wordt gegeven aan een gebied en minder vanuit esthetische overwegingen. 
Esthetiek wordt vaak gekoppeld aan ontwerp, maar ook zonder ontwerp kan natuur 
zo mooi zijn dat het raakt, zoals bij de wilderniservaring benoemd is. 

De beargumentering om nieuwe wildernis na te streven in Nederland is vooral 
gestoeld op ecologische en praktische argumenten en niet zozeer om de esthetische 
waarde van wildernis.273  Om net zoals bij de wilderniservaring te bezien of esthetiek 
niet ook medebepalend is geweest in het nastreven van wildernis, was de rol van 
esthetiek bij tertiaire wildernis één van de thema’s die in alle interviews besproken 
is. Er was bij dit thema een onderscheid waarneembaar tussen de verschillende 
vakgebieden. Vanuit landschapsontwerp was dit thema, wellicht logischerwijs, meer 
vanzelfsprekend van belang dan vanuit de ecologie of historie. Wel werd bevestigd 
dat wildernis, al dan niet toevallig, mooi kan zijn.274  Kanttekening die iemand 
erbij plaatste was wel dat wildernis ook erg onaangenaam kan zijn.275  Natuurlijke 
processen brengen vaak een onvoorspelbaarheid en onzekerheid met zich mee. 
Daar kunnen we als mens soms lastig mee uit de voeten.276  Kennis kan dan helpen. 
Kennis draagt dan bij aan het waarderen van de esthetische waarde van wildernis. 
Bij waardering speelt herkenning en herinnering vaak een belangrijke rol. Wildernis 
is nieuw en het “niet-kennen” maakt waardering en acceptatie voor sommige 
mensen lastiger.

Vanuit de vakwereld van de ecologen wordt aangegeven dat wildernis weliswaar 
mooi kan zijn, maar dat esthetiek niet sturend is bij de nieuwe wildernis.277  Het 
wordt zoals het wordt, zoals het zich van nature ontwikkelt en dat is goed. Bij 
wildernis zijn geen landschappelijke doelen gesteld, de natuurlijke processen zelf 
zijn het doel. En het landschappelijk effect van die natuurlijke processen, zoals de 
successie en verwildering in een cultuurlandschap naar bijvoorbeeld elzenbroekbos 
en de spontane afwisseling tussen open en dicht, die is mooi.278  Het begrip mooi is 
binnen de ecologie vooral verbonden aan ”zoals de natuur het gemaakt heeft”. Dan 
wordt het goed en mooi bevonden. In de motivatie voor het creëren of laten ontstaan 
van wildernis is esthetiek niet geëxpliciteerd.

Afb. 5.2 
De dreiging en 
spanning van 
wildernis, 
een wilderniservaring 
met dodelijke afloop,
NOS nieuws 5 
augustus 2011.

271 Alinea vrijwel 
geheel gebaseerd 
op interview Piek, 
verslag in bijlage.

272 Piek, 2011.

273 Klijn, 2011, 41 
en 122.

274 Interview Vera, 
verslag in bijlage.
275 Interview van 
Ool, verslag in 
bijlage.

276 Interview Piek, 
verslag in bijlage.

277 Interview Vera, 
verslag in bijlage.

278 Interview 
Boetze, verslag in 
bijlage.
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Vanuit de landschapsarchitectuur is 
wildernis van belang als inspiratiebron, 
en dan vooral in de zin van het sublieme, 
het overweldigende van de natuur, 
zoals de 18e eeuwse filosoof Burke 
beschreef. In landschapsontwerpen 
voor nieuwe natuur in Nederland wordt 
door sommige ontwerpers in Nederland 
zodanig ontworpen dat er ruimte komt 
voor het ervaren van het sublieme.279  
De grootsheid van wildernis is een 
inspiratie om in nieuwe ontwerpen 
plaats te maken voor het opdoen van 
overweldigende natuurervaringen. 
Voor die grootsheid zijn schaal en een 
ongestoorde horizon nodig.280  Door de 
confrontatie met het grootse van natuur, 
ontstaat er ruimte voor reflectie en 
krijgt de natuurervaring een filosofische 
betekenis. “Mooi” is misschien niet 
het juiste woord voor wildernis, de 
esthetische waarde van wildernis zit in 
het onvoorspelbare en de dreiging, bij 
wildernis past het sublieme.

5.3  Wildernis-
iconen
Het eiland Tiengemeten in het 
Haringvliet is in eigendom en beheer 
bij Natuurmonumenten. Het eiland is 
recentelijk helemaal opnieuw ingericht, 
het was in agrarisch gebruik, maar alle 
boeren zijn inmiddels van het eiland 
vertrokken. Er is ruimte gemaakt voor 
nieuwe natuur. In 2000 is het plan 
voor de herinrichting afgerond en 
kon de uitvoering beginnen. In het 
concept heeft wildernis een duidelijke 
plaats gekregen. Het eiland is in drie 
eenheden ingericht, die drie eenheden 
zijn Wildernis, Weemoed en Weelde 
genoemd. Weemoed is het deel dat 
herinnert aan het menselijk gebruik, 
het is een natuurrijk cultuurlandschap. 
Het is het kleinste deelgebied. Het deel 
dat Weelde heet, is half-natuurlijk. 
Menselijke invloed is hier sturend 
in de natuurlijke processen, zoals 
bosvorming, verruiging en verlanding 
met als doel het in stand houden van 
bepaalde waardevolle natuurtypen. 
Sporen van historisch gebruik blijven 

er zichtbaar. En het laatste en grootste 
deelgebied vormt de Wildernis. In de 
Wildernis worden natuur en landschap 
zo veel mogelijk door natuurlijke 
processen gedomineerd. Het is een 
nagenoeg natuurlijk landschap met 
sterke invloed van processen als 
getijdenwerking en successie. Het is een 
dynamisch landschap. Qua beleving 
staan ongeordendheid, wildheid, 
spanning, uitgestrektheid, bijzondere 
soorten en fysieke inspanning 
centraal.281 

Tiengemeten is een van de weinige 
natuurontwikkelingsplannen waar ook 
echt de term wildernis gehanteerd wordt 
als doel. Het is expliciet benoemd. De 
beleving is een belangrijk onderdeel en 
geeft mede betekenis aan het belang 
van wildernis. In het plan voor de 
omvorming van het eiland Tiengemeten 
zijn ook iconen benoemd voor de 
drie onderdelen. Per onderdeel, dus 
Wildernis, Weelde en Weemoed, zijn 
iconen voor natuur, cultuur en recreatie 
benoemd. De benoemde iconen zijn 
metaforen om een duidelijk beeld te 
krijgen van de drie onderdelen. De 
iconen verwoorden de verschillende 
sferen en aard en geven mogelijkheden 
voor beheer en gebruik weer. Ze kunnen 
ook gebruikt worden als doelkenmerken 
voor toetsing en evaluatie. Voor de 
natuur in het wildernisdeel zijn 
spindotter, steur, visarend, noordse 
woelmuis en fint als iconen benoemd. 
De iconen van de recreatie in de 
wildernis zijn: modderlaars, spoor 
(wildspoor) en zwerven. In de 
landschappelijke uitwerking van het 
plan is de weerslag van de iconen terug 
te vinden. De sporen van het historisch 
menselijk gebruik worden in de 
wildernis als “slechts beperkt aanwezig” 
benoemd.282

Met de iconen van de wildernis op 
Tiengemeten in het hoofd, is ook in de 
interviews aandacht besteed aan de 
betekenis van wildernis in het heden. 
Om meer duiding te geven aan de 
betekenis van wildernis, was een van 
de vragen bij de interviews: “Wat is voor 
jou een icoon voor wildernis?”. Het gaat 
er in feite om wat wildernis bij iemand 
oproept, waar je het eerst aan denkt 

279 Interview Strootman, 
verslag in bijlage.

280 Interview Strootman, 
verslag in bijlage.

281 Posthoorn, 2000, 61.

282 Posthoorn, 2000, 61 
en 75.
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8De kroeskoppelikaan, 

Pelicanus crispus
Pelikanen zijn grote visetende vogels met 
een grote snavel met een soort visnet, 
waarmee ze vissen uit het water schep-
pen. Kroeskoppelikanen zijn het groot-
ste onder de pelikaan-achtigen, met 
hun spanwijdte van zo’n 3.45 met plm. 
13 kilo als gewicht. Pelikanen leven in 
riviermondingen, delta’s en bij meren. Ze 
broeden in uitgestrekte rietmoerassen 
en niet in bomen, maar op de grond. Ze 
blijven dichtbij de oevers. Ze zijn mo-
nogaam, leggen 1 à 2 eieren en beide 
seksen broeden. Ook de jongen worden 
samen verzorgd. Pelikanen leven in 
kolonies en ze vissen vaak in groepen, 
dan kunnen ze de vissen opdrijven en 
ze makkelijker opscheppen met hun 
grote snavels.283  Kroeskoppelikanen 
broeden in dichtbegroeide, natte en 
overstroomde gebieden en langs 
ondiepe meren. Ze vissen in open wa-
ter. Ze komen nu nog voor in Zuidoost 
– Europa.284 
Pelikanen komen nu dus vooral in de 
warmere streken voor, in het Holoceen 
kwamen ze echter ook in Nederland 
voor! De temperatuur was toen hoger 
en het landschap bevatte uitgestrekte 
rietmoerassen die een goed 
broedbiotoop boden. Laagliggend 
land, ondiep water en ooibossen 
waren nog veel voorhanden, 
kroeskoppelikanen vonden hun 
biotoop in het stroomgebied van de 
Schelde en in het rivierengebied. 
Bij archeologisch onderzoek zijn skel-
etresten gevonden van de kroeskop-
pelikaan. De vondsten maakten deel 
uit van jachtresten, gevonden in het 
natte westen van Nederland. De vin-
dplaatsen bevatten naast jachtresten 
vermoedelijk een klein deel natuurlijke 
fauna. De resten van de kroeskoppe-
likaan zijn gevonden bij Vlaardingen, 
de resten zijn gedateerd op 2500-2000 
jr voor Chr. De archeologische vond-
sten van botresten van soorten als de 
kroeskoppelikaan doen een historisch 
landschap met grote watervlakten 
vermoeden.285  

bij de term wildernis. De antwoorden op deze vraag zijn in figuur 
5.3 verwerkt. Eén van de meest treffende iconen die benoemd 
werd,is de kroeskoppelikaan; die komt in het tekstblok terug. Het 
benoemen van een icoon heeft als voordeel, dat het gevoel dat bij 
het ervaren van wildernis een belangrijke rol speelt, tot uiting komt 
in een krachtig woord of beeld. Uit de gegeven antwoorden blijken 
dieren en spanning een rol te spelen. 
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Wildernis 
iconen 

“De kroeskoppelikaan,  
die leefde hier zo’n 5000- 
6000 jaar geleden.  
Als die 
spontaan  
terug zou  
keren  
in Nederland,  
zou dat het  
icoon voor  
wildernis zijn!” 
 

De film “Into  
the Wild”, als  
de ultieme  
zoektocht  
naar wildernis 

	  

Iconen	  zijn	  
quatsch!	  
Het	  gaat	  om	  
het	  geheel!	  

Grote grazers. Schotse 
hooglanders en wilde 
paarden. Of vrij stromende 
rivieren. 

	  

De	  oostpunt	  van	  	  
Schier,	  met	  het	  	  
strand	  voor	  het	  	  
strand,	  spontane	  	  
duinvorming.	  En	  het	  verdwalen	  en	  
de	  angst.	  

Ik ben niet zo 
van de iconen, 
maar als er een 
soort is die 
mijn 
nieuwsgierighei
d heeft gewekt, 
dan is het het 
ijsvogeltje. Zo 
mooi blauw! 

	  

Afb. 5.3 
Iconen en 
beelden voor 
wildernis, 
gebaseerd op de 
interviews.

283 www.
geologievannederland.
nl.

284 www.soortenbank.
nl.

285 Louwe Kooijmans, 
2009, pg 207 en 323-
324.
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12
0 5.4  Ruimte 

voor wildernis
Nieuwe wildernis neemt fysiek 
ruimte in beslag. Nederland is een 
cultuurlandschap en dichtbevolkt, 
ruimte is schaars. Het kiezen voor 
nieuwe wildernis heeft directe gevolgen 
voor de ruimte. Op de plek waar gekozen 
wordt voor wildernis zal het landschap 
veranderen en vervagen de sporen die 
er tot dan toe waren. Het nationale 
debat dat plaats vindt over nieuwe 
wildernis gaat veelal daarover. Door te 
kiezen voor wildernis of “oernatuur” 
gaat meestal een stuk cultuurlandschap 
verloren.286  Vanaf 2000 kwam er 
steeds meer kritiek op wildernisnatuur 
vanuit andere disciplines, zoals 
archeologie, aardkunde, filosofie en 
historische geografie.287  Het creëren 
van wildernis was inmiddels een 
vrij technische natuurontwikkeling 
geworden, het eenzijdige eindbeeld 
van de ontwerpen, het ontpolderen, 
afgraven en het laten hermeanderen 
van oude beektracés ontvingen 
sindsdien zware kritiek, omdat het 
veel aardkundige, landschappelijke 
en historische waarden aantastte.288  
In dit onderzoek gaat het niet over de 
weging van wildernis ten opzichte 
van het historische cultuurlandschap. 
In de diepte-interviews kwam het 
onderwerp soms wel aan de orde. Over 
het algemeen was de mening dat er 

wel ruimte gemaakt moet worden voor 
wildernis. 

Wildernis, in de zin van het vrij laten 
verlopen van natuurlijke proces-
sen, of wildheid, wordt benoemd als 
een waarde op zichzelf die respect en 
daarmee ook fysieke ruimte verdiend.289  
Het schaalaspect was hierbij wel een 
vraagteken. Twee van de geïnterviewden 
gaven aan dat voor echte “wildernis” 
minimaal 10.000 hectare grond nodig 
is. De andere geïnterviewden gingen uit 
van kleinere oppervlakten. Ook niet alle 
geïnterviewden misten de wildernis in 
de huidige diversiteit van het landschap 
en vinden het historische landschap 
goed zoals het is.290 
Kanttekening is dat de keuze voor de 
locatie erg belangrijk is. Die keus kan 
ingegeven zijn vanuit de potenties voor 
herstel van de ecologische en hydrolo-
gische systemen. Zo wordt vanuit de 
ecologie geredeneerd. De potentie op 
systeemherstel moet hoog zijn. Door de 
historische en landschappelijke deskun-
digen wordt ook wel anders geredeneerd; 
zij stellen dat wildernisvorming het 
beste plaats kan vinden op die locaties 
waar landschappelijk of cultuurhis-
torisch gezien de waarde nu laag is.

In het totaalbeeld wordt volgens de 
geïnterviewden Nederland in elk geval 
rijker in de diversiteit van landschappen. 
En de wildernissen verbeelden een 
periode uit de geschiedenis die nu veelal 
ontbreekt.

Afb 5.4 
De wildenris 
beleefbaar: 
uithangbord van 
het wilderniscafé 
in Kekerdom, bij 
de Millingerwaard. 
Foto: Hans Boll.

286 Onder andere: 
Woud van der, 
2007.

287 Klijn, 2011, 41.

288 Klijn, 2011, 41.

289 Interview van 
Haartsen, Terlouw, 
Strootman, 
verslagen in bijlage.

290 Interview Louwe 
Kooijmans, verslag 
in bijlage.
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5.5  Conclusies
De betekenis van wildernis hangt zeer nauw samen met de houding en positie die 
de mens inneemt ten opzichte van de natuur. Is de mens verheven boven de natuur, 
of onderdeel van de natuur? Is de natuur er ten nutte van de mens of heeft de natuur 
een eigen waarde die op zichzelf staat? 

De betekenis van wildernis ligt net zoals in het verleden ook in het heden in de 
waarde die mensen er aan toekennen. Die waarde wordt niet alleen toegekend door 
een ecologische waarde, maar de betekenis zit ook in de wilderniservaring en in de 
schoonheid en vrijheid die wildernis biedt aan mensen.

De wilderniservaring is essentieel voor de mens van nu die leeft in een landschap 
dat volledig door de mens gecreëerd is. Het zien en ervaren van natuurlijke 
processen, van wildheid, geeft een confrontatie waardoor een diepe natuurervaring 
opgedaan kan worden. Het brengt mensen terug bij de basis van het leven, bij dat 
wat essentieel is.

Het kunnen verkrijgen van die persoonlijke wilderniservaring draagt bij aan de 
bereidheid om wildernis te accepteren en te behouden. Wildernis hoeft daarvoor 
overigens niet perse fysiek ervaren te worden. Het weten dat er wildernis is, of het 
gesprek voeren over wildernis brengt al veel te weeg.

Wildernis heeft een schoonheid die wordt toegedicht aan het onvoorspelbare en het 
onverwachte. “Mooi” is daarmee eigenlijk niet het goede woord bij wildernis, door 
de dreiging die wildernis in zich heeft en door de grootsheid en het overweldigende 
is wildernis een uiting van het sublieme.

In debatten over wildernis en nieuwe natuur klinkt nog altijd een streven naar 
“oernatuur” door. Het streven naar primaire wildernis lijkt daarmee te blijven 
voortbestaan, terwijl wetenschappelijk al lang aangetoond is dat de in dit onderzoek 
benoemde tertiaire wildernis niet te vergelijken is met de primaire wildernis. De 
tertiaire wildernis is onder de noemer van oernatuur of wildernis een eigen leven 
gaan leiden, mede op basis van schoonheid en wilderniservaringen. 

Concluderend kan gesteld worden dat wildernis in het verleden hoe dan ook, het zij 
positief, hetzij negatief, reflectie bood op de relatie mens-natuur. De betekenis van 
nieuwe wildernis ligt, naast het landschappelijke en ecologische, eveneens in de 
reflectie die ze kan geven op de relatie mens-natuur. Wildernis biedt plek, ruimte 
en aanleiding tot nadenken om tot diepere gedachten te komen over die relatie. 
Wildernis kan door zijn dreiging, grootsheid en onvoorspelbaarheid de mens weer 
nietig doen voelen. Wildernis kan verwondering geven en biedt schoonheid en 
verruiming voor de denkwereld van de mens. Zonder aansluiting te zoeken bij de 
wilderniservaringen en de betekenissen van wildernis voor mensen, is het de vraag 
hoe het verder gaat met nieuwe wildernis in Nederland.
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12
4 6.1 De fysieke wildernis in 

verleden en heden
Het eerste onderzoeksthema van deze scriptie is een vergelijking van de nieuwe 
wildernissen die vanaf ongeveer 1980 in het Nederlandse natuurbeheer verschenen 
zijn en de historische wildernissen van de vele eeuwen daaraan voorafgaand. Een 
literatuuronderzoek naar de wildernissen in het verleden leerde dat er verschillende 
vormen van wildernissen te onderscheiden zijn, hier aangeduid als primaire, 
secundaire en tertiaire wildernis.

De primaire wildernissen zijn wildernis in de meest strikte zin van het woord. 
Deze waren tot ongeveer 5000 voor Christus nog vrijwel overal aanwezig in 
Nederland. Het zijn gebieden waar de mens nog niet of nauwelijks invloed heeft 
gehad op de landschapsvorming. Deze gebieden kenden een volledig natuurlijke 
ontwikkeling, natuurlijke successie had volledig vrij spel. De primaire wildernis 
verdween in de loop van de prehistorie steeds verder naar de achtergrond, omdat de 
mens deze in de loop der eeuwen steeds meer in gebruik nam. Een exacte periode 
voor dit proces is niet te geven, maar wel is duidelijk dat de laatste wildernissen 
in ons land, afhankelijk van het gebied waarover we spreken, tussen ca 1500 en 
ca 1800 verdwenen zijn. Dit alles hing uiteraard sterk samen met de doorgaande 
bevolkingsgroei. Het gebruik door de mens was in de prehistorie nog erg extensief 
en in geen vergelijk met het landgebruik van heden ten dage. Veel gronden die na 
gebruik uitgeput waren werden weer aan hun lot overgelaten en verwilderden. 

Die opnieuw verwilderde gebieden worden in deze scriptie ‘secundaire 
wildernissen’ genoemd. Deze vormden in eerste instantie (ca 8000 tot ca 5000 v. 
Chr.) kleinere enclaves binnen de zeer uitgestrekte primaire wildernis, maar in de 
daaropvolgende millennia was de situatie eerder omgekeerd. De primaire wildernis 
verdween steeds meer en maakte plaats voor een afwisseling van in cultuur 
genomen land en gebieden die na te zijn verlaten door de mens zich tot een (half)
natuurlijk landschap ontwikkelden: de secundaire wildernis. Deze ontwikkeling 
zette zich met pieken en dalen voort tot ver in de historische tijd. Ook de woeste 
gronden die tot aan de 19e en de vroege 20e eeuw in veel delen van Nederland nog 
volop aanwezig waren, rekenen we tot deze secundaire wildernis. Deze woeste 
gronden waren in feite gebieden waar de mens wel actief was, maar op een veel 
extensievere wijze dan bij de in cultuur genomen landbouwgronden. Het waren 
gebieden die vooral collectief werden gebruikt voor bijvoorbeeld seizoensbeweiding, 
het kappen van hout en het steken van turf en plaggen. Tussen 1900 en 1950 zijn 
deze secundaire wildernissen op grote schaal ontgonnen en op een veel grovere 
wijze dan bij de primaire wildernis. De technologische ontwikkeling had dat 
inmiddels mogelijk gemaakt. Na deze grootschalige ontginningen resteerden van de 
secundaire wildernis alleen kleine resten, meestal beheerd als natuurreservaat.

Nadat in de jaren ’60 en ’70 het besef kwam van de grootschalige teloorgang van 
natuur en biodiversiteit in ons land, keerde het tij en kwam vanaf ongeveer 1980 de 
wens op om nieuwe natuur te gaan creëren. Dit leidde de geboorte in van de nieuwe 
of tertiaire wildernis. De betrokken ecologen wilden daarbij vooral natuurlijke 
processen, ook wel wildheid genoemd, een plek geven. Die nieuwe wildernissen 
ontstonden grotendeels op voormalige landbouwgronden. In feite ontstond hierbij 
voor de derde keer wildernis, alleen was het nu een bewuste keus voor wildernis, 
terwijl het in de eeuwen daarvoor steeds een “keuze” uit armoede was. Gronden 
werden verlaten omdat ze uitgeput of anderszins ongeschikt waren voor een 
nutsfunctie en maakten plaats voor woeste gronden. Het creëren van nieuwe 
wildernis is daarentegen een positieve en bewuste keuze. Die beoogde nieuwe 
wildernis wordt in deze scriptie ‘tertiaire wildernis’ genoemd. 
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Het hernieuwd creëren van historische wildernis is een onmogelijkheid. Niet alleen 
is het verleden niet terug te draaien, maar klimaat en bodem zijn in duizenden jaren 
dermate veranderd dat de uitgangssituatie compleet verschillend en onherstelbaar 
is.

6.2  Het gedachtegoed van de 
nieuwe wildernis
Het tweede onderzoeksthema dat in deze scriptie is uitgediept betreft het denken 
over wildernis in verleden en heden, inclusief de achtergronden van de opkomst van 
nieuwe wildernis vanaf ongeveer 1980.

In de loop van de geschiedenis is de betekenis van wildernis sterk veranderd. Soms 
was deze heel positief, vaak ook negatief. Tot aan het einde van de Middeleeuwen 
was de wildernis het domein van de goddeloosheid, een afschuwwekkende plek. 
In de Renaissance begon het beeld te veranderen. In de 16e en 17e eeuw zijn 
wildernissen nagebootst in tuinen, voorzien van grotten en bossen, compleet met 
beelden van saters en faunen: een door de mens nagemaakte en beheerste wildernis. 
Na de rationaliteit van de Verlichting kreeg wildernis in de 18e en 19e eeuw steeds 
meer een positieve connotatie. Met name in de Romantiek kreeg wildernis voor 
het eerst betekenis in die zin dat ze een waarde voor zichzelf kreeg toegekend. 
Wildernis mocht er zijn. Dat was een belangrijk omslagpunt. In de Romantiek werd 
de onvoorspelbaarheid van de wildernis een ideaal. Als mens kon je je nietig voelen 
ten opzichte van de krachtige wildernis. Na de Romantiek volgde een periode waarin 
urbanisatie en industrialisatie overheersten en waarbij driftig ontgonnen werd. Eind 
19e eeuw kwam de natuurbescherming in Nederland op. De restantjes wildernis 
die aan de ontginningen ontsnapt waren, werden gewaardeerd en beschermd als 
natuurreservaten. Er werden rechten aan natuur toegekend; natuur kreeg het recht 
om zich spontaan te ontwikkelen. De schoonheid van natuur speelde daarbij een 
grote rol. In de jaren veertig en vijftig van de 20e eeuw ontstond er een debat over 
al dan niet ingrijpen van de mens in natuurreservaten dat er toe leidde dat Viktor 
Westhoff de natuur onderverdeelde in natuurlijke en halfnatuurlijke gebieden. 
Hij gaf aan dat in halfnatuurlijke gebieden beheer noodzakelijk is om de typische 
levensgemeenschappen in stand te houden. Dat werd gangbaar in het merendeel 
van de Nederlandse natuurgebieden.

Was overal aanwezig 
voordat de mens zich 
meer permanent ging 
vestigen en invloed 
ging uitoefenen op 
landschapsvorming 
(periode: vroege en late 
prehistorie).

ontstaan

Primaire wildernis

Geen bewuste keus. 
Grond was na ontginning 
en gebruik uitgeput 
geraakt of anderszins 
ongeschikt voor 
intensieve benutting en 
verwilderde (periode: 
late prehistorie tot 
vroege 20e eeuw)

Bewuste keus voor het 
creëren of laten ontstaan 
van wildernis (periode: 
eind 20e eeuw, begin 
21e eeuw).

Secundaire wildernis Tertiaire wildernis

HISTORISCHE WILDERNIS NIEUWE WILDERNIS

AfwezigInvloed 
van de 
mens

Extensief of geen 
gebruik door de mens

Veelal eerst 
inrichtingsmaatregelen 
door de mens, gevolgd 
door een extensief 
natuurbeheer. Maar 
invloed mens blijft 
aanwezig.

Afb. 6.1 
Vergelijk primaire, 
secundaire en 
tertiaire wildernis 
in Nederland.
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12
6 In de jaren tachtig van de 20e eeuw herhaalde zich in feite wat er in de Romantiek 

gebeurde. Na een lange periode van verstedelijking, industrialisatie en rationalisatie 
van de landbouw werd in de jaren tachtig van de 20e eeuw weer opnieuw betekenis 
gehecht aan wildernis en kwam er meer ruimte voor natuurlijke processen. Natuur 
kreeg recht op vrijheid, op autonome ontwikkeling. Nieuwe wildernis vond een 
plek in het denken over natuur, in het natuurbeleid en het natuurbeheer. Als 
referentie hiervoor worden gebieden in het buitenland bezocht die qua klimaat en 
bodem vergelijkbaar zijn met Nederland. Ook werd toen gezocht naar historische 
referenties. Basale factoren als klimaat, bodem, biodiversiteit en waterhuishouding 
waren in Nederland echter sinds de periode van de primaire wildernis zo ingrijpend 
veranderd dat het refereren aan buitenlandse of historische situaties vooral als 
inspiratiebron en motivatie gezien moet worden. Gebieden die bezocht werden 
waren vooral in trek omdat er actieve natuurlijke processen te zien zijn. De 
daadwerkelijke inrichting van nieuwe wildernissen en daarmee samenhangend 
de vele studiereizen naar buitenlandse referentiegebieden, trok pas echt aan 
toen in 1990 het Natuurbeleidsplan werd vastgesteld waarbij de aanvang van 
realisatie van de Ecologische Hoofd Structuur (EHS) formeel werd vastgelegd. De 
Blauwe Kamer bij Rhenen en de Millingerwaard ten oosten van Nijmegen waren 
eind jaren ’80 de eerste grote natuurontwikkelingsprojecten in ons land. In de 
concrete inrichtingsplannen van de nieuwe wildernissen speelden historische 
beschrijvingen, historische referenties en geografische referenties echter nauwelijks 
een rol bij het stellen van streefbeelden. De referenties waren vooral in beleid en 
kennisontwikkeling van belang.

Dat het nieuwe wildernisdenken in de jaren rondom 1980 zo snel 
inhoud en invloed kreeg had meerdere oorzaken:

1 De opkomst van de milieubeweging in de jaren zestig en begin jaren zeventig en 
daarmee de bewustwording van de milieuschade aangericht door mens; 

2 De ontwikkeling van nieuwe landschapsecologische kennis en begrip van de wer-
king van ecosystemen, alsmede de bewustwording van het verlies aan biodiversiteit; 

3 Veranderde inzichten in het Nederlandse en internationale bosbeheer, waarbij in 
plaats van bossen voor houtproductie steeds meer werd gestreefd naar zo natuurlijk 
en duurzaam mogelijke bossen met grote biodiversiteit; 

4 Schaalvergroting en industrialisatie van de landbouw; 

5 De omslag van grootschalige ruilverkavelingen ten dienste van de landbouw naar 
een meer multifunctioneel platteland waar ook plaats was voor natuur. 

6 Maatschappelijke ontwikkelingen als postmodernisme, ontkerkelijking, 
individualisering en liberalisering.

De hernieuwde betekenis van wildernis in de afgelopen decennia is niet alleen 
gevoed door ecologische of historische argumenten. Het kunnen opdoen van een 
wilderniservaring speelde tevens een rol. Wilderniservaringen zijn ‘dionysisch’ van 
aard, ze roepen diepe emoties en gevoelens op die zorgen voor een “één met de natu-
ur-” ervaring, een deel uitmaken van het grotere geheel. Wildernis gaat voorbij aan 
het “mooie”, dat vooral in door de mens gemaakte landschappen gevonden wordt. 
Wildernis vormt het domein van het sublieme waar de mens overweldigd wordt door 
de grotere natuurkrachten. Dat zorgt voor verbinding met het leven als zodanig. Het 
echt ervaren van wildernis is daarvoor niet eens nodig. Weten dat er een wildernis 
is, kan al voldoende zijn. Die kracht van wildernis is naast de ecologische betekenis 
van grote waarde.
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6.3  Eindconclusie
Het gesprek over wildernis kan erg verwarrend zijn. Doordat het begrip meerdere 
dimensies heeft. Volgens de strikte definitie die in de inleiding is opgesteld, was 
wildernis een gebied waar de aarde en de voorkomende levensvormen niet door 
de mens worden verstoord. Die primaire wildernis bestaat weliswaar niet meer 
in Nederland, het begrip zelf bleef echter voortbestaan. In de jaren zeventig en 
tachtig van de 20e eeuw deed het begrip nieuwe wildernis zijn intrede binnen het 
Nederlandse natuurbeheer. Deze nieuwe wildernis had als belangrijkste kenmerk 
dat de natuurlijke processen de vrije ruimte krijgen. Door inzet van grazers of 
bedijkingen in verband met veiligheid of andere maatregelen is er echter altijd wel 
invloed van de mens aanwezig of op zijn minst aanwezig geweest en daarmee wijkt 
deze nieuwe wildernis sterk af van de primaire wildernis. Bij het begrip wildernis 
gaat het ook nog over een andere dimensie, die verband houdt met ervaring en 
beleving. Daarin liggen zowel een esthetische als een ethische component besloten. 

Tot slot van het betoog wordt hierna een wildernismodel gepresenteerd, waarin 
de verschillende dimensies die wildernis in verleden en heden heeft gekend zijn 
weergegeven. Het brengt bewust een scheiding aan tussen fysieke wildernis, de 
wilderniservaring en wildheid. Deze begrippen zijn wezenlijk verschillend, maar 
worden in het gebruik van het begrip wildernis door elkaar gehanteerd.

In de afgelopen decennia stonden in het wetenschappelijke en maatschappelijke 
debat over wildernis verschillende onderdelen van dit model centraal. Het debat leek 
te gaan over historische en nieuwe wildernis en over vragen rondom de inzet van 
grote grazers als ondersteuning bij natuurlijke processen. Maar waar de één spreekt 
over wildernis met vooral “wildheid” in gedachten, spreekt de ander over wildernis 
met de “wilderniservaring” in zijn hoofd, of juist met de “fysieke wildernis” in zijn 

Ruimtelijk

Fysieke wildernis            

Esthetisch Ethisch

Wilderniservaring Wildheid

WILDERNISMODEL

Onder te verdelen in 
primaire, secundaire en 
tertiaire wildernis.

Primair: nagenoeg 
zonder invloed van de 
mens, is nu verdwenen.

Secundair: ontgonnen 
en weer verwilderd. 
Extensief in gebruik door 
de mens.

Tertiair: bewust 
gecreëerd of laten 
ontstaan door de mens. 

Beleving en schoonheid.
Is persoons- en 
referentie gebonden. 
Geeft reflectie en brengt 
mensen in diep contact 
met natuur en zichzelf. 
Kan overal plaatsvinden. 
Zowel positief als 
negatief.

Waardering van en 
ruimte voor natuurlijke 
processen. Zowel klein 
en grootschalig. Het 
recht op vrijheid en 
autonomie.

ä ä ä

Afb. 6.2 
Het wildernismodel.
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8 hoofd. De verschillende onderdelen van 

dit model zijn door elkaar gaan lopen. 
Dat is een deel van de verwarring. Dit 
onderzoek laat zien dat er rondom het 
thema nieuwe wildernis veel meer speelt 
dan de wetenschappelijke discussie over 
hoe de wildernis er in Nederland ooit uit 
heeft gezien en welke planten en dieren 
er leefden en welke invloed ze op elkaar 
hadden. Naast ecologie en historie 
spelen esthetiek, emotie en filosofie 
of levensovertuiging een grote rol. Dit 
onderzoek is een aanzet om het debat te 
verbreden en de betekenis van wildernis 
voor het heden en de toekomst beter te 
duiden. 

De betekenis van nieuwe wildernis 
ligt niet alleen in de bijdrage die ze 
levert in de landschappelijke variatie 
of in de ecologische meerwaarde die 
ze verschaft door ruimte te bieden aan 
natuurlijke processen. In een land dat 
grotendeels door de mens gemaakt is, 
heeft ze ook nog een andere betekenis.
Wildernis biedt in de tegenwoordige 
tijd een plek die aanzet tot reflectie 
op de relatie mens en natuur, ze roept 
vragen en belevingen op die diepgang 
geven. Wildernis kan door haar 
onvoorspelbaarheid en grootsheid 
ervaringen oproepen die subliem te 
noemen zijn.

Door aan te sluiten bij de beleving 
van wildernis, kan ook de aansluiting 
bij de maatschappij en politiek 
gezocht worden. Door vast te houden 
aan referenties en te argumenteren 
over historische en ecologische 
uitgangspunten, is de connectie met 
de betekenis die de wilderniservaring 
heeft voor mensen, uit het oog verloren. 
Misschien zou de discussie over 
natuurbeheer in Nederland anders 
verlopen als die aansluiting er wel 
zou zijn geweest. De resultaten uit dit 
onderzoek dragen hopelijk bij in dàt 
debat. 

6.4  
Aanbevelingen 
voor verder 
onderzoek
Dit onderzoek bestrijkt een breed 
thema. Door de breedte op te zoeken 
was een grotere diepgang onmogelijk 
binnen de ruimte die een masterscriptie 
biedt. In een vervolgonderzoek zouden 
de drie thema’s fysieke wildernis, 
de wilderniservaring en wildheid 
verder uitgediept kunnen worden. 
Daarnaast is het aanbevelenswaardig 
om een concreet gebied waar nieuwe 
wildernis gerealiseerd is of gaat worden 
in de brede context te onderzoeken. 
Dat zou dan kunnen starten met het 
opstellen van een landschapsbiografie 
van de historische wildernis tot de 
hedendaagse vorm. Maar vooral door 
met aandacht te onderzoeken wat de 
betekenis van wildernis ter plekke is en 
is geweest voor de mensen die er leven 
en leefden ontstaat een completer beeld. 
Door het onderzoek aan de hand van 
een specifiek gebied te concretiseren 
kan het een verdere bijdrage leveren 
aan natuurbeleid en natuurbeheer in 
Nederland.
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6.5  Epiloog
Tot slot blijft de verwondering die wildernis kan brengen. Henriette Roland Holst 
(1869-1952) verwoordde het als volgt: “De stilte van de natuur kent vele geluiden”.
Ze benadrukt het onverwachte en krachtige van de natuur, waar je als mens 
door overvallen en door geraakt kunt worden. Zonder die grote krachten treedt 
vervlakking op, niet alleen landschappelijk, maar juist ook in ons denken. Het veel 
aangehaalde citaat van Henri David Thoreau (1817-1863) is hier aan het einde van dit 
onderzoek dan ook op zijn plaats: 

“In wildness is the preservation of the world”.

Afb. 6.3
New Forest.
Foto: Albert Hencel.
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Bijlagen

#



Bijlage 1 

Interviewschema, 
onderzoeksmethode

Werkdocument interviewschema, 
inclusief vragen, onderzoek wildernis in 

Nederland

Verantwoording van de
gekozen methode
Als methode heb ik gekozen 
voor face to face interviewen, 
op wetenschappelijke wijze. De 
vragen zijn zo objectief mogelijk 
opgesteld. Tijdens de interviews is 
er altijd een risico om objectiviteit 
deels te verliezen door bijvoorbeeld 
intonatie en houding. 
Ander risico en nadeel, van 
interviewen is dat het tijdrovend 
is. De interviewgegevens 
moeten direct verwerkt worden 
in verslagen, omdat anders de 
informatie uit de verschillende 
gesprekken mogelijk door elkaar 
gaat lopen.
Toch verwacht ik met interviewen 
de meeste informatie naar boven 
te kunnen halen. Wildernis is 
een begrip dat zich moeilijk 
laat definiëren door de vele 
invalshoeken en verschillen in 
referenties en beelden. In een face 
to face gesprek is het mogelijk 
bij iedereen alle perspectieven 
aan de orde te laten komen, 
goed door te vragen en wildernis 
uiteindelijk geïntegreerd te kunnen 
benaderen. In plananalyses en 
literatuurstudies wordt wildernis 
veelal eenzijdiger benaderd.
Daarnaast is de periode 
rondom de verandering in het 
natuurbeheer en de opkomst 
van het “wildernisdenken” 
vanaf ongeveer 1980 een nog 
nauwelijks onderzochte periode 
met betrekking tot dit onderwerp, 
waardoor in de literatuur geen 
antwoorden gevonden kunnen 

worden. Doordat het om recente 
historie gaat, is het nu mogelijk om 
de mensen die de veranderingen 
van dichtbij meegemaakt hebben 
en/of sturend geweest zijn te 
bevragen. Het vastleggen van 
die gegevens is ook om die reden 
waardevol. Het gaat niet om een 
vergelijking tussen de interviews, 
maar om een zo goed en compleet 
mogelijk beeld te verkrijgen, 
geïnterviewden komen vanuit 
verschillende vakdisciplines en de 
antwoorden zullen waarschijnlijk 
aanvullend zijn. De interviews 
werken toetsend.

Voorafgaand aan het 
interview: 
Telefonisch of mail contact (mail 
zie bijlage). Voorstellen. Kort inlei-
den wat studie en scriptie behelst. 
Toelichten 5 perspectieven op wil-
dernis en methode om vanuit alle 5 
invalshoeken minimaal 2 personen 
te interviewen. Ecologie en historie 
iets zwaarder vertegenwoordigd. 
Selectie op basis van kennis en 
gedrevenheid. Ik vraag u vanwege 
perspectief (…..). Iedereen wordt 
op zelfde wijze geïnterviewd met 
vragen over alle 5 perspectieven. 
Interview duurt plm anderhalf uur.

Bent u bereid hieraan mee te 
werken?
Zo nee, waarom niet? Zo ja, direct 
afspraak maken! Plm anderhalf uur 
inplannen.
Locatie afstemmen, bij voorkeur bij 
geïnterviewde in eigen omgeving 
(thuis of werkkamer), zodat er nog 
boeken uit de kast gepakt kunnen 

worden indien nodig.
Herhalen afspraak en afsluiten. 
Bevestiging sturen per mail met 
contactgegevens.

Planning en frequentie
In periode juli-augustus 2011 
interviews afnemen en verwerken. 
Maximaal twee interviews per dag. 
Dag erna altijd vrijhouden voor 
verslaglegging.

De interviewopzet
Het interview bestaat uit drie fasen, 
de inleiding, de vragenronde1 en 
een afsluiting. Niet alle vragen uit 
deze lijst zullen letterlijk gesteld 
worden en de volgorde is ook niet 
van belang. Aan het eind is het een 
checklist om te controleren of alle 
onderwerpen aan de orde geweest 
zijn. De vragenlijst is voor mij als 
interviewer een handvat om de 
interviews vergelijkbaar te houden 
en of om te zorgen dat er in elk 
geval door aanvullingen op elkaar 
een totaalbeeld ontstaat. Normaal 
gesproken zal de vragenlijst 
nauwelijks op tafel liggen en alleen 
aan het eind als laatste check 
gebruikt worden, zodat het tijdens 
het gesprek niet storend is.

Inleiding
 Voorstellen Fred en Jori, 
rolverdeling en achtergronden
 Kort omschrijven master-studie 
landschapsgeschiedenis en relatie 
met SBB

1  Onderverdeling 
van de vragenronde. 
Elke vraag heeft 
een hoofddoel 
en subdoelen (in 
logische volgorde).

Bij elk hoofddoel: 
openingsvraag en 
vervolgvragen voor 
de subdoelen
Na elke vraag 
samenvatten 
antwoord (controle 
op begrip).
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 Planning scriptie toelichten
 Wie worden geïnterviewd 
en waarom deze personen? 
Naast interviews ook 
literatuuronderzoek, plananalyses 
en veldbezoeken.
 Vraag goedkeuring voor opname 
van gesprek

Start interview
Vragen per thema en alge-
meen (inleidend en 
afsluitend)
Wildernis is een breed en ver-
warrend begrip. De betekenis is 
wisselend, door de tijd heen en per 
persoon. Dit is vergelijk met het 
natuurbegrip. In dit onderzoek 
benader ik wildernis vanuit vijf 
perspectieven:

Historie
Ecologie
Kunstgeschiedenis 
Esthetiek (vormgeving en 
ontwerp)
Omgevingspsychologie/beleving
De vragen die ik zal stellen sluiten 
aan bij deze 5 perspectieven, het 
interview start en sluit af met 
algemene vragen over wildernis.
De genummerde vragen 
zijn hoofdvragen, de 
subvragen voorzien van een 
cijferlettercombinatie zijn om door 
te vragen voor beantwoording van 
de hoofdvraag.

Inleidende vragen
_1 Wat is de ultieme wildernis?

_2 Wat is uw referentie voor 
wildernis? 
_2a Wat is het in ruimtelijk zin en/
of in historische zin?

_3 Hoe zou u wildernis definiëren? 

_4 Wat zijn voor u verschillen 
tussen historische wildernis en 
nieuwe wildernis in Nederland?

_5 Wat zijn volgens u 
overeenkomsten tussen historische 
en nieuwe wildernis in Nederland?

_6 Wat is voor u het verschil tussen 
wildernis en natuur?

_7 Schema voorleggen met 
diagonaal cultuur < > natuur. 
Vrijwel helemaal links cultuur, de 
Beemster. Welke natuurgebieden 
zet u in het midden, welke 
helemaal rechts bij natuur? Alleen 
Nederlandse natuurgebieden.

De vragenronde: vragen 
over wildernis vanuit de vijf 
perspectieven

Historie
_8 Wat is uw referentie voor 
wildernis in Nederland in 
historische zin?
_8a Waar is dat op gebaseerd?
_8b Wat waren de laatste 
wildernissen in Nederland?
_8c Hoe zagen die laatste 
wildernissen er uit?
_8d Van welke periode is het meest 
bekend over historische wildernis?
_8e Wat was de invloed van de 
mens in die wildernis?
_8f  Wat was de rol van grazers in 
wildernis in Nederland
_8g Is er een goed voorbeeld 
van nieuwe natuur (nationaal of 
internationaal) die volgens u het 
dichtst bij  historische wildernis 
staat?
_8h Welke rol zouden historische 
gegevens kunnen spelen bij het 
creëren van nieuwe wildernis?
_8i Welke informatie zou hiervoor 
nodig zijn?

Ecologie
_9 Wat is de ecologisch gezien de 
essentie van (nieuwe) wildernis in 
Nederland?
_9a Waar vinden we wildernissen 
(wereldwijd) die ecologisch gezien 
als referentie kunnen dienen voor 
wildernis in Nederland? 
_9b En waar in Nederland?
_9c Waar is dat op gebaseerd?
_9d In hoeverre is de mens 
onderdeel van wildernis? 
(recreatief; het beleven van 
wildernis, maar ook beheer)

_9e Tot waar reikt de invloed van de 
mens in wildernissen?
_9f  Zijn grote herbivoren van 
belang bij wildernis?
_9g Wat is het belang van nieuwe 
wildernis voor de natuur in 
Nederland?
_9h Waarom denkt u dat er begin 
jaren ’80 een omslag plaats vond er 
in het denken over natuurbeheer 
en kwam het creëren van nieuwe 
natuur/wildernis op?
_9i Wat is de oorspronkelijke 
gedachtegang, de motivatie 
geweest achter het creëren van 
nieuwe wildernis?
_9j Komen de nieuw gecreëerde 
wildernissen na zo’n 30 jaar 
overeen met de toekomstbeelden 
die bij aanvang opgesteld zijn? 
(Bv Oostvaarderplassen, Blauwe 
kamer, Tiengemeten)
_9k Wat zou volgens u het 
belangrijkste kenmerk van nieuwe 
wildernis in Nederland moeten 
zijn?

Esthetiek en vormgeving
_10 Speelt esthetiek voor u een rol 
in het creëren/beheren van nieuwe 
wildernissen?
_10a Zijn er ontwerpen in 
Nederland te benoemen (inclusief 
tuinarchitectuur) die duidelijk 
wildernis als inspiratiebron 
hadden?
_10b Speelde esthetiek en 
ontwerp een rol bij de plannen 
van de nieuw gecreëerde 
wildernissen zoals de Blauwe 
Kamer, Oostvaardersplassen 
en Tiengemeten? Was dit vooral 
technisch van aard of meer gericht 
op schoonheid?
_10c Welke springt voor u het meest 
in het oog? Spreekt het meest aan 
en waarom?
_10d Wat voor rol speelt schoonheid 
rol bij het creëren van nieuwe 
wildernis?
_10e Wat voor rol speelt schoonheid 
in het bijsturen/beheren van 
nieuwe wildernis?
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Kunstgeschiedenis
_11 In wat voor zin is wildernis 
een inspiratiebron voor kunst en 
vormgeving? 
_11a Wat is het verschil hier in, in 
het heden en verleden?
_11b Wat zijn omslagpunten in 
het denken over en verbeelden 
van wildernis in Nederland in de 
geschiedenis?
_11c Hoe werd er in het verleden 
over wildernis gedacht en wat 
betekende wildernis voor mensen?
_11d Welke fysieke/
landschappelijke kenmerken van 
wildernis kunnen afgeleid worden 
van kunstwerken?
_11e Wat zouden iconen voor 
wildernis kunnen zijn? 2 

Omgevingspsychologie/
beleving
_12 Wat is essentieel voor verkrij-
gen van een wilderniservaring?
_12a Wat is voor u een 
wilderniservaring?
_12b Waar en hoe was uw meest 
sublieme wilderniservaring?
_12c Is schaal van belang voor het 
ervaren van wildernis?
_12d Welke bewoordingen mogen 
bij beschrijving van wildernis niet 
ontbreken?
_12e Wat is volgens u het verschil 
in beleving van wildernis in 

de historie en in het heden in 
Nederland?
_12f Wat doet het meest afbreuk 
aan een wilderniservaring? En 
waarom?

Afsluitend
_13 Wat is volgens u in algemene 
zin het meest essentiële kenmerk 
van historische wildernis?

_14 Wat is volgens u het meest 
essentiële kenmerk van nieuwe 
wildernis?

_15 Bestaat wildernis in Nederland?

_16 Wat is het belang van wildernis 
in Nederland?
_16a Waar komt volgens u de 
behoefte vandaan om in Nederland 
nieuwe wildernis te creëren?
_16b Waar komt de behoefte 
vandaan om in Nederland nu 
wildernis te kunnen beleven?
_16c Is die wildernis (die men wil 
creëren en die men wil beleven) 
hetzelfde? 

_17 Dekken de vijf perspectieven 
de volle breedte van het begrip 
wildernis in Nederland?

_18 Wat moet ik absoluut lezen/
gelezen hebben over dit thema?

_19 Welke gebied (in Nederland) 
moet ik zien/gezien hebben?

_20 Heeft u nog aanvullingen? 
Opmerkingen?

Afronding gesprek
Dankzegging voor medewerking. 
Voorstel voor terugkoppeling 
verslaglegging met 
reactiemogelijkheid. 

Na afloop
Op terugweg bespreken resultaat, 
essentie bepalen. Dag na het 
interview verslaglegging. Laten 
lezen door Fred. Aanpassen en 
versturen per mail met dank voor 
medewerking en vraag om reactie 
aan de hand van drie vragen:
 Vindt u dat dit een goede 
weergave is van het gehouden 
interview? 
 Staan er onjuistheden in het 
interview? 
Heeft u nog iets toe te voegen 
aan het interview?
Daarna definitieve versie te 
gebruiken voor analyse en 
eindtekst in scriptie.

        Den Horn, 27 juni 2011, Jori Wolf 

2 In de bijlage 
van het plan van 
Tiengemeten 
zijn iconen voor 
de wildernis 
opgenomen, 
voorbeelden van 
natuuriconen 
zijn de steur, 
de spindotter 
en de noordse 
woelmuis, voor 
cultuur binnen 
de wildernis is 
dat een baken, 
een ruïne en 
imkerij,voor 
recreatie in de 
wildernis is dat 
een modderlaars, 
spoor en 
zwerven).
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Geachte dhr/mevr,

Naast mijn werk als landschapsadviseur bij Staatsbosbeheer 

ben ik momenteel volop bezig met mijn scriptie voor de master 

Landschapsgeschiedenis aan de Rijks Universiteit Groningen.

Voor deze masterscriptie doe ik onderzoek naar de complexe 

verhouding tussen nieuwe wildernis en historische wildernis in 

Nederland. Samen met mijn begeleider prof. Theo Spek heb ik een 

lijst van personen samengesteld die ik graag zou willen interviewen 

over dit onderwerp. We hebben bij de selectie gelet op kennis over en 

gedrevenheid voor het thema wildernis.

Ik benader wildernis uit vijf perspectieven, te weten: historie, 

ecologie, kunstgeschiedenis, esthetiek (ontwerp) en beleving 

(omgevingspsychologie). Vanuit elk perspectief wil ik minstens twee 

personen interviewen. Ik zou u graag willen interviewen vanuit het 

perspectief  (………). Het interview zal ongeveer een anderhalf uur 

beslaan en ik kom er graag voor naar u toe.

Na afloop zorg ik voor een verslag en krijgt u gelegenheid daar op 

reageren. Deze verslagen zijn, naast literatuuronderzoek, essentieel 

onderzoeksmateriaal voor het schrijven van de scriptie.

Bij deze zou ik u willen vragen of u mee wilt werken aan een interview.

Ik probeer de interviews te houden in de volgende weken:

18-22 juli

1-5 augustus

8-12 augustus.

Indien u mee wilt werken, zou u dan een voorkeursdatum ( bij 

voorkeur 2) door willen geven? En indien deze weken erg ongelegen 

zijn, ze vallen is immers middenin de zomervakantie, dan zou ik graag 

een alternatief vernemen.

Ik hoop op uw medewerking!

Vriendelijke groet,

Jori Wolf

Bijlage 

Mail met uitnodiging14
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Bijlage 2 

De interviewplanning en 
interviewverslagen

Bijlage 2a 
Interview planning, zomer 2011

NR DATUM TIJD NAAM LOCATIE VAKGE-
BIED/SPE-
CIALISATIE

1 Di 12 juli 13.00 Marcel van Ool Den Horn Kunst-
geschiedenis

2 Vrij 15 juli 20.00 Tialda Haartsen Eenrum Culturele 
Geografie

3 Ma 18 juli 14.00 Cis van Vuure Wageningen Historie

4 Do 21 juli 10.00 Harm Piek ‘s Graveland Ecologie

5 Vrij 22 juli 10.00 Berno Strootman Amsterdam Esthetiek, 
vormgeving

6 Ma 1 aug 10.00 Wim Boetze Groningen Esthetiek, 
vormgeving

7 Ma 1 aug 14.00 Hans van der 
Lans

Rhee Ecologie

8 Di 2 aug 10.00 Laura Kooistra Zaandam Historie

9 Do 4 aug 14.00 Arjen Buijs Driebergen Beleving

10 Ma 8 aug 10.00 Leendert Louwe 
Kooijmans

Imbosch Historie

11 Vrij 12 aug 10.00 Bram van de 
Klundert

Zeist Beleving

12 Di 16 aug 10.15 Sander Terlouw Tilburg Ecologie 
(nw generatie)

13 Do 18 aug 10.30 Ds Ab Stegenga Zwolle Religie/
Christendom

14 Vrij 2 sept 14.00 Frans Vera Driebergen Ecologie
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Bijlage 2b 
De interviewverslagen
Alle interviewverslagen zijn na afloop van de interviews zo snel mogelijk opgesteld en 
ter correctie, aanvulling en nuancering  aan de geïnterviewde voorgelegd, zodat e reen 
correcte weergave van het gesprek werd vastgelegd.

Voor plaatsing in de  bijlage van deze scriptie is aan alle geïnterviewden het “eigen” 
eindverslag nogmaals gemaild met de vraag om reactie in geval er bezwaar was tegen 
publicatie. Ook is er nogmaals de kans geboden om inhoudelijk op het verslag te 
reageren. Deze reacties zijn verwerkt en de aangepaste verslagen zijn opgenomen.

Verslag Interview 
Marcel van Ool, 
kunsthistoricus

Datum: 12 juli 2011
Locatie: Den Horn
Duur: plm anderhalf uur
bold = vraagstelling door Jori
cursief = beantwoording door 
geïnterviewde

Wat is ultieme wildernis?
Kan overal zijn waar mate van 
invloed van de mens niet irreversibel 
is en er voldoende schaal is. Oftewel: 
als mens weer verdwijnt uit systeem, 
dan kan ecosysteem zich nog 
herstellen, er zijn geen onomkeerbare 
gebeurtenissen voorgevallen, geen 
soorten uitgestorven.
Dit kan bv op Noord- en Zuidpool 
zijn of Papua Nieuw  Guinea

Bestaat dit volgens jou ook (nog) in 
Nederland?
Weet ik niet, mogelijk nog op 
Waddenzeebodem. Stel dat het 
Drentsche Aa gebied de kans zou 
krijgen voor volledig systeemherstel 
zonder menselijke invloed. Dan is 
het nog onmogelijk om tot wildernis 
te komen, omdat er al soorten 
ontbreken.
Is de mens wel of geen onderdeel 
van de wildernis?
Als de mens op zodanige manier 
aanwezig is dat invloed niet 
onomkeerbaar is, dan kan dat wel. 
Mogelijk is dat nog zo bij bepaalde 
pygmeeënstammen in Afrika, 
maar dat is onderzoeksstof voor 

antropologen. De indianenstammen 
in Yellowstone park bleken bij nader 
inzien toch ook meer invloed op het 
ecosysteem gehad te hebben dan 
aanvankelijk werd aangenomen.
Wat voor mij niet wegneemt dat de 
mens wel invloed mag hebben op 
wildernis en natuur.

Wat is voor jou nieuwe wildernis?
Nieuwe wildernis bestaat niet in 
Nederland. Het verschil met “echte” 
wildernis is, dat datgene wat je 
bij nieuwe wildernis in Nederland 
terugkrijgt altijd dichterbij een 
culturele daad staat dan bij 
wildernis.
Waar ligt dan de grens van 
wildernis?
Die is lastig vast te stellen. Schaal 
is van invloed, maar bv ook 
verontreiniging en klimaat. Vrijwel 
overal ter wereld zijn resten van 
chemicaliën terug te vinden door 
menselijk gebruik ter plekke of elders 
in de wereld. Als wildernis volledig 
zonder menselijke invloed inhoudt, 
dan is het nergens op de wereld 
aanwezig (dat is dus niet mijn 
definitie)
En historisch gezien in Nederland?
Dat is zo ver terug in de geschiedenis 
dat het nooit meer een referentie 
kan zijn. Alleen al door verandering 
in klimaat en verontreiniging is 
het niet mogelijk deze historische 
wildernissen in Nederland te 
reconstrueren.
Hiermee zeg ik niks over natuurlijke 
processen, die vind ik erg waardevol. 
Herstel van natuurlijke processen 
en de krachtige systemen zorgt voor 

stevige natuur die tegen een stootje 
kan. Maar dat kun je geen wildernis 
noemen. 
Hoe kun je die gebieden of die 
natuur dan wel noemen?
Bijvoorbeeld “safaripark” (is ironisch 
bedoeld)
Het verschil tussen authentieke 
wildernis en reconstructies is 
levensgroot. Dat kan hier niet meer 
bij elkaar komen. Elders in de 
wereld kan dat wellicht nog wel, 
bv Precolombia.( in die zin dat 
we weten dat voor de komst van 
Europeanen daar en de vernietiging 
van inheemse culturen, het beslag 
op de grond vele malen groter was 
dan we lange tijd vermoedden. Het 
oerwoud heeft zich echter wel weten 
te herstellen, zonder verlies aan 
soorten, voor zover ik weet).

Is het voor het verkrijgen van een 
wilderniservaring anders?
Ja, een wilderniservaring kan 
in principe overal opgedaan 
worden. In de tuinontwerpen in de 
Italiaanse renaissance was de tuin/
het park dichtbij het huis strak en 
geometrisch, verder van het huis 
was het echter zodanig ontworpen 
dat het dichtbij een tussenvorm van 
natuur en wildernis kwam. Ook in 
die parken is het verkrijgen van een 
wilderniservaring mogelijk. 
Is dat vergelijkbaar met de 
beschrijving van de tamme 
wildernis van Hofwijck bij 
Voorburg  door Constantijn 
Huijgens?
Jazeker!
Een ervaring rust in zichzelf, 
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4 niet in kennis. Daarmee is een 

wilderniservaring persoonlijk en 
overal mogelijk, als je het zo ervaart, 
dan ervaar je het, daar kan niets of 
niemand iets aan veranderen.
Kan ontwerp een 
wilderniservaring stimuleren/
simuleren?
Ja, dat kan. Bij de ervaring blijft het 
immers een kwestie van:”it’s all in 
the head”. 
Maar kennis werkt door, ook het 
weten dat het ontworpen is.

Waarom is er eind jaren ’70 – begin 
jaren ’80 een omslag in denken 
en komt het wildernis-denken in 
Nederland op?
Als er ontevredenheid is over hoe het 
gaat is de maatschappij is (jaren 
zeventig, hippietijd) het denken over 
en verlangen naar wildernis een 
logische contramal. Hangt nauw 
samen met maatschappijkritiek. 
Het is vergelijkbaar met de periode 
toen de natuurbescherming op gang 
kwam. Opkomst verstedelijking/
industrialisatie, dan is die 
contramal nodig. Realisatie is dan 
niet eens noodzakelijk, de gedachte 
eraan kan al voldoende zijn.
Zijn er meer van dat soort 
momenten in de geschiedenis te 
benoemen, waarbij er iets in de 
maatschappij plaatsvindt dat zijn 
weerslag heeft op het denken over 
natuur?
Het omslagpunt van verlichting 
naar romantiek is het meest 
belangrijke. Van geometrische stijlen 
naar romantische/harmonische 
stijl in tuinaanleg. Beide zijn 
gecomponeerd en aangelegd. 
Dichtbij huis de aangelegde tuin 
met natuurlijke invloeden, maar 
wel voor het plezier op zoek naar 
wildheid door in de Alpen te 
klimmen of het Lake-district te 
bezoeken.
Die omslag (naar romantiek) is 
eigenlijk ook het begin van de 
natuurbescherming.
Vindt er nu weer zo’n omslagpunt 
plaats?
Nee, daarvoor moeten we eerst 
helemaal naar de kloten gaan 
[letterlijk]. Eerst is er een volledige  

afbraak van natuur en cultuur 
nodig,( nou ja volledige afbraak 
nodig…ernstige en vergaande 
aantasting zal plaatsvinden) 
voordat er weer opbouw en 
bescherming mogelijk zal zijn. Maar 
er gaat een nieuw punt komen, het 
klassieke vrije markt denken gaat 
verdwijnen. Het debat over wildernis 
kan weer opnieuw gevoerd worden. 
Of dat over 5, 10 of 15 jaar zover is 
weet ik niet.
Is het moment dat heel Nederland 
is ruilverkaveld ook niet zo’n 
omslagmoment voor het denken 
over de natuur?
Ja, zodra iets verdwijnt, dan volgt 
daarop een tegenbeweging, een 
“hang naar”.

Wat moet ik absoluut lezen over dit 
thema?
Onkruid van Frederik van Eeden. 
Bijna religieus romantische ideeën 
over het Beekbergerwoud. De 
laatste ‘wildernis’ die uit Nederland 
verdween. Een overwinning van de 
mens, met als directe tegenreactie 
de opkomst van natuurbescherming 
in Nederland. Van Eeden schrijft 
dat dit een monument zou 
moeten zijn, even later ontstaat 
Natuurmonumenten.
Van Eeden verwijst naar een 
beschrijving van een Duitser die het 
Beekbergenwoud nog gezien heeft en 
het verschrikkelijk vond. Van Eeden 
kwam juist toen het al gekapt was. 
(Marcel mailt teksten/verwijzingen 
hiervoor nog door).
En over Aldo Leopold! Ik mail je na 
afloop gegevens toe.

Wat was de rol van grazers in 
historische wildernis en wat 
is de rol van grazers in nieuwe 
wildernis?
Dat is geen vraag voor een 
kunsthistoricus, meer voor Cis van 
Vuure of ecologen. Op schilderijen 
zijn soms wel grazers afgebeeld, 
maar dat is meer gehouden vee, dat 
had trouwens soms wel een functie 
in de ecologie. Zie bijvoorbeeld 
ook het akeren van varkens in 
eikenbossen in de middeleeuwen.

Grote vraag die opkomt is: waarom 
zou je wildernis terugwillen en zo 
ja, welke wildernis dan?
Het kan niet eens, het klimaat is 
alleen al anders. Het willen weten 
hoe het was is heel interessant, maar 
het terug willen hebben kan niet.
Sterke natuurlijke processen zijn 
daarentegen heel interessant en 
waardevol om terug te krijgen. Het 
maakt de natuur robuust, ze kan 
tegen een stootje. Maar het is geen 
wildernis.

Je gaf aan Leendert Louwe 
Kooijmans mening erg belangrijk 
te vinden binnen deze thematiek. 
Wat zou je van hem willen weten?
Ik zou hem vooral laten vertellen 
over dat onderzoek naar die 
botresten (of het ontbreken ervan!) 
en wat dat zei over de grazers in de 
systemen.
En veel doorvragen over de 
pollenanalyses en hoe die 
geïnterpreteerd zijn door 
verschillende wetenschappers, dat is 
interessant en ingewikkeld.
Je moet erg voorzichtig zijn met 
het trekken van conclusies uit die 
gegevens en het daarop baseren van 
reconstructies.

Wat zijn iconen voor wildernis?
Iconen zijn quatsch! Het gaat om het 
geheel! ( en niet om ‘heckrund’’wild 
zwijn’ of iets dergelijks)

Wat heel belangrijk is, is om 
wildernis en wilderniservaring 
goed te scheiden. Bij een 
wilderniservaring kunnen 
sporen van menselijk gebruik 
aanwezig zijn zonder te storen. Een 
uitgesleten paadje is dan niet erg. 
Wilderniservaringen passen ook 
bij een gecultiveerd gebied. Denk 
aan het onderzoek van Abma, waar 
mensen juist wildernis ervoeren in 
het Drentsche Aa gebied.
Wildernis is juist iets dat erg op 
zichzelf staat, onaangetast.

Is er een ontwerp of gebied te 
noemen in Nederland waar je echt 
heen moet?
Nee, dat is er niet. Of toch wel. 
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De Wadden, stuivend duin op 
Terschelling? En de Kerf dan weer 
niet. Maar op Terschelling had ik 
vooraf geen beheerder gesproken en 
wist ik niet van het “aangelegde”. 
Bij de kerf wel. Het weten, kennis 
hebben over, kan beperkend zijn.

Wat doet afbreuk aan een 
wilderniservaring?
Voor mij is het kunnen ervaren van 
natuurlijkheid voldoende voor dit 
leven. En dat kan ik ook ervaren in 
de tuinen van paleis het Loo. Ik word 
niet gedreven door het ervaren van 
wildernis. Wel door ervaringen met 
de natuur, door verbondenheid met 
de natuur.
Ik heb niet de behoefte om de 
polen te zien. Na een halve dag in 
een wildernis wil ik er weer uit, 
liefst begeleid door iemand die de 
weg weet. Ik verdraag wildernis 
niet lang, maar ik vind het wel 
belangrijk dat het blijft bestaan. 
Iets wat van zichzelf zo is, daar is 
zo weinig van over dat het recht 
van bestaan heeft. Het mag niet 
verdwijnen.
Ik denk aan Aldo Leopolds 
“continued existence”. Het bestaan 
van wildernis gaat om moraal en 
ethiek.
Bij het lezen van Martin Drenthen 
raakte ik verstrikt. Het denken 
over wildernis zorgt er in zijn 
filosofie al voor dat het geen 
wildernis meer kan zijn. Omdat 
je er als mens over denkt, is het 
toegeëigend door de mens en 
daarmee verdwenen.
Ja. De mens kan zich buiten de 
natuur denken. Daarmee is elk 
product van zijn denken “niet 
natuur”. Ik kan me inderdaad 
losdenken van natuur, maar ik sta er 
niet los van.
Ik wijk af van Martin Drenthen. 
Voor mij gaat het er om wat de mens 
in de fysieke ruimte doet. Dat heeft 
invloed op het wel of niet wildernis-
zijn.
Je zei dat je wildernis niet 
verdraagt, er niet lang kunt zijn. 
Waarom?
Ik kan me er niet tegen “wapenen”, 
ben er niet voor toegerust. Het is 

gevaarlijk om te ontdekken en 
beangstigend om te onderzoeken.
Tijdens een wandeling met oud-
collega en vriend Guido Stooker 
kwamen we er al filosoferend 
op uit dat spanning en het 
onbekende essentieel zijn voor 
wilderniservaringen.
Ja, dat onbekende en spannende is 
waar het om gaat.
Kan een wetenschapper het nog 
ervaren denk je? Of is kennis echt 
te belemmerend?
Jazeker kan dat. Jane Goodall 
beschrijft het prachtig. Het zijn bijna 
sacrale ervaringen. Je betreedt een 
domein dat niet helemaal van de 
mens is en dat blijft zo, ook na 100 
keer.
Is dat dan nog wildernis na 100 
keer betreding door de mens?
Ja,  maar als je daar leeft, en wat 
wij wildernis noemen, is je enige 
referentiekader, is het anders. Maar 
dat is antropologenonderzoek en 
met uitspraken moeten we uitkijken 
niet racistisch te worden. Het is 
moeilijk, want je kent het niet van 
binnenuit.

Zijn er plekken te benoemen in 
Nederland die ook echt losgelaten 
zijn en daarna volledig met rust 
gelaten?
Alleen als symbolische daad, van die 
kleine stukjes waar geen beheer meer 
wordt gevoerd en waar niemand 
meer in kan/mag. Die plekken zijn 
wel natuur, maar geen wildernis.
De Oostvaardersplassen voelen 
bijvoorbeeld nog steeds extreem 
aangelegd.
Bij de Grevelingen was het trouwens 
anders, echter, dat was een 
wilderniservaring met schorren, 
slikken, dynamiek en ook “kleine 
soorten”.

Wat waren de oorspronkelijke 
ideeën bij de nieuwe wildernissen 
en is het geworden wat er van 
gedacht werd?
Die credits moet je Vera e.a. geven, 
het is ontstaan en ze hebben vanaf 
het begin gezegd niet te weten wat 
het zou worden. Het mocht ontstaan 
en ze zouden het volgen. Er wordt 

niet beheerd naar een streefbeeld.

Is er verschil in beleving van 
wildernis in het verleden en 
heden?
Ja, er is verschil. Ondermeer door 
religie. Wildernis niet kennen en 
projecteren. Geïdealiseerd met 
mogelijke teleurstelling die volgt, 
omdat het onaangenaam is in 
de wildernis. Maar het kan ook 
andersom.

Wat is het belang van wildernis in 
Nederland in het heden?
Wildernis kan dus niet, 
wilderniservaringen wel. Het gaat 
om een boven zichzelf verheven 
waarde. Iets wat van zichzelf 
bestaat is een spiegel voor de mens. 
Wildernis is een spiegel voor de 
mens, die spiegel verbind je met je 
levensbron. Je hoeft er geen moraal 
uit te halen.

Schema voorgelegd N-C as. Links, 
hoge C, lage N, ligt de Beemster. 
Kun je op deze lijn andere 
gebieden projecteren voor me?
Nee. De Beemster zou ik in de 
periode van aanleg zeker meer bij de 
N plaatsen, alhoewel het uiteraard 
een culturele daad was, een soort 
nieuwe natuur van toen.. De 
hedendaagse Beemster echter niet, 
door overbemesting e.d. is het nu erg 
bij de C. Dit schema aangevuld met 
perioden zou meer zeggen voor mij.
In het heden,wat zet je er dan bij?
De Grevelingen erg dichtbij een 
hoge N. Boschplaat iets meer in 
het midden, maar dat komt door 
de aanblik van planten die daar 
groeien die ook in halfnatuurlijke 
systeem  voorkomen.
Dit schema is lastig. Een voormalige 
zandwinning in het dorp waar ik 
ben opgegroeid was heel cultuurlijk 
met rechte wanden. Het is deels 
volgestort en daarna dichtgegroeid, 
nu is het meer een N  door het 
ontstane moerasbos. Ook daarbij is 
de factor tijd van belang.
Ook een stuk Bargerveen zou 
wildernis kunnen zijn, maar als het 
onaangetaste deel zo klein is dat je 
eroverheen kijkt, dan valt het weer 
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weg. De wilderniservaring blijft 
echter.
Is een wilderniservaring 
makkelijker op te doen in een open 
of gesloten landschap?
Maakt voor mij niet uit, kan beide, 
maar voor de meeste mensen zal het 
laatste het meest voorkomen denk 
ik.
Dekken de door mij gekozen vijf 
perspectieven de lading voor 

wildernis, of mis ik iets?
Ja, je mist religie, die zou ik er 
aan toevoegen  bijvoorbeeld. 
Bijvoorbeeld wat men gedaan heeft 
met de tekst uit Genesis: ’vervult 
de aarde en onderwerp haar’. Dat 
is uitermate van belang geweest. 
Sommigen leven vanuit een heilig 
ontzag voor de natuur. Anderen 
maken juist gebruik van de natuur. 
De grondhouding van mensen, 

die vaak religieus bepaald was/is, 
bepaalt hoe je natuur en wildernis 
benadert. Ik zou je adviseren om bv 
Jan Boersema te interviewen vanuit 
religie.

Verslag Interview
Tialda Haartsen, 
docent RUG 

Culturele Geografie

Datum: 15 juli 2011
Locatie: Eenrum
Duur: plm anderhalf uur
bold = vraagstelling door Jori
cursief = beantwoording door 
geïnterviewde

Wat is ultieme wildernis?
Te lastige vraag. We starten ergens 
anders mee.
Wat is je referentie voor wildernis? 
Waar denk je aan?
Bij wildernis denk ik gelijk aan : 
“vrijheid” en “oer”. Wildernis gaat 
over de essentie van het leven, en bv 
niet over kennis vergaren of andere 
zaken. Het gaat over de basics, eten, 
water, warmte. Zoiets. Dat waar je 
echt niet zonder kunt.
Kun je een definitie geven voor 
wildernis?
Wildernis is natuur waar mensen 
nog niet veel mee te maken hebben 
gehad. Maar je kunt het wel ervaren.

Wat is je referentie voor wildernis, 
in de zin van gebieden?
Bepaalde nationale parken in 
Zuid-Afrika. Waar karkassen van 
beesten gewoon blijven liggen. Of 
in Australie. Daar zijn bepaalde 
rotspartijen die al eeuwen 
landmarks zijn. Daar voel je je als 
mens nietig. Juist dat gevoel van “je 
als mens nietig voelen ten opzichte 

van natuur” hoort bij wildernis.
En dichterbij huis?
Misschien het Lauwersmeer. 
Maar dat is te jong, wildernis 
heeft tijd nodig om zich te kunnen 
ontwikkelen, te kunnen vormen. 
Als er bomen staan, dan moeten er 
ook bomen op leeftijd zijn. Maar 
wildernis kan ook boomloos zijn.

Je zei dat wildernis natuur is 
waar de mens nog niet veel mee 
te maken heeft gehad, maar dat 
je het wel kunt ervaren. Wat is dat 
ervaren van wildernis voor je?
Dat is het je “nietig” voelen als mens.
Kan wildernis jong zijn?
Ja, dat kan op zich wel. 

Hoe heeft volgens jou de omslag in 
denken plaatsgevonden eind jaren 
’70 – begin jaren ’80, toen binnen 
het Nederlandse natuurbeheer 
plaats kwam voor het creëren van 
nieuwe wildernissen? Wat zijn 
de oorzaken van dat omslagpunt 
en hoe heeft het zo snel een plek 
kunnen krijgen in het Nederlandse 
natuurbeleid?
Wildernis is een kind van het 
postmodernisme. Eind jaren ’80 was 
de overgang van het modernisme 
naar het postmodernisme. De 
overgang van functionaliteit 
naar beleving. De tijd was er 
rijp voor. Er waren ongetwijfeld 
ecologische motivaties, maar de 
mogelijkheid om het ook zo snel 
in beleid te verankeren ligt in de 
maatschappelijke veranderingen 
waarbij ruimte ontstond voor iets 
nieuws. In feite was het het creëren 

van de wilderniservaring, misschien 
niet eens zozeer echte wildernis. En 
aan die wilderniservaring, daar 
was behoefte aan, daardoor konden 
ecologische ideeën denk ik ook 
wortelen in het beleid en praktijk.

Als het bij wildernis in Nederland 
vooral om de beleving draait, hoe 
kijk je dan aan tegen de invloed 
van de mens in wildernis?
Die fysieke invloed van de mens 
in Nederland bij het creëren van 
wildernis, dat is een duidelijk 
spanningsveld. Met beleving ligt 
dat anders. Dan is de mens meer 
toeschouwer en is  niet sturend 
aanwezig.

Ik teken het schema 
natuurlijk cultuurlijk met 
de Beemster als vertrekpunt bij 
cultuurlijk. Ik vraag Tialda een 
paar gebieden in Nederland in te 
tekenen en uit te leggen waarom 
zij ze daar plaatst.
De mate van natuurlijkheid 
hangt voor mij heel erg samen 
met de mate van oogsten, de 
benutting van het landschap voor 
landbouw en daarmee productie. 
Ongeordendheid en afwisseling is 
belangrijk. Als ik gebieden inteken, 
dan komt het Lauwersmeer heel 
ver rechtsboven, bij een hoge 
natuurlijkheid. Dat heeft sterk te 
maken met de invloed van het water.
Iets lager noem ik dan het gebied 
bij de Blesse in Friesland. Dat is 
laagveen, moerasbos, afgewisseld 
met heide. De afwisseling is daar 
mede bepalend voor het gevoel van 
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natuurlijkheid. Nog net iets lager 
het Strubben-Kniphorstbosch. 
Natuurlijk is de invloed van de mens 
daar nadrukkelijk geweest en nog 
steeds sterk aanwezig. Zeker na de 
recente ingrepen. Maar de grillige 
vormen en de afwisseling dragen 
toch bij aan het grote gevoel van 
natuurlijkheid.

Bij het Lauwersmeer, in dit schema 
voor jou het meest natuurlijke, is 
in mijn ogen in 1969 de grootste 
dynamiek gestopt door de 
afsluiting van de Waddenzee. Het 
tij is verdwenen en het gebied 
“verzoet”. Wat bedoel je met de 
aanwezigheid van het water die 
er voor jou toch voor zorgt dat het 
gebied erg natuurlijk is?
Ook water zonder de dynamiek 
van het tij geeft veel variatie en 
afwisseling. Rondom water leeft het. 
En water, riet, gras en bos wisselen 
elkaar af.
Anderzijds denk ik dat de 
aanwezigheid van grote grazers 
daar ook helpt. Akke Folmer 
onderzoekt of de aanwezigheid 
van dieren de verbondenheid van 
recreanten/toeristen met natuur 
verhoogt. Dieren voegen een extra 
dimensie toe, vooral de wilde dieren 
en niet de kuddes waaruit nog sterk 
de domesticatie blijkt. Reeën geven 
bijvoorbeeld meer verbinding dan 
koeien als grazers in de natuur.
Zelfs het idee dat ze er kunnen zijn, 
of dat ze er ooit geweest zijn, dat 
geeft al een extra dimensie. Het zorgt 
voor een zekere spanning over wat 
je mogelijk tegen kunt komen. En 
het opdoen van die ervaringen geeft 
meer verbondenheid met en respect 
voor natuur.
Landschappen moeten afwisselend 
zijn, denk aan theorie van Appleton. 
Dekking in de rug en zicht vooruit. 
Dus wel kunnen zien, maar niet 
gezien worden.

Spelen historische gegevens 
volgens jou een rol bij het inrichten 
van nieuwe wildernissen?
Ja, dat denk ik wel.
Wat vind je van de ruimte die 
nieuwe wildernis inneemt in een 

dichtbevolkt land als Nederland?
Met het innemen van de ruimte heb 
ik geen moeite. Tenzij het gaat om 
goede landbouwgronden die er voor 
uit productie genomen worden. 
Ook het inrichten vind ik niet heel 
storend. Maar ik heb wel het idee dat 
er veel geld in het inrichten gestoken 
wordt. Dat er bij de start veel kosten 
gemaakt worden, terwijl het vanzelf 
ook wel komt, maar dan duurt 
het langer. Als het alleen om die 
snelheid gaat, dan denk ik dat er wel 
belangrijkere dingen in Nederland 
zijn om het geld aan te besteden. In 
die zin begrijp ik de standpunten 
van Bleeker wel. Ik geloof er in dat 
natuur zich altijd wel hersteld. 
Er ontstaat altijd wel iets, maar 
blijkbaar is het niet altijd wat we 
willen.

En als de mens die plekken 
zodanig verpest heeft, dat dat 
de reden is voor het afgraven en 
investeren in herinrichten om de 
natuur weer een goede startpositie 
te geven?
Dan is het wel nobel om het wel te 
doen.
In hoeverre mag/kan de mens nog 
invloed hebben in wildernis?
In Nederland zal die invloed 
onontkoombaar zijn. Als het 
gaat om het laten liggen van 
karkassen e.d., het is vooral een 
maatschappelijke kwestie. En dat 
klopt weer met het idee waar ik mee 
gestart was, dat wildernis hier een 
belevenisproduct is. Echte wildernis 
zonder ingrepen van de mens kan 
niet in Nederland.
Ik ben er trouwens wel van overtuigd 
dat wildernis nut heeft, voor mij 
kan alle natuur wildernis zijn. 
Ook heide, terwijl ik weet dat het 
cultureel bepaald is. Natuur is goed 
voor de gezondheid van de mens.

Wat zijn voor jou iconen voor 
wildernis?
In Nederland zijn dat de grote 
grazers, vooral Schotse Hooglanders 
en wilde paarden. Of vrij stromende 
rivieren, waarbij de loop zich 
verlegt, de rivier meandert en er 
rivierduinen ontstaan.

Hoe is de betekenis van wildernis 
volgens jou veranderd door de 
geschiedenis heen?
Natuur was voorheen onland, was 
beangstigend en gevaarlijk. Het 
opkomen van natuurmonumenten 
is denk ik de start van 
natuurbescherming en waardering 
van wildernis.
Er was eerst een periode waarin 
sommige natuur al beschermd werd, 
maar er ook nog volop ontgonnen 
werd ten behoeve van landbouw. 
Natuurbescherming kwam denk ik 
pas na de tweede wereldoorlog echt 
op gang. Nog later liep de ontginning 
tbv landbouw terug en won 
natuur aan terrein. Later werden 
landbouwgronden “teruggegeven” 
aan de natuur.
Verder terug gaan is lastig, dat heb 
ik niet paraat in mijn hoofd, maar  
daarvoor stond het arcadische 
landschap volgens mij meer centraal 
dan de wildernis.

Wat is de rol van schoonheid/
esthetiek in wildernis?
Waarschijnlijk speelt het een erg 
ondergeschikte rol bij inrichting en 
beheer, het wordt juist losgelaten. 
In beleving speelt het uiteraard juist 
een hele grote rol. In beleid heeft 
het ook niet meegespeeld denk ik, 
ecologische belangen waren leidend.

Is schaal van belang?
Ja, een beetje. Als je om elke hoek 
een uiting van cultuur tegenkomt, 
dan is het geen wildernis. Maar het 
kan ook in open landschappen. Op 
de dijk kan ik een wildernisgevoel 
krijgen. En op het strand. De ruimte, 
de vrijheid, de lucht.
Hekken zijn voor mij daarbij niet 
storend.
Ik vind nieuwe natuur 
eenheidsworst, maar dat stoort me 
niet.
De essentie ligt voor mij echt in de 
beleving en niet op de wildernis zelf. 
Het gaat om de plaatsbeleving.

Heeft wildernis (of natuur) waarde 
van zichzelf?
NEE. Alleen als mensen er waarde 
aan toekennen. Maar natuur/
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wildernis is wel belangrijk. Dat is 
een waarde die ik er aan toeken, 
het kan nooit waarde van zichzelf 
hebben. Waarderingen horen 
altijd bij mensen. Ik vind het 
ook belangrijk dat er natuurlijke 
processen plaats kunnen vinden. 
Maar dat mag je geen waarde van 
zichzelf noemen.

Zijn natuurlijke processen en 
wildernis gelijk aan elkaar?
Ik denk dat je in wildernis de meeste 
natuurlijke processen hebt, zo zou 
het moeten zijn. Water stroomt waar 
het gaan wil en dieren gaan hun 
eigen weg.
Nog terugkomend op de 
ruimtedruk in Nederland.
Natuur en wildernis mag zeker 
een plek hebben, maar altijd voor 
mensen. De mens staat voor mij 
centraal. Daarom ben ik dubbel in 
de Oostvaardersplassen, omdat je er 
vrijwel niet in kunt. Maar het had 
op zich geen andere functie, dus 
dat maakt het makkelijker. Als het 
landbouwgrond geweest was die 
ongevormd was, dan had ik er meer 

moeite mee gehad. En in de huidige 
situatie zijn financiën voor mij 
belangrijk, nu moeten we zeker niks 
nieuws gaan creëren op dit vlak.

Is kennis van belang?
Ja, dat geeft je een andere kijk, maar 
anderzijds kun je er dan misschien 
niet vrij meer lopen. Je blik is 
gekleurd. Het kan ook beperkend 
zijn.

Wat doet afbreuk aan echte 
wildernis (in Nederland)?
Infrastructuur, bebouwing, 
hoogspanningsmasten en als er veel 
andere mensen zijn. Een paadje mag 
wel, maar dan niet te aangelegd, 
gewoon een uitgesleten paadje, 
eventueel kan een schelpenpaadje 
nog.

Ik benader wildernis vanuit 
vijf perspectieven en interview 
ook deskundigen vanuit die 
invalshoeken. Ben ik compleet met 
deze vijf?
Ja, en beleving is voor mij daarin de 
belangrijkste.

En religie? Is dat een zesde?
Dan zou ik hem breder trekker en 
naar culturen en cultuurverschillen 
kijken.
Wat ik ook van belang vind is of 
iemand stedeling of plattelander is, 
uit onderzoek is gebleken dat ook 
dat van invloed is op de houding ten 
opzichte van natuur.
Ben jij een stedeling of 
plattelander?
Plattelander. Ik ben opgegroeid 
in de Noord Oost Polder op een 
akkerbouwbedrijf.

Wat moet ik gelezen hebben over 
dit onderwerp?
Hennie van der Windt, Wat is natuur 
nog in dit land. Maar dat had je al 
gelezen.
En in Wageningen is nog een 
onderzoeker, Clemens Driessen. 
Die heeft vooral gekeken naar 
de runderen en de pogingen tot 
terugfokken van het oerrund.

Verslag Interview
Cis van Vuure,  
historisch zooloog

Datum: 18 juli 2011
Locatie: Wageningen
Duur: plm anderhalf uur
bold = vraagstelling door Jori
cursief = beantwoording door 
geïnterviewde

We stellen ons aan elkaar voor 
en Cis begint met een toelichting 
op zijn huidige onderzoek 
(proefschrift) naar wilde paarden.
In Oost-Pruisen waren nog 
lang gebieden die een soort 
toevluchtsoorden voor wilde dieren 
waren. Binnen de heidense culturen 
waren er “taboegebieden” waar je als 
mens niet kwam, plekken waarvoor 
men ontzag en respect had. Hooguit 
werden er offers gebracht. Dat waren 

de plekken waar de goden waren, 
daar kwam je als mens niet in. Het 
waren plekken bij rivieren en in 
veengebieden. Deze “taboegebieden” 
waren zeer rustig en daarmee een 
geliefd toevluchtsoord voor wilde 
dieren. Oerossen, wisenten en wilde 
paarden hebben het hier het langst 
vol kunnen houden. Buiten deze 
gebieden waren het juist deze dieren 
die het meest bejaagd werden.
Tijdens de kerstening werd de 
bevolking gedwongen de (nu 
christelijke) rituelen met name 
in kerken te laten plaatsvinden. 
Sommige kerkelijke rituelen en 
gebruiken vinden echter nog 
steeds buiten plaats, nog steeds bij 
rivieren en venen. Door de heidense 
gebruiken in te bakken en onderdeel 
te laten worden van de christelijke 
gebruiken, werd de kerstening 
bespoedigd en vergemakkelijkt. Deze 
mening van gebruiken is ook heden 

ten dage nog merkbaar in Polen.
Wat is wildernis?
In wildernis oefent de mens geen 
invloed uit. Er wordt niet gejaagd 
etc. Het kan om kleine of grote 
oppervlakten gaan, waar de 
menselijke invloed al lange tijd uit 
verdwenen is.
Kun je die invloed van de mens 
verduidelijken
De mens heeft geen invloed op het 
fysieke landschap, maar kan wel als 
“toeschouwer” aanwezig zijn.

En wat is nieuwe wildernis?
Er kan wel een nieuw soort wildernis 
ontstaan, maar geen oorspronkelijke 
wildernis. Daarvoor is er in 
Nederland te veel veranderd. Er is nu 
een andere soortsamenstelling, de 
Amerikaanse Vogelkers is zo’n soort. 
Tegengaan heeft geen zin, het blijft 
terug komen en heeft zijn plaats hier 
gevonden.
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Wat zijn referenties voor 
Nederlandse wildernis?
Het bos van Bialowieza in Polen. 
Dat is vermoedelijk zoals het er hier 
ook uitzag in het Mesolithicum. 
Het landschappelijke beeld is een 
vrijwel geheel bebost gebied op de 
hogere. droge delen. In de laagten 
stromen de rivieren vrijuit door 
moerassen en venen. De (hoog-) 
venen en moerassen zijn zo nat 
dat er daardoor geen bomen meer 
kunnen groeien. In de overgang van 
natte laagten naar de dichtbeboste 
hoogten is een wat wollig landschap 
met open en dichte delen.

Wat is de meest sturende factor in 
dat landschap?
Als de menselijke invloed afwezig 
blijft,  zijn temperatuur en neerslag 
het meest sturend.
Neerslag of wat in algemene zin, 
rivier met dynamiek?
Ja, het totaal van water, dus ook de 
dynamiek van de rivier, die weer 
samenhangt met de neerslag.
En wat is de invloed van dieren?
De invloed van de grote grazers, 
herbivorie, op bosvorming is onder 
natuurlijke omstandigheden niet 
groot, op landschapsschaal is dat 
verwaarloosbaar. Het gaat om de 
grote systemen en het water, de open 
plekken hangen vooral samen met 
het al dan niet kunnen groeien van 
bomen. 
Bevers zijn de enige dieren die wel 
invloed hebben op wat grotere 
schaal. Maar dat heeft ook die 
directe link met water. Door het 
bouwen van dammen kunnen bevers 
hele stukken bos verzuipen. Ze 
vreten vooral wilg en populier. Het is 
in eerste instantie niet die vraat die 
mede landschapsbepalend is, maar 
het bouwen van die dammen en het 
daarmee gepaard gaande afsterven 
van bossen wat sturend is.
Had de bever die invloed ook 
in Nederland? Wijnand van der 
Sanden heeft een paar jaar geleden 
alle vermeldingen van resten 
van bevers in Drenthe in een 
artikel samengevat en daar waren 
eigenlijk niet zo opzienbarend veel 
bronnen

In Nederland zal die invloed van 
bevers niet zo groot geweest zijn en 
vooral in het westen van het land 
plaats hebben gevonden. Daar zijn 
wel veel historische meldingen/
vondsten bekend. In Drenthe weet ik 
het niet, maar ik kan me voorstellen 
dat het wijd vertakte systeem van de 
Drentsche Aa een heel geschikte plek 
was voor bevers.

Theorieën over hoe wildernissen 
er in Nederland uit hebben gezien 
zijn op diverse bronnen gebaseerd. 
Uitkomsten en beelden wijken 
erg van elkaar af. Hoe kan het dat 
bv Frans Vera met vergelijkbare 
pollenanalyses op andere 
uitkomsten uitkomt dan waar de 
meeste archeologen en historici op 
uitkomen?
Dat blijft bijzonder en hij is vrijwel 
de enige die daar op uitkomt. Het 
onderzoek naar Ierland steunt ook 
juist de theorie van het gesloten bos. 
Aan het eind van het Pleistoceen 
was Ierland geïsoleerd als eiland 
en alleen bereikt door wilde 
zwijnen. Grote grazers, herbivoren, 
ontbraken. Ierland was een 
zogenaamde “grazing exclosure”. 
Mitchell heeft pollenanalytische 
vergelijkingen gemaakt tussen 
het vaste land en Ierland, binnen 
dezelfde klimaatzone en tijd. 
Er bleken geen verschillen in 
samenstelling. Daarmee is voor 
mij bewezen dat grote grazers (oa 
herten) geen of nauwelijks invloed 
hebben op de bosvorming.

Is er een goed voorbeeld te 
benoemen van nieuwe wildernis 
die dicht bij historische wildernis 
staat?
Ik heb wel kleine stukjes gezien 
waarvan ik denk dat het 
landschapsbeeld dichtbij de 
historische situatie komt, dat 
zijn heel kleine restantjes. Hier 
in de uiterwaarden zijn kleine 
wilgenbosjes die me dat gevoel 
geven. En laatst was ik in Klein 
Profijt. Een natuurgebiedje langs de 
Oude Maas, een wilgenvloedbos dat 
nog onder invloed van het tij staat. 
Die dynamiek, de omgevallen dode 

bomen, dat is een stukje wildernis. 
Het pad er naar toe deed er echter 
afbreuk aan. Dat was een paadje 
met knotwilgen erlangs. Als je dan 
kiest voor een wildernisnatuur, dan 
liefst ook helemaal. Het “er niet af 
kunnen blijven als beheerder”werd 
weer zichtbaar. Bij navraag bleek 
dat de knotwilgslak, een zeer 
zeldzame soort in Nederland, 
hier voorkomt. Vandaar de rij 
knotwilgen. Alleen al door de 
naam was er aanleiding genoeg 
om wilgen te knotten. Qua biotoop 
komt hij uiteraard ook voor in het 
achterliggende wilgenvloedbos met 
veel dood hout.
En dan nog. Waarom een soort 
bevorderen? Zoiets mag ook wel 
zeldzaam blijven. “Ze kunnen er niet 
van af blijven”.

Terug naar de invloed van grazers. 
De Oostvaardersplassen, daar 
kan het toch? Grazers die een 
half open landschap creëren/
instandhouden?
Dat wordt vaak aangehaald. Maar 
de situatie daar is niet compleet. 
De toppredatoren ontbreken. 
Vergelijk het met Yellowstone. Ook 
daar ontbraken de toppredatoren 
en was het landschap half open. 
Ongeveer 16 jaar geleden is de 
wolf daar geherintroduceerd. 
De hertenpopulatie is sindsdien 
teruggelopen van zo’n 18.000 naar 
6.000 dieren. Het gaat niet alleen 
om de vraat van wolven. Geleidelijk 
neemt het aantal herten af. De 
bosvorming neemt daarmee toe. De 
hoeveelheid gras neemt af. Doordat 
het voedselaanbod voor de herten 
terugloopt, krimpt de populatie 
herten verder. In Europa ontstaat 
zo binnen het complete systeem met 
toppredatoren een evenwicht in een 
volledig gesloten bos op de hogere 
delen. Openheid blijft bestaan in 
natte laagten (venen) die zo nat zijn 
dat er geen bomen kunnen groeien.
Zou introductie van wolven in 
de Oostvaardersplassen een 
omslagpunt in het landschappelijk 
beeld betekenen?
Jazeker! Daar ben ik van overtuigd.
De vlier is overigens wel afgenomen 
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in de Oostvaardersplassen en dat 
had ik niet verwacht.

We hebben het gehad over het 
historische beeld van wildernis, 
over het Mesolithicum. Hoe zag 
wildernis in Nederland er uit in de 
Middeleeuwen?
De vraag is of dat nog wel wildernis 
was. Toen was er al een groot areaal 
heide en werd er gekapt. Invloed 
van de mens was al groot. Er waren 
bosweides die werden begraasd met 
gehouden vee. Dat is al een andere 
situatie dan de oerossen en wilde 
paarden in het Mesolithicum. Ook in 
de wouden werd volop gekapt.
En het Beekbergerwoud, dat wordt 
altijd aangehaald als het laatste 
stukje wildernis in Nederland?
Ook dat kun je eigenlijk niet stellen. 
Vóór de kaalkap/ontginning werd 
er ook al heel lang in gekapt. In 
vorstperiodes was het te betreden en 
werd er volop uit geoogst.
Dit neemt niet weg dat het 
waarschijnlijk wel een heel bijzonder 
bos was!
Wat is het laatste moment waarop 
er dan nog wildernis in Nederland 
te benoemen valt?
Dat zou ik niet weten. Als je het 
nu ergens volledig loslaat, dan 
heeft het ook tijd nodig om zich te 
vormen. Maar ik stel me voor de 
periode van jagers/verzamelaars. 
Daarbij was de invloed nog niet 
zo groot en herstelbaar. Vanaf het 
moment van vestiging, met de kap 
en brandculturen verdween de 
oorspronkelijke wildernis.
Ken je de onderzoeken naar de 
situatie op Middellandse Zee 
eilanden zoals Cyprus?
Daar ontbraken op eilandsituaties 
ook de toppredatoren. Zwemmers 
zoals olifanten, maar ook muizen 
op drijfhout, wisten de eilanden 
wel te bereiken. Door het ontbreken 
van toppredatoren evolueerden 
deze soorten op het eiland in een 
andere richting en ontstonden 
dwergolifanten en reuzenmuizen.
Dat bracht een hele nieuwe situatie 
waar na verloop van tijd [tijd is dus 
belangrijk] een nieuwe wildernis 
met bijbehorende soorten ontstond.

Zou dat ook op een Nederlands 
eiland kunnen?
Als we onze handen er van 
af kunnen houden misschien 
wel. Edelherten zouden de 
Waddeneilanden makkelijk kunnen 
bereiken.

Voegen wildernissen veel toe 
aan de natuur, de ecologie in 
Nederland?
Ja. In elk geval op het vlak van dood 
hout en dode dieren.
Wat missen we als dode dieren 
worden opgeruimd?
De oeveraaskever was 
bijvoorbeeld heel erg zeldzaam 
en is nu algemener door de 
Oostvaardersplassen. En de 
voedingsstoffen blijven binnen het 
gebied als kadavers blijven liggen.

Je had het over “het er niet af 
kunnen blijven” bij Klein Profijt en 
in algemenere zin in natuurbeheer 
in Nederland. Kun je daar iets 
meer over zeggen?
Het gaat om een stukje loslaten. Als 
de wolf zelf de grens overkomt en 
zich in Nederland wil/kan vestigen. 
Wordt hij dan afgeschoten of niet. 
Kunnen we het nog laten gebeuren?
Het loslaten is moeilijk. Er is een 
sterke voorkeur voor bepaalde vogel- 
en plantensoorten. Als die afnemen, 
is de neiging om in te grijpen erg 
groot. Het laten gaan en kijken wat 
er ontstaat krijgt daardoor moeilijk 
kansen.

Speelt esthetiek een rol in 
wildernis?
Esthetiek speelt altijd een rol, “mooie 
vogels”, het mooi zijn van soorten 
speelt een rol, zeker bij dat niet los 
kunnen laten.
Maar ook in het landschapsbeheer. 
De voorkeur voor het Arcadische 
landschap heeft ook met esthetiek te 
maken.

Wat zijn redenen waarom eind 
jaren zeventig, begin jaren tachtig 
een omslag in denken plaatsvond 
in het Nederlandse natuurbeheer 
en beleid? 
Daar zijn meerdere redenen voor.

_1 Arbeid werd duur, er werd gezocht 
naar een goedkopere vorm van 
natuurbeheer
_2 Er was een debat over wat 
natuurlijk is. Eind 19e eeuw was 
daar ook al discussie over. Het 
loslaten of het beheren, het latere 
natuurlijke versus half natuurlijke. 
In de jaren ’70 werden ook al 
schapen en runderen ingezet in het 
natuurbeheer.
De stormen in de jaren 1972 en 1973 
gaven nieuwe inzichten, het kon 
ook anders.  Niet alle stormvakken 
werden opgeruimd, dat was ook 
een kostbare zaak. De ontstane 
gaten in het bos leverden andere 
natuurwaarden op. Dat werd gezien.
Kritisch Bosbeheer werd opgericht 
en de beweging was in gang gezet. 
Met name Van de Veen begon 
over grazers en hun invloed. Het 
beeld was toen dat de Wisent grote 
invloed had op landschapsschaal 
en het ontstaan van half open 
landschappen. Dat werd 
gestimuleerd. Uit later onderzoek 
bleek die invloed dus helemaal niet 
zo groot te zijn. De beeldvorming 
was echter al zo sterk en het idee 
is nog steeds blijven bestaan dat 
de grazers die invloed op (het 
tegengaan van) bosvorming wèl 
hebben.

Wat is de invloed van ganzen 
op landschapsvorming? Ik heb 
lang geleden meegewerkt aan 
veldonderzoek naar hazen en 
ganzen op de kwelders van 
Schiermonnikoog en daar bleken 
ook ganzen een behoorlijke 
invloed te hebben.
In de Oostvaardersplassen zaten 
veel grauwe ganzen. Die hebben een 
korte grazige vegetatie nodig. Dat 
was de aanleiding om er te beginnen 
met de introductie van grote 
grazers. Doel van begrazing was het 
ondersteunen van de grauwe gans.

Wat is de rol van ontwerp in 
nieuwe wildernissen?
De Oostvaardersplassen zijn 
ontstaan, daar is geen ontwerp.
Hoe zit het eigenlijk met andere 
gebieden die vaak als referentie 
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worden aangehaald voor 
Nederlandse wildernissen met 
begrazing? Zoals het Borkener 
Paradies en New Forest.
Ook daar is veel invloed van de mens 
en daarmee is het geen wildernis. 
In New Forest wordt sterk gestuurd 
in aantallen dieren. Het vee is van 
agrariërs. Ook in het Borkerner 
Paradies wordt in aantallen 
gestuurd. Maar er zijn nog veel meer 
invloeden, in New Forest wordt ook 
nog steeds gekapt en gebrand.
Ook daar zou bij afname van het 
menselijk gebruik een gesloten bos 
ontstaan op de locaties waar bomen 
kunnen groeien.

Om welke boomsoorten gaat het in 
Nederlandse wildernis?
Tot plm 2000 voor Chr waren 
haagbeuk en beuk nog niet in 
Nederland. Daarvoor was het vooral 
eik en linde. Daarna kwam de beuk 
en nam de invloed van de mens toe. 
Linde groeit op de betere gronden. 
Die plekken waren ook voor mensen 
het meest geschikt. Daar verdwenen 
dan ook als eerste de lindes en 
iepen door kap om te ontginnen. 
Door plaggen verarmde de grond 
en kregen soorten als linde het ook 
moeilijker.
En de rol van hazelaar en eik?
Hazelaar was er al vroeg.
De rol van de eik was ook in de 
Middeleeuwen al sterk menselijk 
bepaald. Eik werd al snel herkend 
als goed bruikbaar hout, de eikels 
dienden als voer en ook de bast was 
bruikbaar. Daarom werd de eik al 
spoedig “gespaard”.

Je gaf twee redenen aan bij de 
omslag in denken en in beleid. 
Ik vermoed zelf dat ook het eind 
van de ruilverkavelingen een rol 
kunnen hebben gespeeld. Het hele 
land is ingericht, dan ontstaat een 
hang naar dat wat er niet meer is, 
de wildernis, het ongeordende.
Ja, dat zal ook een rol gespeeld 
hebben. Die hang naar het 
ongeordende. De rechtgetrokken 
beken die nu weer meanderen. 
Vaders die het recht hebben 
getrokken en zonen die het nu weer 

laten meanderen. Zo snel is het 
gegaan.

Wat zou een icoon voor wildernis 
voor je kunnen zijn?
De kroeskoppelikaan. Die leefde hier 
zo’n 5000-6000 jaar geleden. Als die 
terug zou keren, zou dat een icoon 
zijn!

Wat is een wilderniservaring?
Dat het moeilijk begaanbaar is. Dat 
je ervaart dat het moeilijk is en dat je 
je voor kunt stellen dat ze vroeger blij 
waren dat de wildernis opgeruimd 
was. In Bohemen, tijdens een 
vakantie, raakten we eens verstrikt 
in een moeras (boomloos), Het was 
er zeiknat, maar je zakte er niet in. 
Natte schoenen en voeten en niet 
weten hoe je er weer uit komt. Dat 
was een wilderniservaring.
Kan dat in Nederland?
Ja, toch in dat Klein Profijt.
Maar in Nederland wel in heel 
beperkte schaal.
Wilderniservaring kan ook in 
gebieden met schaal als er een 
bepaald beheer gevoerd wordt 
waardoor je de indruk krijgt dat het 
natuurlijk is. Ook in het buitenland, 
als het lijkt op wildernis, een beeld 
met rivier en moerassen en het niet 
weten of er beheerd wordt.

Is kennis beperkend bij het hebben 
van een wilderniservaring?
Dat kan. Dan “overkomt” het je niet 
meer.

Is er nu wildernis in Nederland?
Slechts wat kleine restantjes. Die 
hebben wel waarde. Het belang 
ligt erin dat ze mooi en inspirerend 
zijn. En er vinden spannende en 
interessante processen plaats.
Die natuurlijke processen zijn 
interessant, kleine overstromingen, 
maar bv ook predatie onder kleine 
dieren.
Het feit dat er natuurlijke processen 
plaatsvinden, zegt overigens nog 
niks over wildernis.

Ik benader wildernis vanuit vijf 
perspectieven. Dekken deze 
de lading? … Wat vind je van 
toevoeging van religie?
Dat zou een goede aanvulling 
zijn. En dan vooral ook de 
heidense culturen, niet alleen het 
christendom. Zie bij introductie, 
de rol van venen en rivieren binnen 
heidense  rituelen, het brengen van 
offers, de taboegebieden. Judith 
Schuyf heeft geschreven over Heidens 
Nederland. Ook in Nederland zie je 
nog gebruiken vanuit de heidense 
culturen, bv de offerbomen.

Ik teken het schema met de 
as met toenemende mate van 
natuurlijkheid. Linksonder teken 
ik de Beemster in, ik vraag Cis een 
paar gebieden op de diagonaal te 
plaatsen.
De Oostvaardersplassen komen 
ergens in het midden, de 
diersamenstelling (ontbreken 
toppredator) werkt negatief en 
het landschap ook (geen rivieren/
moerassen/hoge droge delen, niet 
compleet).
Meer naar rechtsboven komt 
Klein Profijt vooral door het 
landschapsbeeld en de dynamiek 
van eb en vloed in de rivier.
Vera pleitte in 2008 voor 
invoer van de wolf in de 
Oostvaardersplassen. Meer ivm 
de bewegingen die het onder 
herten veroorzaakt, dan de 
vraat ervan. Waar was dat op 
gebaseerd? Predatieprocessen 
worden ondergewaardeerd. Er wordt 
gesuggereerd dat het om oerbeesten 
in een bijna oerlandschap gaat. 

Wat moet ik gelezen hebben?
Lastig, niet direct toevoegingen.
In je boek over het oerosonderzoek 
vond ik de invalshoek vanuit 
insecten (archeologische 
onderzoeken) interessant, 
overtuigend en ongebruikelijk. Is 
daar meer over te vinden?
Tom Hakbijl in Amsterdam doet 
daar onderzoek naar.
En als je meer over het paleobotanie 
wilt weten (niet alleen stuifmeel, 
maar ook macroresten zoals 
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knoppen), dan is Laura Kooistra 
inderdaad een goede ingang.

Is er nog een vraag die je absoluut 
zou stellen aan een van de anderen 
die op mijn interviewlijst staat?
De vragen over beleving, die zijn 

voor iedereen anders. Ik kijk meer 
naar het totaal, naar samenhangen. 
Een ander kijkt juist naar de details. 
Hans van der Lans gaf destijds wel 
aan dat het Lieftings Broek zijn plek 
was voor wildernis. Dat zou je nog 
eens kunnen vragen.

Cis laat nog het artikel zien dat in 
de laatste Science stond (15 july 
2011) over Trophic cascades. Over 
Yellowstone en het al dan niet 
aanwezig zijn van toppredatoren. 
Dat is mogelijk ook interessant om 
nog te lezen.

Verslag Interview
Harm Piek,
ecoloog Natuurmonumenten 

(al 40 jaar)

Datum: 15 juli 2011
Locatie: ‘s Graveland
Duur: plm 2 uur
bold = vraagstelling door Jori
cursief = beantwoording door 
geïnterviewde
Met ondersteuning van Fred Helmig

Bij de kennismaking beginnen 
we gelijk. Ik licht toe vooral de 
periode die Harm zelf duidelijk 
mee heeft gemaakt, de omslag 
in denken in natuurbeheer eind 
jaren ’70, interessant te vinden.
Die omslag was er eerder ook al. 
Ook voor de oorlog heerste het debat 
over natuurbeheer. Laten we het 
los en is dat “goed” voor de natuur, 
of beheren we en houden we het 
kleinschalige in stand?
En misschien nog wel eerder bij 
van Eeden?
Ja, maar van Eeden was nog meer 
beschrijvend. Er was nog geen 
debat over natuurbeheer, dat 
kwam later. In die eerste periode 
na van Eeden ontstaat debat 
over natuur (gebieden natuurlijk 
ontwikkelen) vooral binnen 
natuurmonumenten en organisaties 
als Kon. Nederl. Botanische 
Vereniging, Vogelbescherming e.d. 
Staatsbosbeheer bestond al wel [SBB 
opgericht in 1899, NM in 1906], 
maar was hier niet bij betrokken. 
Staatsbosbeheer was nog vooral 
een club praktische beheerders, 
gericht op bosbouw. Na de beroemde 

lezing over natuurbeheer van Victor 
Westhoff op het NJN-congres in 
1947 werd de discussie min of meer 
beslecht door een pleidooi  voor 
een soort gulden middenweg van 
het halfnatuurlijke landschap. 
Daarmee werd de polariserende 
debat over of niet ingrijpen voorlopig 
gestopt. 
In de 60er en 70er jaren is echter de 
discussie weer terug gekomen, onder 
invloed van vooral  Amerikaanse 
biologen die pleiten voor meer 
wildernisnatuur. In Nederland 
werd dit debat vooral op initiatief 
van biologen als Harm van de Veen, 
en Hans van de Lans . Ook enkele 
biologen bij NM (waaronder ook 
Harm Piek) waren hier nauw bij 
betrokken.

Weet je trouwens van de scriptie van 
Veronique Rap over boeren natuur 
of nieuwe natuur? Zit erg in dezelfde 
hoek als waar jij nu mee bezig 
bent. Marcel van Ool was daar ook 
meelezer. [Jori vraagt op bij Marcel, 
Veronique breder op afweging 
boerennatuur vs nieuwe natuur, 
Jori alleen op wildernis en meer op 
historie en bredere invalshoeken].
Iemand anders die interessant 
voor je is, is Bas van Geel, een 
paleobotanicus. Hij was ook bij het 
mini symposium in Almere over 
grote eenheden natuur dat onlangs 
door Staatsbosbeheer Driebergen 
georganiseerd is.

Wat is je historische referentie 
voor nieuwe wildernis?
Er zijn altijd twee referenties. 
Historische en geografische. Maar 
het zijn referenties en niet meer dan 
dat. De bestaande uitgangssituatie 

bepaalt wat zich in de toekomst 
ontwikkelt als natuurlijke processen 
kansen krijgen 
Zowel de historische referentie als de 
geografische referentie gebruiken we 
als leer referentie (beschouw het als 
kennis en niet als blauwdruk).
Is historisch onderzoek relevant 
voor nieuwe wildernis?
Niet voor het bepalen van een 
doelstelling voor wildernisnatuur, 
maar mensen willen wel weten 
hoe het er uit gaat zien  Daarbij 
is historisch onderzoek  ook van 
belang, het is relevant om te kunnen 
laten zien hoe het er mogelijk uit 
gaat zien. En het zegt iets over wat er 
mogelijk te verwachten valt.
Het is niet sturend in bepalen 
van doelen in de wildernis, want 
wildernis ontstaat zoals het ontstaat 
en kan niet gepland worden.
Wildernis is kiezen voor het opnieuw 
laten werken van natuurlijke 
processen die nog actief kunnen zijn 
en ruimte krijgen.

De keus voor wildernis is een 
principiële keuze. Onderzoeken die 
er aan vooraf gaan geven dus niet 
direct een beeld wat we nastreven of 
om naar toe te werken.
Nieuwe natuur is een natuur die nog 
in de toekomst verscholen zit.

Wat is een reden om voor nieuwe 
wildernis, nieuwe natuur te 
kiezen?
De keuze voor wildernis is gestoeld 
op de gedachte om bedreigde 
levensgemeenschappen te redden, 
het gaat om in stand houden van 
biodiversiteit, op zo natuurlijk 
mogelijke en duurzame wijze.
Biodiversiteit zie ik ruim. Het zijn 
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niet alleen planten en diersoorten, 
maar ook ecosystemen. Nieuwe 
wildernissen leveren een bijdrage 
aan de biodiversiteit doelstelling, 
zoals dat ook geldt ook voor de half 
natuurlijke landschappen en de 
begeleid natuurlijke landschappen. 
Vanuit Natuurmonumenten nemen 
we verantwoordelijkheid voor alle 
typen landschap Dat zijn de grote 
natuurlijke eenheden, de begeleid 
natuurlijke eenheden, het half 
natuurlijke en het natuurrijke  
cultuurlandschap en cultuurlijke als 
het gaat om de monumenten in het 
landelijke gebied en landgoederen. 
Samen geeft dat een hoge 
biodiversiteit en landschapsvariatie.

Is schaal van belang voor 
wildernis?
Ja, voor de werking van natuurlijke 
processen is ruimtelijke schaal 
belangrijk. Het gaat bijv. om hele 
rivier of beeksystemen.
Kan wildernis ook een deel 
van zo’n systeem beslaan, door  
bijvoorbeeld alleen voor de 
bovenloop van de Drentsche Aa 
voor wildernis te kiezen?
Nee,  er horen midden en 
benedenloop bij,  zoals het hele 
Drentse plateau . Dat betekent 
voor mij overigens niet dat het 
totaal dan losgelaten moet worden. 
De invloeden die op de flanken 
en plateaus plaatsvinden en die 
negatief werken op de natuurlijke 
processen in het beekdal moeten 
wel gestopt worden (bijv. bemesting, 
ontwatering e.d.).
Er zijn twee verschillende schalen 
belangrijk, de ruimtelijke schaal, 
maar ook de temporele schaal. 

Moet wildernis een bepaalde 
leeftijd hebben?
De kwaliteit van gebieden is 
sterk afhankelijk van moment 
van beoordelen. De bossen in 
Nederland hebben nu feitelijk een 
vrij lage biodiversiteit, de meeste 
zijn nog maar 100 jaar of jonger. 
Biodiversiteit  fluctueert in de tijd, 
dat is een kenmerk voor wildernis 
met dynamische processen
Het zijn processen van vele jaren, 

als er weer een keer een flinke storm 
is, brengt dat nieuwe biodiversiteit 
in het bos. Elke tijd heeft z’n eigen 
biodiversiteit, kunst is om het los te 
laten en die fluctuaties toe te laten. 
Ook op de momenten dat het erg 
mooi en rijk is aan soorten.

Wanneer is een gebied geschikt 
voor nieuwe wildernis?
Belangrijkste is dat er processen zijn 
die nog autonoom kunnen werken. 
Als er geen dynamiek  is, dan is een 
keus voor wildernis onlogisch.
Het basisprincipe is zo min 
mogelijk ingrijpen door de mens en 
natuurlijke processen een nieuwe 
kans geven.

Passen exoten in nieuwe 
wildernis?
Dat is een apart hoofdstuk. Eigenlijk 
bestaan er voor ons [NM] geen 
exoten meer.
We kijken wel naar het gedrag van 
de betreffende soort. Wordt  het 
proces / systeem belemmerd? Dan 
doen we (NM) er wat aan, maar 
dus alleen als de exoot het systeem 
frustreert. Algemeen standpunt 
van Natuurmonumenten is: niet 
ingrijpen.

Je had het over historische en 
geografische referenties, hoe 
ver ga je terug in de tijd voor 
historische referenties en hoe 
zag die wildernis er toen uit in 
Nederland?
Ik denk zo’n  3000 jaar terug, 
naar een landschap met venen, 
moerassen, duinen, en bos. Een 
landschap met geen/nauwelijks 
invloed van de mens, maar wel 
met invloed van herbivoren, vooral 
eland en edelhert. Op de hoge delen 
gebieden met gesloten bos, maar 
zeker ook de half open gebieden.
Ik ben er van overtuigd dat 
stormen een grote rol speelden in 
landschapsvorming en dat half 
open landschap.  Er zijn drie soorten 
stormen: 
_1  1 x per jaar met gering effect
_2  1 x 50 jaar flinke storm met meer 
effect
_3  honderden ha tegelijk plat, zo’n 

1x per 300 jaar
Naast stormen speelden ziektes 
en plagen een rol. Pioniersoorten 
profiteerden op de open plekken.
Er is ook onderzoek gedaan 
naar invloed van stormen in die 
periodes? Zal wel vrij onmogelijk 
zijn.
Nee, daar is bij mijn weten  in 
Noordwest Europa geen ecologisch 
onderzoek naar gedaan. 
Wat was het omslagpunt van de 
wildernis zonder invloed van de 
mens, naar een land met wel grote 
menselijke invloed?
Dat omslagpunt ligt denk ik in 
de Bronstijd. De mens benut de 
natuur dan steeds meer en krijgt 
invloed op landschapsschaal. 
Ook in landschappen waar 
menselijke invloed aanwezig is kan 
biodiversiteit overigens hoog zijn.
Nederland kent nu zo’n 1400 hogere 
wilde planten, de helft van deze 
planten is gebonden aan menselijke 
invloed.

Is biodiversiteit belangrijk in 
wildernis?
Ja! Het tijdsaspect is van groot 
belang, biodiversiteit neemt toe 
en af, ten gevolge van natuurlijke 
dynamiek  op een  grote ruimtelijke 
schaal  We zetten gebied vaak weer 
terug naar pionierstadia, Denk 
maar aan de petgaten die weer 
uitgegraven zijn in de Wieden-
Weeribben.
Ik streef daarbij naar  een 
successie volgend beheer ipv een 
statisch conserverend beheer.  Op 
lange termijn is biodiversiteit 
bij een successievolgend beheer 
vaak  hoger en zal het het  hoogst 
zijn in wildernis wanneer alle 
successiestadia tegelijkertijd 
aanwezig zijn. Dat kan vaak alleen  
bij grote gebieden. Hoe groter het 
gebied is, hoe beter.

Kunnen we beheer nog echt 
loslaten in Nederland?
Ja, het kan wel, maar daar is een 
krachtige beheerder voor nodig!
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De invloed van mensen in 
wildernis moet uiteindelijk zo 
klein mogelijk of afwezig zijn. 
Maar mag de mens rondneuzen in 
wildernis?
In grote gebieden is recreatie een 
geringe storende factor, zonering 
ontstaat vanzelf, het bekende 
verhaal, rond parkeerterreinen enige 
drukte en een kilometer ervandaan 
komt bijna niemand niet meer.
Maar het kan  niet altijd overal. 
Zo is op Schiermonnikoog de 
oostkwelder afgesloten in broedtijd. 
De hoogwatervluchtplaatsen 
voor broed- en trekvogels zouden 
anders te veel verstoord worden. 
Struinnatuur wordt meestal maar 
weinig benut en kan daarmee 
doorgaans geen kwaad voor 
wildernis.

Hebben recreanten invloed op 
grazers?
Wild reageert vooral op mensen 
als er gejaagd wordt. Dan wordt 
een recreant met wandelstok ook 
aangezien voor een jager en vluchten 
de dieren. Op de Veluwe passen 
we nu andere methoden toe om 
minder te verstoren. Door vanuit 
schuilplekken, auto’s te schieten 
bijvoorbeeld. Daardoor is de mens 
als zodanig vrijwel onzichtbaar en 
worden recreanten ook niet direct 
voor jagers aangezien door de 
dieren. Ze worden niet geassocieerd 
met gevaar.

Waarom schieten jullie (NM)?
Dat is niet zozeer onze keus, we 
gaan het liefst voor een natuurlijke 
draagkracht op basis van 
beschikbaarheid van voedsel , maar 
de overheid bepaalt op basis van 
economische, publieke en politieke  
overwegingen hoeveel er mogen 
lopen. Dat is meestal tegennatuurlijk  
en een veel lager aantal dan op basis 
van beschikbaarheid van voedsel 
In het Deelerwoud (1000 ha) doen 
we nu een proef met niet bejagen van 
herten, waarbij tot nu toe weinig 
of geen extra schade is ontstaan 
met uitzondering van schade aan 
een landbouwgebied. Maar dat is 
inmiddels van het natuurgebied 

losgekoppeld en is de schade niet 
meer aan de orde..

Zijn grazers essentieel voor 
wildernis?
Dat wordt door velen vooral 
gemotiveerd vanuit een historisch 
referentie, grazers hebben  er geleefd 
en  horen er daarmee in thuis.
Voor mij is een dergelijk 
criterium van een complete 
levensgemeenschap op historische 
referentie niet voorwaardelijk, er 
hoeven voor mij bijvoorbeeld niet 
perse alle herbivoren uit het verleden 
in een wildernis ingezet te worden. 
Ook kan je juist verschillende 
natuurlijke ontwikkeling krijgen 
door juist niet overal alle grazers in 
te zetten.  Op de Waddeneilanden 
zou je bijv bepaalde herbivoren  niet 
in zetten 

Hebben grazers veel invloed gehad 
op het landschap?
Van de grazers hebben de browsers  
en intermediate feeders zoals 
edelherten de grootste invloed. Zij 
hebben een vooral een impact op de 
bosvorming (incl. dwergstruiken als 
heide)
Niet alleen door het grazen, maar 
ook door het kudde gedrag, de 
bewegingen en dispersie van de 
grazers over het gebied (ruimtelijk en 
temporeel).
Predatoren van herbivoren 
zoals de wolf hebben vooral 
invloed op migratiegedrag en 
conditie en gezondheid van de 
prooidierpopulatie. De populaties  
van herbivoren zullen alerter zijn 
en het hele gebied gebruiken en niet 
alleen daar komen waar het meeste 
te vreten is.

Eind jaren ’70, begin jaren ’80 
vond een omslag in denken plaats 
in het Nederlandse natuurbeheer.  
Waar ging het om en hoe kon het 
nieuwe zo snel in het natuurbeleid 
verankerd worden?
In de periode net na de tweede 
wereldoorlog tot de jaren ‘70 werd 
natuurbeheer vooral bepaald door 
biologen (flora\vegetatie Westhof en 
fauna Mörzer Bruijns). De bossen 

vooral door bosbouwers. 
Dat bleef zo, tot er een categorie 
biologen opstond die als 
uitgangspunt hadden dat er geen 
natuurbos meer in ons land bestaat. 
Dat was ten tijde van de opkomst 
van de werkgroep kritisch bosbeheer 
en de stichting vrijwillig bosbeheer.
Waar haalden zij die inspiratie en 
kennis vandaan? Uit de Wildernis-
act uit de Verenigde Staten van de 
jaren ’60?
 Ja, dat is wel waar het begon. 
Ik  ondersteunde de nieuwe ideeën 
vanuit Natuurmonumenten en ook 
bij Staatsbosbeheer wortelde het. 
De mensen van Kritisch bosbeheer 
gingen ook overal langs, ook bij 
beheerders en lieten beelden zien 
van hoe het ook kon. Dat opende 
ogen en bood ruimte voor nieuwe 
initiatieven.
Ze waren zelf ook actief in beheer 
en toonden daarmee ook hoe het 
kon. Bomen werden voor het eerst 
geringd om meer dood hout in 
het bos te krijgen. En ook de grote 
grazers werden geïntroduceerd. De 
Konikspaarden op de Ennemaborg 
in Groningen zijn uit die beginfase.
Maar hoe kwam die omslag? Mede 
door de effecten van de stormen in 
’72 en ’73?
Er ging teveel mis in onze bossen, 
er was een lage biodiversiteit en dat 
zagen ze. De stormen van ’72 en ’73 
droegen er inderdaad aan bij, maar 
de beweging was al gaande. 
Kritisch Bosbeheer en Stichting 
Vrijwillig Bosbeheer hebben veel 
betekenis gehad voor het debat over 
natuurbeheer en beleid. 
Speelde er niet veel meer? 
Maatschappelijk gezien? 
Overregulatie vanuit de overheid 
en volledige inrichting en 
beheersing van het land door de 
afronding van ruilverkavelingen 
gaven wellicht ook een hang 
naar vrijheid en verlangen naar 
ongeordendheid?
Dat klopt wel, het land was ook 
klaar voor een andere richting. 
Natuurbescherming werd serieus 
genomen. En we hebben toen ook 
een aantal kabinetten gehad die 
het belangrijk vond. De toenmalige 
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staatssecretaris Wim Meier (pvda) 
is van grote betekenis geweest, de 
eerste natuurbeheer beleidsnota’s 
verschenen. Wildernis was nog 
niet in beeld. Dat begon met de 
eerste begrazingsprojecten bij de 
Ennemaborg en in het Nationale 
Park Veluwezoom

Staan we nu voor een nieuw 
keerpunt?
Ja, dat denk ik zeker. Het 
maatschappelijk functioneren krijgt 
het moeilijk, sturing door overheid 
is steeds meer “not done”. Natuur 
en milieu zijn niet hot voor deze 
overheid.
Geeft dat misschien juist ruimte 
voor wildernis ten opzichte van 
half natuurlijke gebieden?
De gedachte is vaak dat 
wildernisnatuur een goedkoop 
beheer is. (ik ben tegenstander 
van het gebruik van het woord 
procesnatuur tegenover  
patroonnatuur:  dat verschil bestaat 
niet) Wil je toelichting?)In opdracht 
van Bleeker is daar ook naar 
gekeken. Wat kost natuurbeheer 
versus het kleinschaliger 
“cultuurbeheer”. Wildernis lijkt 
lekker goedkoop, maar is het niet!
Voor een echte wildernis met 
bijbehorende natuur is schaal\
oppervlakte  nodig, dus vergeet niet 
de grondaankoop die daarvoor 
nodig is! Wildernis is daarom vaak  
niet goedkoper Zeker niet qua 
investering. Wel is het duurzamer. 

Wat zijn dan de belangrijkste 
motieven om te kiezen voor 
wildernis als het niet tot een 
goedkoper beheer leidt?
 Het creëren van een situatie 
waarin de mens alleen maar 
toeschouwer is (hoge uniciteit)
 Je kan het hele pallet aan 
mogelijke landschappen  bieden: dus  
een grotere variatie in verschillende 
landschappen en daarmee aan 
biodiversiteit. 
NM kiest niet alleen voor wildernis, 
maar ook voor half natuurlijk en 
natuurrijk cultuurlandschap! Juist 
die variatie is van belang!
Wat is de rol van esthetiek in 

wildernis?
Esthetiek speelt een grote rol. Tot 
aan de tweede wereldoorlog  speelde 
het voor Natuurmonumenten zelfs 
een hoofdrol. Thijsse stimuleerde 
gronden aan te kopen die vooral 
voor natuurbeleving mooi waren. 
Om dat voor elkaar te krijgen 
moesten “sponsors” gevonden 
worden. Die wilden weten waar 
het om ging en letten vooral op de 
schoonheid. Was het niet mooi? Dan 
ging het vaak niet door!
Schoonheid speelde dus een 
belangrijke rol bij aankoop, Er is 
toen niet voor niet voor niks de 
natuurschoonwet In werking gesteld.
Na de oorlog  veranderde dat en 
werd ook land aangekocht dat 
alleen vanwege het voorkomen van 
zeldzame planten- en diersoorten 
van belang werd geacht . Ze 
werden vaak van borden voorzien  
“wetenschappelijk reservaat” 
Nu zitten we weer op spoor dat 
onze gebieden weer belangrijk 
gevonden  worden omdat ze vooral 
voor natuur- en landschapsbeleving 
van grote betekenis zijn.  De 
maatschappij (onze leden) kijkt mee 
en worden natuurgebieden steeds 
meer ook ontworpen en beheerd ten 
behoeve van de esthetische beleving
In een ontwerp  gaat het 
om drie dingen. Dat gaf 
Vitruvius al aan,  het gaat om 
functionaliteit,duurzaamheid en 
schoonheid.
En herinnering speelt bij 
schoonheidsbeleving  een  
belangrijke rol. Ook bij 
wilderniservaring. In de 
landschapswaardering  van het 
Nederlandse landschap neemt 
herinnering een belangrijke plaats 
in. Het gaat om herkenning, je 
prettig , thuis en veilig voelen. De 
natuur en landschappen uit je 
jeugd, zijn daarbij je persoonlijke 
referenties. Wildernis is nieuw, men 
kent het niet, dat maakt waardering 
en acceptatie lastiger.
Stervende dieren en veel dood 
hout kent men niet. Wildernis 
heeft ook onaangename kanten. 
Natuurlijke processen brengen  vaak 
onvoorspelbaarheid en onzekerheid 

met zich mee waarmee we moeilijk 
mee uit de voeten kunnen. We 
willen ons niet graag laten verrassen 
door een natuur die we niet vooraf 
kennen.  Zodra bezoekers  worden 
geïnformeerd over wat zich gaat 
voordoen, is er direct een omslag 
in denken. Kennis is dus belangrijk 
om iets mooi te vinden, iets te 
waarderen. Weten hoe het zit geeft 
zekerheid.

Wat is voor jou een 
wilderniservaring?
Het besef dat de mens geen of geringe 
rol heeft gespeeld of gaat spelen.

Kun je een voorbeeld 
noemen, waar had je een 
wilderniservaring?
Toch meestal in het buitenland,  de 
venen en bossen in Scandinavië en in 
Oost Polen, de Biebzra vallei. Vooral 
de geur van het water was daar voor 
mij heel intens en maakte heel wat 
in me los. Het was dezelfde geur als 
van het water van de Beulakerwijde 
(De Wieden), het water van mijn 
jeugd, daar ben ik opgegroeid en in 
dat water zwom ik. De herinnering 
is belangrijk. 

Is de aanwezigheid van dieren van 
belang bij een wilderniservaring?
Dieren maken het dynamischer, 
spannender, de mens is tov de dieren 
een achterhoedespeler.

Heeft wildernis een eigen waarde?
Wildernis heeft zeker wel een 
intrinsieke waarde. Voor mij is 
uniciteit belangrijk.
Een indiaan zal misschien een ander 
beeld hebben, die zal een cultuurlijk 
landschap waar hij is opgegroeid 
mooi vinden en hoger waarderen, 
dat is voor hem uitzonderlijk en 
uniek is Je referentie bepaalt mede 
hoe en wat je waardeert.
Je kent Fontainebleau? De artistieke 
waarde werd even groot gevonden 
als de natuurwaarde: het staat 
letterlijk op de borden in dit bos. 
(Reserve Naturelle et Artistique)(foto 
van bord, kaart Fontainebleau)
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Ik teken het schema met mate van 
natuurlijk en zet de Beemster bij 
een lage natuurlijkheid. Ik vraag 
Harm een aantal gebieden in te 
tekenen op de as.
Ah! Ik herken Mathijs 
Schouten! Ik zal een aantal 
Natuurmonumentengebieden voor 
je intekenen. Net boven de Beemster 
zet ik Griend, die is enorm gezakt 
en is niet natuurlijk meer. Het 
eilandje is vastgelegd. Helemaal 
rechtsboven op de diagonaal (meest 
natuurlijk) de Oostkwelder van 
Schiermonnikoog. Daar hebben 
processen alle ruimte en heerst 
dynamiek. Een stukje daaronder 
de Oostvaardersplassen, met gelijk 
daaraan Tiengemeten.  In de 
Oostvaardersplassen worden de 
grazers wel anders (natuurlijker) 
beheerd dan op de Veluwe.  Daarom 
zet ik de Veluwezoom weer net iets 
onder de Oostvaardersplassen. 
Omdat in de nationale  park de 
aantallen herten en zwijnen niet 
natuurlijk beheer worden.
Over Tiengemeten zou ik ook 
nog graag wat meer van je 
willen weten. Ik ben er geweest 
en voor mij was het geen 
wilderniservaring. Mede door 
de vele hekken. En de verdeling, 
waarom geen volledige wildernis? 
En vanwaar hekken, dieren 
kunnen het eiland toch niet af?
We hebben gekozen voor de 
verhouding 80% wildernis, 15% 
halfnatuurlijk (bosontwikkeling 
tegengaan) en 5% cultuurlijk. 
Daarmee is Tiengemeten eigenlijk 
Nederland van het verleden en een 
omgekeerd Nederland van nu.
Keuze voor verhouding heeft ook 
te maken met houdbaarheid en 
duurzaamheid. Bij dominantie 
van wildernis is de duurzaamheid 
van natuur in halfnatuurlijk en 
cultuurlandschap
Wat grazers betreft leven er reeën en 
runderen, andere herbivore soorten 
en grote toppredatoren zijn niet 
geïntroduceerd.
Die hekken, dat ben ik met je eens 
en daar wordt binnenkort wat aan 
gedaan. Het hangt samen met het 
recreatief gebruik. Geen dierlijke 

viezigheid als mest op de weg bij het 
haventje en het informatiecentrum 
was een belangrijke reden om hier 
geen grazers te laten lopen Ook zijn 
veel mensen bang voor grote grazers

Wat is jullie doel? Referentie?
We verwachten in het wildernis 
deel niets, het ontstaat, er is geen 
referentie gesteld. Er zijn geen 
vast omschreven streefbeelden 
van bijv  hoeveelheden  aan 
broedvogelvogels of oppervlakten 
van bepaalde natuurtypen gesteld. 
Er wordt aan een aantal processen 
kansen gegeven. Er zijn een aantal 
basisingrepen gedaan om processen 
op gang te brengen. Water is een 
essentiële procesfactor, als we geen 
gaten in de dijk zouden maken, zou 
water de slenken niet in kunnen 
komen en geen invloed kunnen 
hebben. Daarom hebben we dat als 
basisinrichting gedaan. Voor de rest 
kan het nu vanzelf gaan.
Op Veluwezoom heb ik minder 
een wildernisgevoel, anders dan 
op Tiengemeten. Er is nog veel aan 
menselijke roofbouw uit het verleden 
te zien. Ik wil daarentegen het 
verleden niet te zwaar markeren, het 
verwonderen is immers essentieel in 
wildernisgebieden, we laten ons nog 
maar moeilijk verwonderen.
Verwonderen is een hoge 
belevingswaarde, een kijkgenot.
Is er verschil tussen deskundigen 
en leken in verwondering, kan 
een deskundige zich nog laten 
verwonderen? Kan kennis 
belemmerend zijn voor die 
ervaringen?
Ja, dat verschil is er. Deskundigen 
kijken automatisch met een blik van 
“gaat het die kant op” en leken  zien 
meer de schoonheid en ervaren de 
verwondering, dus ja, kennis kan 
belemmerend zijn.

Ik benader wildernis vanuit vijf 
perspectieven, mis ik nog een 
invalshoek?
Voor mij is het recht op wildheid 
van planten en dieren essentieel! 
Recht op wildheid voor wilde 
soorten is het best te realiseren in 
wildernisgebieden.

In cultuurlandschappen hebben 
we een verantwoordelijkheid 
jegens planten en dieren  via een 
zorgplicht.  In wildernis hebben we 
een afblijfplicht!

Is het van belang om religie toe te 
voegen?
Dat is een boeiende invalshoek 
die voort vloeit uit de christelijke 
opdracht van het rentmeesterschap, 
zoals Nederlands natuurbeheer vaak 
gezien wordt.
Het toekennen van intrinsieke 
waarde zit er tegenaan en vrijheid 
van flora en fauna ook. 
Angst is eveneens een belangrijk 
maar niet religieus achtergrond 
gevoel (boze geesten), daarmee 
ontwikkel je respect voor gebieden. 
Het welbevinden van de mens is 
belangrijk, waar je je prettig voelt, 
de mens kiest voor zekerheden. Als je 
kiest voor onzekerheid geeft dat geen 
goed gevoel. Als het voorspelbaar is, 
is er niks meer te verwonderen.
We moeten ook los kunnen laten 
en in wildernisgebieden het beheer 
voeren van “de verwachting voorbij 
zijn en de verwondering nabij 
zijn”. Dat vind ik een prachtige 
uitspraak. Wildernis is dat wat 
je niet verwacht, maar wat je wel 
verwondert.

Hoe is de waardering voor 
wildernisgebieden in Nederland 
vanuit visie buitenlanders? 
Heb je daar kijk op?  Vooral 
buitenlanders uit landen waar nog 
echte wildernis is. Wij hebben hier 
de wildernis gemaakt. Vraag nog 
eens bij buitenlanders hoe zij tegen 
postzegelwildernis in ons land 
aankijken. Ik kan me voorstellen dat 
ze het niet als wildernis ervaren.

Wat zou ik absoluut moeten  lezen?
De grondslagen van natuurbeheer 
van Victor Westhof . Hij was 
Boedhist en zegt ook iets over 
wildernis.

Als je de lijst met te interviewen 
mensen ziet, mis ik dan iemand? 
Het is vrij compleet, misschien 
Willem Overmars en  Wouter 

15
6

15
7



Helmer: zie ook  hun recente artikel 
“leve de natuur in een nieuw 
cultuurlandschap”.

We hebben nog één aspect gemist:
De personificatie van dieren 
(aaibaar) en planten. Als mens 
kennen we dieren een zekere 
mate van lijdenscapaciteit  toe en 
trekken dan een parallel met ons 
eigen vermogen tot lijden. Dat gaat 
tegenwoordig zelfs op voor planten 
en bomen.
Het knotten van wilgen is al wel als 
plantenmishandeling benoemd.
Dan kom ik terug bij het recht op 
wildheid: dat is een groot knelpunt 
ivm personificatie. Het sterven 
van dieren hoort bij dat recht 
op wildheid, maar is niet meer 
geaccepteerd door de personificatie 
van dieren. Dat geldt uiteraard niet 
voor het dood gaan en lijden van 
dieren als gevolg van het falen van 
mensen. Doodgaan door vergiftiging 

of verkeer blijft verwerpelijk. 
Personificatie van dieren gaat een 
nog grotere rol spelen in toekomst.
Daarnaast is er het gevoel van 
rechtsongelijkheid, boeren versus 
Oostvaardersplassen waar kadavers 
mogen blijven liggen.
Die personificatie van dieren 
wordt bovendien ook ook nog eens 
gepolitiseerd.

Na afloop mailt Harm direct het 
artikel over schoonheid door. Per 
mail vraag ik nog naar de rol van 
ontwerp bij Tiengemeten. Zijn 
reactie:
Ten aanzien van je ontwerpvraag, 
het volgende. Voor Tiengemeten is 
er een ontwerpteam geformeerd die 
het ontwerp voor inrichting van 
het eiland heeft gemaakt. Daarin 
zaten drie landschapsarchitecten  
vanuit het toenmalige RIZA en 
ik zelf als ecoloog. Een daarvan 
werkt nu als collega bij NM. 

Daarnaast hebben we verschillende 
landschapsarchitecten in dienst 
die diverse functies binnen NM 
hebben. (o.a. regiodirecteur, 
beleidsmedewerker, projectleiders,  
beheerplanner etc.) Ook hebben 
we een aantal bouw-architecten 
in dienst die als architect werken 
voor onze gebouwen (restauratie-
architecten voor historische 
gebouwen en nieuwbouw-
architecten voor nieuwe gebouwen 
als bezoekerscentra, beheerkantoren, 
uitkijktorens enz.). Voor specifieke 
ontwerpopgaven voor historische 
parken en tuinen maken we dikwijls 
gebruik van een aantal interne 
historisch-geografen en externe 
tuinarchitecten. Inrichtingsplannen 
voor natuurontwikkelingsprojecten 
worden vaak door DLG 
gemaakt en dan worden hun 
landschapsarchitecten er wel bij 
betrokken.

Verslag Interview
Berno Strootman,
landschapsarchitect

Datum: 22 juli 2011
Locatie: Amsterdam
Duur: plm 2 uur
bold = vraagstelling door Jori
cursief = beantwoording door 
geïnterviewde

Wat is voor jou ultieme wildernis?
Afwezigheid van invloed van de 
mens. Nee, je mag er wel in, maar 
de mens heeft niks te zeggen en doet 
er niets. Met techniek kunnen we 
alles naar onze hand zetten, maar in 
wildernis gebeurt dat niet.
En als de mens er ooit  aanwezig 
is geweest (met ingrijpen), maar 
weer vertrokken is?
Ja, dat kan ook wildernis zijn, 
maar het duurt wel lang voor je de 
invloed van de mens kwijt bent. 
De Oostvaardersplassen vind ik 
bijvoorbeeld geen wildernis.  In de 
Oostvaardersplassen wordt wel wat 

minder ingegrepen dan elders, en 
het gebied heeft natuurlijk een forse 
omvang. In ‘echte’ wildernis is de 
menselijke invloed niet merkbaar. Er 
wordt niet aan knoppen gedraaid, 
ook niet in het waterbeheer, dus er 
zijn ook geen stuwen.

Is er nog wildernis in Nederland?
Nee. En dat vind ik niet erg.
Moeten we er ruimte voor creëren?
Nee, niet voor wildernis. Wel voor 
natuurlijke processen. Nederland 
is te klein voor echte wildernis. Ik 
vind wildernis vooral interessant als 
concept, als uiterste op een schaal 
van volledige menselijke controle 
naar volledige afwezigheid van 
menselijke invloed. Veel vormen 
van wildernis zijn voor mij niet 
aantrekkelijk. Ik ben bijvoorbeeld 
in Afrika wel in het oerwoud 
geweest, en vond het er vreselijk. 
Donker, warm en zweterig, veel 
nare insecten. Goed dat het er is, als 
systeem, maar voor mij is het niet 
de meest aantrekkelijke omgeving 
om in te verkeren. Je zou de woestijn 

ook als wildernis kunnen zien, dat 
is veel meer iets voor mij. Ik vind 
het overweldigende van de woestijn 
aantrekkelijk. Het ongenaakbare. 
Het sublieme. 
Ik ben ooit dwars door de Sahara 
gereden. En ik heb denk ik de helft 
van alle woestijnen van de wereld 
gezien. Het kunnen verdwalen, 
afwezigheid van wegen vind ik 
fantastisch. Ook in de bergen kun 
je dat gevoel hebben, maar daar 
wordt het me soms toch te link, te 
onvoorspelbaar. Dat is natuurlijk 
het wonderlijke van sublieme 
ervaringen: het moet niet echt 
gevaarlijk worden.
Ik hou erg van abiotische 
landschappen. Maat en extreem 
klimaat zijn van belang. Mijn 
favoriete wilderniservaring ligt in de 
woestijnen.

Misschien is wildernis in Nederland 
alleen mogelijk in het buitendijkse 
gebied. Wellicht  komt Griend nog 
wel het meest in de buurt bij ‘echte 
wildernis’. Daar heeft de mens geen 
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invloed. Bij de Waddenzee zit de 
mens niet aan de knoppen. Ik zou 
wel graag een keer naar Griend 
willen om er een week te zijn en de 
eenzaamheid en de kwetsbaarheid 
te ervaren. Dan gaat het mij dus 
vooral om de sublieme ervaring.
Met de Oostvaardersplassen heb 
ik niks. Ik vind het een beetje 
mislukt, saai, eenheidsworst. Al 
die herten, het doet me denken 
aan Zuid-Amerika, aan de grote 
farms, grote ranges met veel 
dieren die op duizenden hectares 
de boel kaalvreten met een paar 
cowboys als leiders. Ik vind de 
Oostvaardersplassen lijken op 
een edelhertenfarm in een te 
kaalgevreten landschap. Volgens mij 
is het overbegraasd.

Kan de factor tijd het veranderen?
Ja, dat zou kunnen. En ik vind het 
prima om ergens een experiment 
te doen en als het ergens kan in 
Nederland, dan is het misschien wel 
daar.
Er is een schuivende schaal van 
menselijke invloed in natuur. Van 
stadsparken tot de oerwouden van 
Borneo.
De natuurbeweging heeft de 
afgelopen 20 jaar op grote schaal 
richting gegeven aan de inrichting 
van Nederland. Staatsbosbeheer 
doet dat in mijn ogen goed, door 
op nationale schaal afwegingen 
te maken en te kiezen. Dat 
houdt de bijzondere variatie aan 
landschappen in Nederland in 
stand en voorkomt eenheidsworst, 
door op de schaal van Nederland 
soms te kiezen voor natuurlijke 
processen, maar soms ook voor 
cultuur (inclusief cultuurhistorie en 
beleving).
In het algemeen vind ik dat de 
afgelopen decennia op te veel 
plaatsen ruimte is gegeven aan 
natuurlijke processen, dat de natuur 
zijn gang kan gaan met afnemende 
menselijke invloed. Daardoor 
is veel natuurlijke diversiteit 
verloren gegaan, maar ook veel 
cultuurwaarden. Door te veel ruimte 
aan natuurlijke processen binnen 
cultuurgebieden, holt de kwaliteit 

van die cultuurkenmerken op 
sommige plekken achteruit. Vooral 
in kleinere gebieden maakt dat het 
saai. Landgoederen hebben een 
ontwerp, je ziet heldere structuren 
vervagen, lanen instorten. Dat vind 
ik erg jammer. 
Ik denk dat het te maken heeft met 
twee dingen. De opvattingen van 
bepaalde groepen ecologen die erg 
veel ruimte hebben gekregen in het 
terreinbeheer, maar misschien nog 
wel belangrijker: het gebrek aan geld 
voor het intensievere beheer.

Wat was volgens jou de reden 
van de omslag in denken eind 
jaren ’70 – begin jaren ’80 in het 
Nederlandse natuurbeheer, het 
opkomen van nieuwe natuur en 
nieuwe wildernissen?
Ten eerste het geld. Plan Ooievaar 
markeert een belangrijk 
omslagpunt in het denken over 
natuurbeheer en is het begin 
van natuurontwikkeling.  De 
waarden van natuur in Nederland 
liepen steeds verder terug, en het 
besef ontstond dat de defensieve 
benadering van natuurbehoud 
uiteindelijk een doodlopende weg 
was. Natuurontwikkeling staat 
voor een offensieve benadering. 
Een heel waardevolle omslag, 
maar ook doorgeschoten. Bij 
sommigen overheerste de gedachte 
dat Nederland erg aangeharkt was 
geworden en daarmee “vertrut”. 
Nederland moest ruiger worden, 
en natuurlijker. Er ontstonden 
geloofskwesties tussen ecologen 
over wat de meest pure vorm van 
‘wildernis’ in Nederland zou zijn. 
De referenties uit Polen en het 
Loiredal kwamen naar voren, met 
ruimte voor rivieren, voor water en 
dynamiek.
In het rivierengebied kwamen veel 
dingen samen: nieuwe ambities voor 
natuurontwikkeling, veranderde 
ambities op het terrein van het 
waterbeheer, de baksteenindustrie 
als economische motor. Ik denk 
dat het dus deels ook economisch 
ingegeven was, maar ook een heel 
diepgeworteld gevoel bij bepaalde 
groepen ecologen om natuur meer 

ruimte te geven, los te laten. 
Er was natuurlijk ook veel 
patroonbeheer, weinig procesnatuur. 
En er was een strijd tussen 
landbouw en natuur, standpunten 
die verschilden: is natuur in 
Nederland een nevenproduct 
van landbouw of staat natuur op 
zichzelf? Scheiding versus verweving 
van functies Van strikt behoud 
van natuurwaarden in veelal 
cultuurhistorische landschappen 
(oude boerenlandschappen). Die 
omslag met naast het behoud, ook 
ruimte voor ontwikkeling vind ik 
een goede ontwikkeling, omdat 
die een grotere diversiteit aan 
soorten natuur oplevert Het gevaar 
is echter dat daarmee de ambitie 
verdwijnt om natuurwaarden van 
het cultuurlandschap in stand te 
houden. Dat is ook gebeurd, en dat 
vind ik erg jammer. 

Wat brengt het ons?
Veel goeds, maar ook slechts. Door 
procesnatuur zijn bezuinigingen 
misschien nog wel meer doorgevoerd 
en dat gaat dan weer ten koste van 
de cultuurlijke gebieden die meer 
verruigen.
Een ander nadeel van een grotere 
scheiding tussen natuur en 
landbouw is dat landbouw ook 
meer haar eigen gang is gegaan 
en dat de landbouwgebieden 
saaier zijn geworden, eenvormiger. 
Ik kan ook erg genieten van 
landbouwlandschappen, ik vind 
de grootschaligheid en strakheid 
van de polder mooi. Maar 
cultuurlandschap met daarin 
vervlochten ook ecologische doelen 
spreekt me meer aan en geeft meer 
variatie.

Denk je dat biodiversiteit hoger is 
in boerencultuurlandschappen 
dan in gebieden met 
procesnatuur (je noemde de 
Oostvaardersplassen saai)
Dat weet ik niet, maar dat is voor 
mij persoonlijk ook niet zo relevant.
Ik vind het waardevol als gebieden 
meerdere lagen hebben, waarbij je 
steeds meer te weten komt, steeds 
meer gaat zien als je er dieper 
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induikt. Dat kunnen tijdlagen zijn 
uit de geschiedenis, maar ook kennis 
van ecologie of bodem. Op het 
Ballooërveld gaf het leven van het 
gentiaanblauwtje met de verbinding 
en afhankelijkheid tussen 
klokjesgentiaan, gentiaanblauwtje 
en knoopmier me zo’n extra 
verdieping.

Is kennis van belang voor 
wildernis?
Kennis is altijd van belang.  Zonder 
kennis is het moeilijker om iets 
te kunnen waarderen. Hoe meer 
kennis, hoe meer nuances je 
ziet. Kennis stuurt de mate van 
waardering. Ik vergelijk het met 
auto’s. Ik weet veel van auto’s, als 
er een sportauto langs rijdt, dan 
zie ik dat het een Ferrari is van 
een bepaald type, met al dan geen 
originele banden en velgen. Dat 
weten, geeft me de mogelijkheid tot 
een waardering. Voor een ander is 
het gewoon een sportauto. Ik neem 
aan dat dat bij ecologen ook zo 
werkt, als je ziet dat een systeem 
compleet is en alle soorten er in 
zitten die je zou kunnen verwachten, 
dan geeft dat een kick.
Het geldt ook voor dans, ik hou van 
dans. Bij moderne dans vraag je 
je de eerste keer af wat ze aan het 
doen zijn, al die gekke bewegingen. 
Door kennis leer je nuances zien. Het 
bepaalt hoe je ergens tegen aankijkt. 
Het waarderen maakt het verschil.
Toch kun je iets ook erg waarderen 
zonder er veel kennis van te hebben. 
Dat gaat dan meer intuïtief. Veel 
mensen beleven zo het landschap. 
De meeste mensen zullen een 
afname van biodiversiteit ook niet 
merken. Die waarderen vooral de 
sfeer van een gebied. 
Wat ik heel belangrijk vind is de 
mogelijkheid voor een gelaagde 
waardering. Daarmee bedoel ik 
dat een gebied zowel interessant 
en waardevol is voor mensen met 
weinig kennis, als voor mensen met 
veel kennis. Hoe meer je weet, hoe 
meer er valt te ontdekken.  

Is kennis bepalend in het 
ervaren? Ik vind het zelf lastig 

om zonder waarderen rond te 
lopen in natuurgebieden van 
staatsbosbeheer, door het “weten”, 
het beperkt me in het “ervaren” 
van de natuur.
Ja, dat kan. Kennis maakt het 
misschien minder makkelijk om 
je ergens nog aan over te geven. 
Edmund Burke, een Iers filosoof uit 
de 18e eeuw, in de romantiek, schreef 
over natuur en landschapsbeleving. 
Zijn beschrijvingen zijn een 
belangrijke bron van inspiratie voor 
het werk van mijn ontwerpbureau. 
Hij schrijft over  “the Sublime and 
the Beautiful”. “The sublime” staat 
voor het overweldigende, de grote 
dreiging van de natuur, het gevaar, 
het gaat richting het goddelijke, 
de oerkracht van de natuur, die 
uiteindelijk  alles overwint en 
de mens zich nietig laat voelen. 
Schilderijen uit de Romantiek 
beelden de mens klein af, bezien 
vanaf de rug, met  de grootse, 
overdonderende natuur voor zich. 
Dreigende luchten aan de hemel. 
Dat is  “the sublime”. Je plaats ten 
opzichte van de natuur kennen en 
voelen als mens. Je nietig voelen.
Wildernis is ook groots, dreigend. 
Ik heb iets met “the sublime”. 
Het bieden van de mogelijkheid 
voor sublieme ervaringen is een 
belangrijke drijfveer in sommige 
projecten van ons bureau. Ik vind 
het waardevol om in Nederland 
mensen de gelegenheid te bieden 
om heel uiteenlopende ervaringen 
op te doen, van heel ‘sublime’ tot 
heel ‘beautiful’. “The beautiful” is 
bijvoorbeeld de ontworpen tuin, de 
gestileerde natuur. Daar kan ik ook 
heel erg van genieten.
In sommige van mijn ontwerpen 
probeer ik de mogelijkheid voor 
sublieme ervaringen te bieden. 
In ons plan voor het Ballooërveld 
was dat een belangrijke drijfveer. 
Daar kan door het weghalen van 
beplantingen de grootsheid worden 
ervaren. Daar is schaal en een 
ongestoorde horizon voor nodig. 
Als je helemaal alleen midden op 
het grote heideveld staat, zeker met 
donkere wolken of onstuimig weer, 
kun je je werkelijk alleen en van 

alles verlaten voelen. Dat je dat in 
Nederland kunt opzoeken vind ik 
een grote kwaliteit.
Misschien dat die echte dreiging 
alleen nog op plekken zoals het 
Griend te ervaren is, met dreiging 
van overstroming. Of midden op het 
IJsselmeer.
Echte survivalervaringen zijn voor 
de meeste mensen te bedreigend en 
onaangenaam.
Wat ik jammer vind in Nederland is 
dat veel van de grote contrasten zijn 
verdwenen De hoge zandgronden 
zijn bijvoorbeeld erg versnipperd 
en genivelleerd geraakt. De 
verschillen tussen grote en kleine 
schaalen zijn sterk afgenomen. 
Juist die schaalverschillen zijn in 
mijn ogen heel belangrijk voor de 
beleving van het landschap. In 
onze Landschapsvisie  Drentsche 
Aa was het vergroten van 
schaalverschillen en contrasten 
daarom een belangrijke drijfveer. 
Ook het Ballooërveld was beland 
in een middenschaal, door alle 
geplante bosjes midden op het veld. 
Straks is de grote schaal terug, en 
daarmee het overweldigende, en de 
mogelijkheid om je nietig te kunnen 
voelen. Geen andere mensen zien en 
door het ontbreken van beplanting 
ook weten dat ze er niet zijn, niet 
ergens achter vandaan komen. Dat 
gaat richting “the sublime”.

Ik kom toch nog even terug op het 
wel of niet weten, het belang van 
bepaalde kennis om te denken 
of weten dat je je in wildernis 
bevindt. Je ziet Griend als het 
meest natuurlijke in Nederland. 
Ik heb er ooit een week gezeten.[ 
Ik teken het eiland schematisch]. 
Het is een vastgelegd eiland, er is 
een haak van zand opgespoten om 
te voorkomen dat het eiland zich 
nog kan verplaatsen. Ik hou van 
het doen van knaagdieronderzoek 
en heb er vallen gezet. Ik ving 
er bosmuizen, die meegekomen 
waren in het zand dat elders 
gewonnen was en hier opgespoten 
is. Ook met aanblik van de 
opgespoten haak, leek het nog 
natuurlijk, maar die bosmuizen 
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waren voor mij   de druppel. Gister 
was ik bij Harm Piek, ecoloog bij 
natuurmonumenten. Ik vroeg hem 
om aan te geven welke gebieden 
het meest natuurlijk zijn. Hij 
tekende Griend net boven de 
Beemster, zo onnatuurlijk vindt hij 
het. Dit wetende, wat doet dat met 
jouw wildernisgevoel ten aanzien 
van Griend?
Ik ben helemaal verbaasd, het 
Griend zakt direct enorm in 
waardering. Ik hoef er ook niet meer 
zo nodig heen. Is het echt waar? 
Waarom eigenlijk? Wat jammer.
Het is vastgelegd, omdat het 
een plek is die internationaal 
van belang is voor  de kolonies 
van broedende sternen die er 
zitten. De andere eilanden zijn 
ook vastgelegd. Daardoor is het 
echte wandelen van de eilanden 
verleden tijd en zou Griend 
verdwenen zijn en daarmee deze 
belangrijke broedplek.
Dat maakt het nog erger, laat het 
dan gaan, echt gaan. Ze vinden wel 
een andere plek om te broeden. Wat 
is er mooier dan het loslaten van 
zo’n eiland en als het verdwijnt, dan 
verdwijnt het. Dat zou pas wildernis 
zijn, dat is dynamiek. Dit is toch 
weer een soort van tuinieren.  Wat 
een tegenvaller.

Ik teken het schema met de as met 
mate van natuurlijkheid. Als ik bij 
nauwelijks natuurlijk de Beemster 
zet, wat zet je dan verderop op de 
diagonaal?
Griend komt er nu niet meer op, 
als je het een half uur geleden had 
gevraagd had ik die nog rechtsboven 
gezet. De Noordzee het meest rechts, 
meest natuurlijk, daar net onder de 
andere grote wateren, de Waddenzee 
en daaronder het IJsselmeer. Nog 
ietsje lager de Oostvaardersplassen. 
Daar weer wat lager het 
Rivierengebied en ergens tussen het 
Rivierengebied en de Beemster in ligt 
het Ballooërveld.

Kennis draagt zogezegd bij aan 
waardering, de graslanden van de 
Drentsche Aa waardeer je anders als 
je er meer van weet. 

Is het vergelijkbaar met de 
historische sensatie? Ik vertel het 
verhaal van de opgezette papegaai 
van Flaubert in het museum, met 
daarna de ontdekking van de kast 
vol groene opgezette papegaaien. 
De authenticiteit die essentieel is 
voor de historische sensatie die 
volgens sommige deskundigen 
nodig is voor goed historisch 
onderzoek.
Ja, dat is het helemaal. Dat is 
hetzelfde gevoel. Authenticiteit is 
van groot belang. Denken dat Griend 
het enige is dat nog natuurlijk is, 
nog echt is en er dan achter komen 
dat het helemaal niet zo is. Dan valt 
alles weg. Ontdekken dat het fake is, 
dan hoeft het niet meer.
Bij wildernis moet de menselijke 
hand afwezig zijn, echt afwezig. Eén 
hand is dan al te veel. Natuurbeheer 
in Nederland is bijna altijd tuinieren 
en dat vind ik op zich prima, 
Nederland is prachtig. Maar noem 
het dan geen wildernis.

Is schaal van belang voor 
wildernis?
Nee, dat hoeft niet. Griend is ook 
niet groot, hoewel de zee er omheen 
natuurlijk wel groot is.
Gaat het om compleetheid?
Het is een verschil in definitie en 
behoefte. De Oostvaardersplassen 
heeft schaal, maar er is geen 
complete wildernis, er wordt aan 
de knoppen van het waterbeheer 
gedraaid, er zijn grenzen (hard) en 
toppredatoren ontbreken.
Zou je het compleet willen hebben, 
de wolf erin?
Ik ben blij dat er geen wolven 
en beren meer in Nederland 
voorkomen. Ik ben er bang voor. Ze 
zouden weliswaar bijdragen aan een 
sublieme ervaring, maar voor mij 
persoonlijk zou het niet hoeven.

Zijn historische referenties van 
belang voor nieuwe wildernissen?
Nee. Historische referenties 
zijn voor mij wel van belang in 
cultuurlandschappen. Ik werk veel 
in cultuurlandschappen. Het is dan 
belangrijk om de geschiedenis van 
een gebied te kennen. Belangrijkste 

daaraan vind ik dat het informatie 
geeft over de verschillende 
verschijningsvormen die het 
landschap in de loop der tijd gekend 
heeft. Vergelijk het met een mens 
die er in verschillende fasen van het 
leven anders uitziet. Maar het blijft 
dezelfde mens. Die verschillende 
gedaantes die een landschap heeft 
gehad door de tijd heen, zijn een 
bron van inspiratie voor me.
Als ontwerper is wildernis 
natuurlijk iets wonderlijks. Zodra 
ik ga ontwerpen is het immers per 
definitie geen wildernis meer, maar 
cultuur. Ontwerpen en inrichten 
is per definitie een cultuurdaad. 
Je kunt geen wildernis ontwerpen, 
maar wel voorwaarden scheppen 
voor natuurlijke processen. Bij 
natuurontwikkeling vind ik dat 
prima.Voor wildernis misschien niet. 
Ontwerpen aan natuurontwikkeling 
vind ik interessant. Ik zie het zo 
dat een ecoloog de ontwerper 
bij natuurontwikkeling 
ingrediënten geeft. Het gaat dan 
om hellingshoeken, waterpeilen, 
fluctuaties etc. die benodigd zijn 
voor de natuurdoelen. Het ontwerp 
geeft dan een extra dimensie met 
dezelfde ecologische waarde.

Zijn beesten van belang voor 
wildernis?
Dat hangt er vanaf of ze daar  thuis 
horen. Als je doelt op de grote grazers 
in natuurgebieden: die zie ik toch 
vaak als levende maaimachines. 
Als ik een Schotse Hooglander of 
een Konick zie, denk ik niet: ‘aha, 
wildernis’, maar: ‘aha, daar is de 
beheerder’. 

Kan je een ontwerp in Nederland 
noemen dat het dichtst bij 
wildernis komt?
Nee, dat is er niet.

Wat vind je van de symbolische 
kleine wildernisjes in Drenthe?
Daar heb ik niks mee. Het creëren 
van een soort referentie vind ik 
wel oké, als zodanig is het wel 
interessant.
In Nederlandse wildernis is water 
essentieel, ik denk aan zandplaten 
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die zich verleggen in de Waddenzee. 
We zouden het Griend los moeten 
laten. Wildernis in Nederland is een 
illusie. En dat is niet erg. Nederland 
is te klein en dichtbevolkt voor echte 
wildernis.

Moet natuur/wildernis nut hebben 
in Nederland?
Dat is een wel heel filosofische en 
fundamentele vraag. Hebben we een 
verantwoordelijkheid hierin? Heeft 
natuur waarde van zichzelf?
Ja, maar welke? Want wat als er geen 
mensen zijn om er waarde aan toe te 
kennen? En anderzijds, wie zijn wij 
om er wel of geen waarde aan toe te 
kennen?
We hebben in feite het hele land 
onder controle.

En als we opschalen en er 
gebieden zoals Griend zijn die 
van internationaal belang zijn 
voor de vogelstand van bepaalde 
vogelgroepen, zoals die sternen?
Dan denk ik ook gelijk aan de 
instandhouding voor weidevogels. 
Nee, ik vind niet dat onze positie 
als schakel in dat internationale 
systeem de keus moet bepalen. Ze 
vinden wel weer elders een plek, de 
natuur is sterk.
Natuur is er altijd, overal. Dat is 
wat de aarde is. De mens kan die 
per definitie niet vernietigen. We 
kunnen hele oerwouden kappen, 
maar de natuur blijft. Misschien in 
een andere vorm, maar natuur blijft 
altijd.

En als het nog filosofischer wordt, 
zoals in het proefschrift van 
Martin Drenthen? Hij stelt dat 
als we als mens alleen al over 
wildernis nadenken, we het ons 
toe-eigenen en dat het daarmee al 
geen wildernis meer kan zijn.
Ja, dan denk ik “So what”?
Dat veronderstelt dat wildernis een 
ultiem doel is. 
Ik vind het een waardevolle ervaring 
voor mensen om te komen op 

plekken waar de invloed van de 
mensenhand niet aanwezig is. Het 
bestaan van wildernis is goed voor 
mensen. Het geeft je besef van de 
plaats van de mens op de wereld, het 
doet je beseffen dat natuur er altijd 
is en dat natuur een kracht is die 
groter is.
Zie je de mens als rentmeester van 
de natuur?
Ja, in Nederland wel.

Ik benader wildernis uit vijf 
perspectieven. Ben ik daarmee 
volledig?
De essentie is volgens mij dat 
van de vijf perspectieven die je 
gekozen hebt, esthetiek, in de zin 
van vormgeving, er uit is. Er is wel 
schoonheid, maar dan is dat vanuit 
zichzelf, een niet vormgegeven 
schoonheid. Vormgeving bestaat niet 
in wildernis. Het draait in wildernis 
om ervaring en gevoel. Zo ziet de 
wereld er uit als de mens er niet is.
Is religie mogelijk een aanvulling?
Dan misschien nog breder, meer 
filosofisch, wereldbeschouwend.

Het kunnen beheersen is ook goed 
terug te vinden in de tuinkunst. 
Met als start de middeleeuwse 
ommuurde kloostertuin. 
Geometrische vormen, een totale 
beheersing van de natuur binnen 
muren. Pas in de romantiek wordt 
ook de positieve kant van wildernis 
gezien. Daarvoor werd wildernis 
beschouwd als ellende, met giftige 
slangen en zompige moerassen 
waarin koeien hun poten braken.

Ik denk dat de ruilverkavelingen 
ook hun invloed hebben gehad bij 
de laatste omslag in denken. Het 
eind van de ruilverkavelingen, 
waarin alles volledig beheerst en 
ontgonnen is, geeft denk ik een 
hang naar loslaten, naar wildernis.
JJa, dat denk ik ook.
Filosofen zouden meer moeten 
schrijven over wildernis. De tijd dat 
wildernis dreigend was, ligt nog 

maar net achter ons. De generatie 
voor ons heeft het nog meegemaakt. 
De behoefte aan het ervaren van 
wildernis, is in sommige opzichten 
vergelijkbaar met drugsgebruik. 
Een aandrang om andere dimensies 
te verkennen. Om het alledaagse 
en gecontroleerde te verlaten. 
Het zoeken van een volledig 
ongecontroleerde wereld, een 
andere wereld. Een ontsnappen 
aan de wereld waarin je je begeeft. 
Andere ervaringen willen hebben. 
Ook te vergelijken met spirituele 
ervaringen. Het zoeken naar en 
ervaren van grotere machten en 
krachten.

Is er nog iets dat ik moet lezen?
Ja, Edmund Burke: A Philosophical 
Enquiry into the Origin of Our Ideas 
of the Sublime and Beautiful (1757). .

Nog een laatste vraag, ken je 
Tiengemeten? Wat vind je er van?
Daar heb ik toevallig wel een 
sublieme ervaring gehad. We liepen 
zonder goede uitrusting  over het 
eiland, toen ineens een onweersbui 
losbarste. Ik had mijn dochtertje 
van twee op mijn arm. Het was 
angstaanjagend, vooral toen de 
bliksem niet ver van ons insloeg. We 
waren blij dat we terug waren.
Het eiland leent zich voor een 
volledig loslaten van de regie; 
waarom toch opsplitsen in de drie 
delen? Ik vind het ook wel jammer 
van de cultuurwaarden van het 
eiland die nu verloren gaan. En 
was een mooi en bijzonder eiland, 
met die paar boeren erop. Ik had 
liever gezien dat ze er een nieuw 
eiland naast hadden aangelegd, 
opgespoten, en dan vervolgens 
volledig losgelaten.
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Verslag Interview
Wim Boetze,

landschapsarchitect 
(gepensioneerd, voorheen 
werkzaam bij DLG)

Datum: 1 augustus 2011
Locatie: Groningen
Duur: plm 2 uur
bold = vraagstelling door Jori
cursief = beantwoording door 
geïnterviewde

Wat is wildernis?
Volledig spontane ontwikkeling, 
zonder dat mens of dier ingrijpt. 
Geen culturele ingrepen. Ongeremde 
ontkieming, vrije successie. 
Volkomen loslaten.
Geen invloed van dieren?
Niet van gedomesticeerde dieren, wel 
van dieren die er thuis horen.
De Oostvaardersplassen met de 
ingebrachte dieren vind ik dus 
ook geen wildernis. Het was zee, 
is ingepolderd en uiteindelijk een 
landschap van water en land met 
moerasandijvie geworden. Alleen al 
de start is een grote cultuuringreep. 
Het is een verwilderd, verruigd 
bedrijventerrein, verre van 
wildernis.
Misschien dat het wildernis kan 
worden, over een paar generaties.
Is de factor tijd van belang?
Nee, de successie is van belang. Elke 
periode kun je wildernis noemen, 
ook de pionierfase. Het gaat om het 
proces, de weg er naar toe. Wildernis 
overstijgt alle fasen.

Is schaal van belang?
Nee. Ik ken terreintjes in 
Duitsland langs de Eems, dat 
zijn nog vrij onontgonnen stukjes 
bos. En Hasbruch en je had het 
Beekbergerwoud dat al verdwenen 
is. Maar het zijn allemaal niet 
meer dan artefacten. Het zijn 
monumenten op zich geworden, met 
een paviljoen ernaast waar je een 
biertje kunt drinken. De connotatie 
is veranderd. Het evolueert.

Is er nog wildernis in Nederland?
Alleen de Waddenzee. De 
ondoordringbaarheid. Je moet 
weten hoe je moet varen. Maar ook 
de Waddenzee was anders geweest 
zonder invloed van de mens. Door 
afdamming van de Lauwerszee en 
de Middelzee zijn stromingen en 
slibafzettingen gewijzigd. Maar dat 
voert wat ver. Op het vaste land is er 
in elk geval geen wildernis meer.
En de recent benoemde kleine 
Drentse wildernisjes?
Nee, die zijn van geen betekenis.
Mag de mens oogsten uit 
wildernis? Bv vissen op de 
Waddenzee?
Ja, dat kan wel.

Wildernis kun je niet romantiseren. 
Wildernis kan dodelijk saai zijn. 
En er is dreiging en gevaar. Bij echte 
wildernis ben ik blij om weer een 
café tegen te komen.
In het boek van Schama staat 
ook het bos van Fontainebleau 
beschreven, een wildernis waar 
kunstenaars naar toe trokken.

Zonet noemde je ook Hasbruch 
en het Borkener Paradies als 
voorbeelden in Duitsland.
Dat is geen wildernis.
En New Forest, dat is een ander 
gebied dat vaak als referentie 
wordt aangehaald.
New Forest vind ik lelijk. Het is 
eenzijdig en er ligt overal stront. Het 
is een monotoon landschap met 
veel sleedoorn en meidoorn, het is 
vervelend.
Dartmoor vind ik veel mooier. 
Glooiender, met afwisseling en water 
en veel vogels.
Is het zien van wild belangrijk in 
wildernis?
Voor anderen misschien, mensen 
worden al enthousiast als ze een 
paar reeën zien. Vooral het zien van 
predatie voegt blijkbaar wat toe. In 
de natuurfilms van de EO zit altijd 
veel predatie. Dat is echte natuur, 
die kan wreed zijn.
Ik ben regelmatig in Senegal 
geweest. Daar is een nog ongerept 
duingebied. Ik zit daar graag op 
een duintop vogels te kijken en 

word geraakt door de symbiose 
tussen dieren. Het samenspel tussen 
ijsvogel, reiger en visarend. De 
ijsvogel is een goed visser. Je ziet 
hem het een na het andere visje uit 
het water halen en naar het strand 
brengen. Daar is de reiger die groter 
is en het van hem af pakt. De ijsvogel 
vist door. De reiger eet van de vis, 
maar vanuit een boom komt een 
visarend die het weer van de reiger 
afneemt. En zo zorgt de ijsvogel 
voor voedsel voor de hele keten, tot 
iedereen verzadigd is en hij zelf ook 
kan eten.
Is dat ook je beste wildernis 
ervaring?
Ja!
En in Nederland? Kun je daar een 
wilderniservaring hebben?
Nee alleen ergernis. Dat er iets 
verkocht wordt als ongerepte natuur. 
De enige plek waar het nog kan is 
dus de Waddenzee.
Wat is voor jou de essentie van een 
wilderniservaring?
Het vrije krachtenspel van de 
elementen, ongeremd door de tijd.
Wilderniservaring heeft voor mij 
ook te maken met het contrast, 
contrast van wildernis en cultuur. 
De Waddenzee heeft een omlijsting, 
met schepen en vuurtorens aan de 
horizon.
De ervaring met zuiver natuurlijke 
krachten lag voor mij vooral in het 
buitenland, Senegal, Zweden, Nieuw 
Guinea. Pure en zuiver natuurlijke 
krachten. Een zuivere schoonheid 
zonder dat ik het wil idealiseren 
vanuit een romantisering. Het 
is geen sacrale ervaring. Het is 
schoonheid en ontroering. De 
ervaringen die ik op heb gedaan 
draag ik altijd bij me en komen soms 
naar boven, als een heimweegevoel.
Ook op Bali werd ik geraakt door de 
contrasten van cultuur – natuur. De 
sawa’s met daartussen de bloemen 
en reptielen. Maar het deeltje 
cultuur is belangrijk voor me.
En de Nederlandse rivieren?We 
kennen allebei de IJssel van nabij.
De IJssel is natuurlijk uitzonderlijk 
mooi. Maar het is geen wildernis, 
maar het [de natuurherstelprojecten] 
voegt wel wat toe aan het 
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Nederlandse landschap. Ik vind 
het echter geen herstel, maar een 
remake, een nieuwe vorm. Het 
rivierenlandschap “verparkt”. 
Het is een attractie geworden met 
pannenkoekenhuizen. Maar wel erg 
mooi.

Heb je voorbeelden van nieuwe 
natuur, nieuwe wildernis die 
ontworpen is?
Laten we beginnen met de niet 
ontworpen gebieden. Dan denk ik 
aan de Weerribben. De petgaten die 
verlanden, de ribben die verbossen. 
De verwildering, de successie van 
een cultuurlandschap naar een 
elzenbroekbos. De afwisseling die 
ontstaat tussen open en dicht, 
water en bos. Dat ervaar ik vanuit 
esthetiek.
En als het om ontworpen gebieden 
gaat, dan denk ik aan het ontwerp 
van Berno Strootman voor het 
Ballooërveld. Dat vind ik erg goed 
gedaan. Hij werkt vooral esthetisch. 
Benadrukt de afwisseling die de 
bodem biedt en benut de ruimte door 
beplanting te verwijderen. Anders 
ontstaat er nivellering, vervlakking 
en wordt het dodelijk saai.
Kun je die afwisseling ook aantreffen 
in natuurlijke situaties?
Ja, in de bergen, daar zie je het 
verticaal. Het is dan een geografisch 
reeksje, met de contrasten van open 
en gesloten, met de boomgrens.
En zodra er water in het spel is, 
ontstaat er ook openheid. De erosie 
door wind en water bepalen de mate 
van openheid. In de tropen is het 
ook overwegend dicht, behalve bij de 
rivieren.

Hoe zag volgens jou wildernis in 
Nederland er uit?
Dat kun je nog lezen in de bodem, 
denk maar aan woudeerdgronden. 
Een landschap met bos op de 
hoge delen. En er zullen veel 
inundaties geweest zijn, brede open 
stroomdalen. Laagtes met een fijn 
mozaïek met loofhouteilanden op de 
pleistocene zandkopjes.
Wat zijn omslagpunten in de historie 
mbt wildernis?
Als het over duizenden jaren gaat, 

dan begint het met de invloed van 
glacialen. Maar laten we  de invloed 
van de mens nemen, die begint 
met de houtkap voor het bouwen 
van armada’s. En later de eerste 
verveningen zo’n 200-300 jaar 
geleden. Daarna de ontginningen 
van zo’n 150-100 jaar geleden. Op 
de kaart van 1900 zijn gigantische 
heides te zien.
Is dat ook wildernis?
Eigenlijk niet, dat was ook invloed 
van de kuddes die de mensen er 
lieten grazen.

Hoe verklaar je de omslag in 
denken in het Nederlandse 
natuurbeheer eind jaren ’70 – 
begin jaren ’80?
Er is toen iets wakker geworden in de 
maatschappij tegen de landbouw. 
Het boek Silent Spring (de dode 
lente) heeft veel invloed gehad. Het 
ging vooral over het gebruik van 
pesticiden en het negatieve effect 
daarvan. De grote roofvogelsterfte, 
het levensbedreigende. Daarna 
kwam ook de club van Rome op.
Ik herinner me ook het moment 
dat van Broekhuizen directeur 
was in Drenthe en ons allemaal 
bijeen riep. Hij had een belangrijke 
mededeling, er mocht geen gif meer 
gebruikt worden in de Drentse 
boswachterijen. Tot dan toe was dat 
heel normaal.
De aanleiding was naast het boek 
silent spring, ook de informatie die 
vanuit Amerika bij het ministerie 
terecht gekomen was. Dat waren 
publicaties over effecten van gebruik 
van gif, de publicaties verschenen 
nav deVietnamoorlog.
Viel er van alles samen?
Ten aanzien van het milieu en 
gifgebruik wel. Het werkte als 
een vliegwiel. Er kwam van alles 
in beweging. Ook het besef dat 
we zuiniger moeten omgaan 
met de natuur. Binnen de 
landschapsarchitectuur was het 
boek new lives, new landscapes erg 
van belang. Dat bracht het besef dat 
landschappen altijd bewegen, het 
gaf een acceptatie dat landschap 
niet stil staat.
In de jaren ’70 kwam een 

natuurlobby in beweging. Daarvoor 
ging het meer samen op, zelfs nog 
bij de aanleg van infrastructuur 
zoals snelwegen en spoorwegen. 
Maar midden jaren ’70 kwam er 
een lading nieuw geschoolden uit 
Arnhem en ging de natuurbeweging 
zich meer afscheiden. Ik weet niet 
precies wat die omslag bij ecologen 
teweeg heeft gebracht.
Denk je dat de ruilverkavelingen 
er een rol in hebben gespeeld? Op 
het moment dat het hele land is 
ingericht ontstaat er de hang naar 
vrijheid, procesnatuur?
Ja, dat zal zeker. Vanaf ’54 was er de 
eis dat er ook een landschapsplan 
bij kwam, daarvoor was het alleen 
functioneel. Pas vanaf ’73 –’74 
werden die landschapsplannen 
volwaardiger. De ruilverkaveling 
Loppersum vind ik een goed 
voorbeeld waar veel structuur in zit, 
met ruimte voor zowel natuur als 
landbouw.
De omslag in denken was er 
misschien ook niet in 1 keer, het 
begon na de oorlog al wat met Nico 
de Jonge e.a.
In de jaren ’80 werd het ineens heel 
heftig. Ik heb het ook aan den lijve 
ondervonden. Ik zat bij jullie in 
Oudemolen in de werkschuur. Daar 
werkte ik aan de inpassing van 
nieuwe rijkswegen, zoals de A28. Het 
ging tot dan toe heel erg samen op, 
het was genuanceerder. Thijsse was 
overigens ook breed geïnteresseerd en 
zag ook de toegevoegde waarde van 
de bermen langs nieuwe spoorwegen 
en snelwegen.
Die omslag eind jaren ’70 – begin 
jaren ’80 met de nieuwe lichting 
uit Arnhem was harder en bracht 
een scheiding aan. Ik moest 
ook ineens weg uit Oudemolen. 
Landschapsplannen voor 
infrastructuur pasten niet bij 
natuurbeheer. Ik moest weg, terwijl 
ik daarvoor soms mee ging om hout 
te blessen.
Nu lijkt er weer een omslag gaande. 
Met types zoals jij. Het wordt weer 
wat genuanceerder, geïntegreerder 
vanuit het landschap, het totaal. 
Ook in de opleidingen.
Toen appelleerde het ook aan 

16
3



een gevoel van romantiek. Veel 
natuurbeheerders hebben volgens 
mij een romantische inborst. Gods 
water over Gods akkers laten 
vloeien.
De opkomst van de EHS was een 
protectiedrift vanuit de overheid, 
volledig geannexeerd. Het was niet 
iets van de goegemeente.
Het Plan Ooievaar van Sijmons, 
Hamhuis en Vera was breed opgezet 
en niet in eerste instantie om 
allerlei biotoopjes te creëren. Het 
had ook ruimte voor landbouw en 
recreatie. Vera heeft het deel van de 
biodiversiteit echter uitvergroot.
De intrede van grote beesten is 
ook iets waar de Nederlandse 
samenleving niet zo in geïnteresseerd 
is. Het is geen afspiegeling van de 
volkswil.
Wat nu ontbreekt in de visie van 
de overheid is het besef van het 
belang van natuur en de EHS voor 
de recreant en omwonende. Het 
woonklimaat wordt sterk verbeterd 
en de economie trekt aan (toerisme). 
Kijk naar Westerwolde. Het gaat niet 
alleen om natuur en biodiversiteit, 
er gebeurt veel meer.
Maar de EHS was ook in het begin 
niet algemeen gedragen.
De omslag kwam volgens mij ook 
met de invoering van de grote 
beesten. Toen ging het ineens razend 
snel. Netwerken die elkaar wisten te 
vinden.
Toch vermoed ik dat het ook 
te maken heeft gehad met 
kennisontwikkeling en ervaring 
opdoen. Zien dat er grotere schaal 
nodig is om systeem te herstellen 
en biodiversiteit te behouden. Eerst 
was het alleen het perceel zelf met 
de hoge waarden dat bewaard en 
beheerd werd. Toch achteruitgang 
van biodiversiteit deed verder kijken 
en ook ruimte bood voor natuurlijke 
processen.
De massa ziet het landschap 
echter wel als een statisch decor. 
Mensen denken niet in successies. 
Om draagvlak te verkrijgen 
moet natuur dichtbij de stad 
gebracht worden.  Denk aan de 
Piccardthof bij Groningen-Zuid. 
Een nieuwbouwwijk tegen een 

veenplas van natuurmonumenten 
aan. Ze zagen de oevers van de plas 
dichtgroeien, ze zagen dat natuur 
niet statisch is, omdat het om de 
hoek gebeurde. 
Er is een soort nieuwsgierigheid 
nodig voor transformaties van 
landschappen.
Die wildernis en natuurlijke 
processen zijn een inspiratiebron. 
Ontwerpen en dan overlaten aan 
natuurlijke processen. Verwildering. 
Dat is ook onderdeel van ontwerpen, 
delen die losgelaten worden. Dat pas 
ik zelf ook zo toe.
Dat is ook zo bij het bos op 
Houwingaham waar we waren, daar 
zitten hoeken in die bewust konden 
verwilderen. Ze worden echter nog 
steeds gemaaid.
In feite komt het dichtbij een oud 
principe uit tuinontwerp. Een 
barokke strakke tuin, met geknipte 
gazonnetjes dichtbij het huis en 
verderaf de wildernis.
Je ziet het ook in de Engelse tuin. 
Maar dus ook in Versailles.

Vind je dat je dat 
tuinontwerpprincipe kunt 
vergelijken met Nederlandse 
natuurontwikkeling?
Nee, dat is een ander principe.
De natuurontwikkeling bij de 
Ennemaborg vind ik schandalig. 
Het ecodenken is dominant, ook in 
parken. Ik vind het een gebrek aan 
belangstelling voor het cultuuraspect 
van het park.
Je kunt ook ergens waar die 
cultuurwaarde minder dominant 
aanwezig is een experiment doen, 
een grote vlakte laten verbossen en 
kijken wat er ontstaat. Het gaat ook 
om de plek waar het gebeurt.

Het nut voor mensen vind ik van 
belang.
En wat ik ook erg belangrijk vind 
is het behoud van ongestoorde 
bodemprofielen. De relatie bodem 
– vegetatie is zo boeiend. Dat is 
een mozaïek dat ik wil nastreven, 
basisvoorwaarden creëren om dat 
hele palet wat kan ontstaan op een 
bodem te laten ontstaan, spontaan, 
vanuit de zaadbank die nog 

aanwezig is.
Het is niet alleen het predikaat 
van de ecologen, het gaat ook 
om het nutsgebruik in het 
landschap. Andersom zouden 
stedenbouwkundigen bijvoorbeeld 
veel meer bewust moeten worden 
van de bodem en de natuurlijke 
vegetatie. De hoogte en bodemkaart 
zijn altijd van belang.

Ik teken het schema met de 
mate van natuurlijkheid en 
teken de Beemster in bij een lage 
natuurlijkheid. Ik vraag Wim een 
aantal gebieden in te tekenen.
Bovenaan zet hij de Waddenzee. Een 
stukje eronder het Ballooërveld. De 
Veluwe in het midden. En tussen 
de Veluwe en het Ballooërveld de 
Waddeneilanden.
Lager op de diagonaal staat 
Waterland. 

Is er naast de vijf perspectieven 
die ik genoemd heb nog iets wat ik 
moet toevoegen?
Bijvoorbeeld religie? Met inbegrip 
van de heidense culturen en 
gebruiken?
Misschien zou je Henk van Os 
moeten interviewen. De mystieke 
godsbeleving gekoppeld aan natuur. 
Hij is breed georiënteerd, vanuit de 
schilderkunst.

Wat zou ik nog moeten lezen?
 Simon Schama
 Lemaire
New lives, new landscapes.
 Silent Spring
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Heb je een icoon voor wildernis?
De film “into the wild”.
Die film staat symbool voor de 
behoefte van de mens om wildernis 
terug te krijgen.
Hij probeert zichzelf terug te vinden 
in een conflictvrije omgeving, in de 

natuur. En uiteindelijk wordt hij 
vernietigd door de natuur. Natuur 
zuivert, reinigt. Dat is wat hij zocht. 
Maar het is ook gevaar. De mens 
is zich niet meer bewust van het 
gevaar.
Het moet in evenwicht zijn. En dat 

is het niet meer. We hebben nu al 
snel last van de natuur, last van een 
steenmarter in de stad. De ultieme 
vorm van wildernis heeft vaak 
een dodelijke afloop. Wildernis is 
onvoorspelbaar en met gevaar.

Verslag Interview
Hans van der Lans,

ecoloog buro Ecoplan en 
medeoprichter Stichting 
Kritisch Bosbeheer

Datum: 1 augustus 2011
Locatie: Rhee
Duur: ruim 2 uur
bold = vraagstelling door Jori
cursief = beantwoording door 
geïnterviewde

Bij dit interview was het soms 
lastig niet in te gaan op de hele 
discussies rondom het huidige 
natuurbeheer en Staatsbosbeheer 
als organisatie. Deels hebben we 
er wel over gesproken, maar dat 
is niet allemaal vastgelegd in dit 
verslag. Het verslag richt zich op 
het gesprek dat over het thema 
wildernis ging.
Tijdens de kennismaking begint 
het gesprek al. Hans vertelt over 
zijn boek over natuurbos uit 1986. 
Dat boek kwam mede tot stand 
door van Beusekom, oud directeur 
van Staatsbosbeheer.
Toen zat Hans ook bij het 
bosecologenoverleg van 
Staatsbosbeheer (in de periode 
1980-1986).
Ik licht toe wie ik ben en wat ik 
doe. En waarom ik doe wat ik doe.
Hans stelt zich verder voor.
In 1972 was ik in Indonesie, op 
Sumatra. Na een stage besloot ik nog 
langer te blijven en om me heen te 
kijken. Ik verbleef aan de rand van 
een groot regenwoud van toen nog 
650.000 ha. Herman Rijks deed daar 

onderzoek naar een ongestoorde 
populatie Orang Oetans. Daar deed 
ik vrijwilligerswerk. Daar in dat 
regenwoud werd ik me ecologisch 
bewust. Dat moment was speciaal 
en draag ik bij me. Het is mijn 
inspiratie voor wat ik doe. Op een 
windstille dag hoorde ik zware 
bomen neergaan. Woudreuzen 
die doodgingen en omvielen, een 
volledig natuurlijk proces. Ik ging 
er op letten en op windstille dagen 
hoorde ik de doffe dreunen van 
verre, ik telde er wel zo’n 20 per dag. 
Wat zou dat betekenen voor een 
stormachtige dag? Wat gaat er dan 
om?
Voor mij was dat de ecologische 
bewustwording. Zo werkt het in een 
bos.
Teruggekomen in Nederland 
wilde ik onderzoeken hoe dat in 
Nederland ooit was geweest. Voor 
mijn doctoraalscriptie ging ik bij 
professor Bakker in Groningen bezig 
met het maken van een reconstructie 
van het oerwoud in Nederland. Ik 
ging op zoek naar referenties. In de 
literatuur was er toen nog niks over 
te vinden. Professor Barkman uit 
Wageningen zette me op het spoor 
om naar paddenstoelen en insecten 
te zoeken die afhankelijk zijn van 
dik dood hout, zo zit het Vliegend 
hert vooral op dikke dode eiken. Zo 
kwam ik verder en in 1976 was mijn 
doctoraalscriptie over zomergroene 
loofoerwouden in het Nederlandse 
klimaatgebied af.
Later richtte ik met Van Veen en Piël 
de stichting Kritisch Bosbeheer op.
Ook oud staatsbosbeheerdirecteur 
Frits van Beusekom vond de ideeën 
goed, maar kreeg het niet goed 
doorgevoerd in zijn organisatie.

Was dat ook het moment dat er een 
omslag kwam in het denken over 
natuurbeheer?
Nee, er is geen omwenteling geweest. 
Er was wel veel publiciteit. Maar 
een omwenteling, nee. Er kwam 
een nieuw idee bij. We hebben in 
die begintijd bijvoorbeeld voor 
het Groninger Landschap de 
eerste tarpanpaarden naar de 
Ennemaborg gebracht. Ik dacht dat 
dat het begin was,maar daarna 
kwam er niet veel meer.

Wat is wildernis?
Een heel groot gebied waar je als 
mens een proces in gang zet en 
daarna niks meer doet.
Eerst ingrijpen?
Eerst het systeem herstellen, zodat 
het weer op eigen benen kan 
staan. En dan dus terugtrekken. 
De mens heeft de natuur nu kapot 
gemaakt. Wildernis gaat om het 
volledige systeem, met het volledige 
landschap.
Kan dat nog in Nederland?
Ja, dat kan zeker. Maar er zijn nu 
geen voorbeelden. Het is er niet. 
Daarvoor is schaal nodig. Nu zijn 
er alleen beginnetjes. Het moet om 
honderdduizenden hectares aan 
elkaar gaan.
Kan dat maatschappelijk ook nog 
in het Nederland van nu?
Ja, dat kan! Je moet ze alleen 
wel enthousiasmeren. De grote 
natuurbeheerders [NM, SBB, 
landschappen] zitten nu echter niet 
in die hoek. Er wordt niet vol op 
ingezet.
De Stichting Kritisch Bosbeheer is 
altijd tegengewerkt. En de mensen 
binnen Staatsbosbeheer die wel 
met dit gedachtegoed bezig zijn, 
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verdwijnen een voor een van het 
toneel. Frits van Beusekom, Eric 
Wanders, Frans Vera, Guido Stooker, 
zo gaat het.
Het is trouwens niet zo dat we alles 
in een keer willen realiseren. Eerst 
eens 10.000 ha hier, dan daar. 
Goed kijken wat er gebeurt en dan 
opschalen. Dus stukje voor stukje.

Wat zou er gebeuren als de wolf 
zich spontaan in Nederland zou 
vestigen?
Dat weet ik niet. Misschien wel een 
heksenjacht. Maar een koppeltje 
wolven op de Veluwe zou geen 
probleem zijn, er is ruimte.
Maar het is niet  geaccepteerd. Wie 
springt er nu in de bres voor wilde 
zwijnen op de Veluwe? Niemand 
gaat op de barricade. Door te 
bejagen gaan ze trekken en komen 
ze in andere gebieden en bij dorpen. 
Door niks te doen zal de overlast ook 
terug lopen.
Er wordt weinig in de bres 
gesprongen voor het creëren van 
wildernis. Bij de Geelders in Brabant 
wordt het plan wat we gemaakt 
hadden nu niet uitgevoerd. Vreemd 
hoe het van een lokale beheerder 
af lijkt te hangen of iets wel of niet 
wordt doorgezet. En in het Drents 
Friese Wold is nu een pilot. Maar ook 
daar is weer bijgeschaafd, slappe 
hap.
Ondertussen is er wel aandacht voor 
cultuurhistorie, de karrensporen in 
het StrubbenKniphorstbosch. Daar 
is gekozen. Maar kies dan elders 
ook voor iets anders. Waarom gaan 
de handen wel op elkaar voor zo’n 
cultuurhistorisch project, waarbij de 
successie die in het bos gaande was 
terug is gezet?
Daar heb ik toevallig erg veel 
in gewerkt, bij voorbereiding 
en uitvoering. Ook dat was 
kiezen, ergens voor gaan staan 
en vooral doorzetten. Volgens 
mij is er weinig verschil. Het 
maken van een echte keus, of dat 
nu is voor een natuurlijk proces 
of zoals in dit geval voor ons 
cultuurhistorisch erfgoed, roept 
reactie en weerstand op. Daarin 
lopen we tegen dezelfde muren 

op, jij vanuit natuur, ik vanuit 
erfgoed. Niet alleen bij Strubben 
Kniphorstbosch, maar ik werk 
ongetwijfeld aan nog veel meer 
projecten vanuit erfgoed waar 
jij je vraagtekens bij zet. Ik praat 
er graag eens over door met je, 
maar wil nu graag terug naar het 
onderwerp wildernis.
En terug naar de wolf. Wat zou 
naast de maatschappelijke 
reactie waar we het over hadden, 
het landschappelijk effect zijn 
van een wolf in bijvoorbeeld de 
Oostvaardersplassen?
Het is te klein, ze kunnen geen kant 
op, een wolf heeft ruimte nodig. Het 
zijn roedeldieren, dus het zou dan 
om meerdere wolven moeten gaan. 
Ik denk dat het effect nihil zou zijn. 
Maar stel dat er een koppeltje zit 
met jongen. Dan denk ik dat er geen 
effect is, er zijn genoeg dieren, ze 
pakken een kalf, vreten er een paar 
dagen van en dan zo door. Het effect 
op het landschap zal niet merkbaar 
zijn.

Wat vind je van de 
Oostvaardersplassen?
Het is niks. Maar we hebben niks 
beters en het is een begin, dus ik zal 
het nooit afvallen. 
Waarom is het niks?
Het is incompleet, daardoor is het 
ecologisch niks, maar tegelijk wel 
het beste wat we hebben. Het gebrek 
zit hem bijvoorbeeld in de beheersing 
van het water. 
Ik zie het als een eerste stap, het 
begin is er. Er zit geen menselijke 
schwung achter. Het kon niet 
drooggemaakt worden, het is 
ontstaan. Bazelmans en Vera zagen 
het.
Is die menselijk schwung dan 
nodig bij wildernis?
Wildernis ziet eruit zoals natuurlijke 
processen lopen.
Een deel van de hypothesen van Vera 
deel ik overigens niet. Vera gaat uit 
van zo’n 10-15% geslotenheid. Ik ga 
juist uit van een bepaald minimaal 
percentage van openheid met 
daarnaast een grotere geslotenheid. 
Een variërende dicht-open 
verhouding, schuivende mozaïeken.

De globale richting in ons denken 
over natuurlijke processen verschilt 
echter niet. Over 500 jaar zullen we 
het weten. Dan zouden we nog eens 
moeten kunnen kijken samen.
Heb je referenties voor wildernis?
Nee, eigenlijk zijn er alleen kleine 
restjes ter inspiratie. Ook de 5000 
ha Bialowieza in Polen is te klein. 
Het is aan het doodgaan en er 
wordt niet ingegrepen. Als het te 
klein is, moet je als mens blijven 
ingrijpen en beheren. Ook in de 
andere veel aangehaalde gebieden 
zoals het Börkener Paradies wordt 
nog gestuurd in beheer, in aantallen 
dieren en seizoensbegrazing. Daar 
sta ik achter omdat de oppervlakte 
er domweg te klein is om een volledig 
systeem zelfstandig op te laten 
bestaan.
Het op grote schaal creëren van 
wildernis kan, maar we laten het 
niet toe.

In een ander interview, kwam 
het recht op wildheid naar voren. 
We zouden een plicht hebben 
voor de zorg over dieren als we 
die zelf inbrengen, zoals vee op 
landgoederen. Maar anderzijds is 
er dan ook het recht op wildheid. 
Het kunnen loslaten en het sterven 
van dieren waar en wanneer het 
gebeurt.
Wat vind je van zo’n recht op 
wildheid?
Dat is er al lang. Bij egels en muizen 
grijpen we bijvoorbeeld niet in. Het 
gaat alleen over de grote beesten. 
De soorten die wij lekker vinden. 
Die kunnen we niet gewoon 
laten sterven. De reeën, zwijnen, 
edelherten.
Heeft het niet meer met 
aaibaarheid en het niet kunnen 
aanzien van lijden te maken, dan 
met eetbaarheid?
Nee, het gaat echt om de eetbaarheid 
van soorten.
Mogen we als mens wildernis 
benutten? Er uit oogsten?
Nee. Het heeft een waarde van 
zichzelf. Als mens hebben we geen 
recht op 100% van de planeet. De 
natuur heeft een eigen recht, de 
mens is zeer dominant.
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Ik zou het een mooie verdeling 
vinden als de aarde bestond uit een 
derde deel dat benut mag worden, 
steden, wegen, etc, dan een derde 
dat een combinatie is van natuur en 
wonen. En de laatste derde is dan 
voor de evolutie, daar blijven we af.
Kan dat dan zo verdeeld zijn 
dat bv de polen in de derde voor 
de evolutie zitten en heel West-
Europa in het derde dat benut kan 
worden?
Nee, het moet een mozaïek zijn. Het 
gaat om de totale biodiversiteit van 
elke klimaatzone. En elk land, elke 
bevolking heeft daar dan recht op in 
zijn eigen gebied.
Draait het daarmee dan niet 
toch weer om de mens? Als elke 
bevolkingsgroep, elk land daar 
recht op heeft?
Het gaat mij om de ethiek en de 
evolutie.
In wildernis mogen van mij best 
mensen,maar niet te veel en niet 
oogsten.
Kun je een grens aangeven die 
voor jou acceptabel is? In welke 
dichtheden denk je?
Nou misschien 1 mens per vierkante 
kilometer met alleen een stenen 
bijl ter beschikking. Dus ook geen 
ziekenhuis oid als het mis dreigt te 
gaan.

Je was misschien nog in Indonesië, 
maar hebben de stormen in 
Nederland van 1972 en 1973 
invloed gehad op jouw denken 
over ecologisch bosbeheer? 
Toen was ik net weer terug. Hein 
Schimmel ging net met pensioen 
en ik volgde hem als bosecoloog 
op bij het RIN [Rijks Instituut voor 
Natuur]. Het RIN had geadviseerd 
een heel aantal (>50) te laten 
liggen. Mijn eerste opdracht was 
het opnemen en volgen van die 
stormvlakken. Toen ik er naar toe 
ging, waren de meeste echter toch 
al opgeruimd. Op een paar na, die 
liggen er nu nog zo bij. Maar het 
was niet vergelijkbaar met wat 
ik in Indonesië had gezien. Dat 
was mijn inspiratie. Niet die paar 
stormvlakken, dat zijn omgewaaide 
plantages, geen natuurlijk bos.

Hoe ziet een wildernis dan uit voor 
je? Kun je dat beschrijven?
Vera’s 10-15 % gesloten betwijfel 
ik dus. Ik weet geen exacte 
verhoudingen. Je sprak ook met 
Cis van Vuure, maar denkt niet 
ecologisch. Ik kan het landschap 
alleen indirect afleiden. Als al die 
soorten bestonden en moesten 
overleven, dan moet er in mijn ogen 
minimaal 15 % openheid geweest 
zijn, misschien meer, maar dat weet 
ik niet.
Het heeft naast de grazers ook te 
maken met extreme droogtes, natte 
periodes, veeziektes, etc. Het is 
complex.
Dat is eigenlijk exact wat Cis van 
Vuure aangaf, dat het vooral ook 
gaat om de omstandigheden, de 
stormen e.d..

Wat is voor jou een 
wilderniservaring? Heb je die 
gehad?
Jazeker, maar daar hebben we het al 
over gehad. Dat waren de vallende 
bomen in het oerwoud in Indonesië. 
Dat is een onuitwisbare indruk.
Heb je ook een dergelijke ervaring 
in Nederland opgedaan?
Nee, niet in Nederland. Mijn 
referenties gaan ook om eten en 
gegeten worden.
Maar een wilderniservaring? Ja, op 
mijn eigen erf zie ik wel van alles. Ik 
heb in 13 jaar tijd op 1,2 hectare van 
alles zien ontstaan. En daar kan ik 
wel enorm van genieten. Het is in 13 
jaar veranderd van een brandnetel 
en akkerdistelveld naar een grote 
biodiversiteit. Hier zit van alles. 
Maar wel met beheer.
Maar in Nederland zie ik vooral een 
afgebroken landschap, een stervend 
landschap. Negatieve menselijke 
ingrepen die altijd natuurlijke 
processen om zeep helpen. Is er 
ergens een leuke berm met een mooie 
vegetatie, moet er weer een leiding 
doorheen gelegd worden. En weg is 
alles weer.

Waarom blijf je eigenlijk in 
Nederland? Kun je je energie en 
kennis niet beter ergens anders 
inzetten. Dit is volgens mij erg 

frustrerend voor je. Als ik zelf 
terug kom van een vakantie 
vraag ik me ook vaak of wat we 
hier op postzegels natuur aan 
het doen zijn en vraag ik me af 
of we met hetzelfde geld in een 
Oost-Europees land niet veel meer 
kunnen bereiken voor dezelfde 
biodiversiteit. Alleen op een 
geografisch andere lokatie.
Nee, hier ken ik de mensen, het 
denken en de strategieën. Daar niet. 
Ik denk ook dat daar nog veel te 
winnen en behouden is, maar daar 
werkt het allemaal weer anders 
politiek strategisch gezien. Daar 
weet ik te weinig van. Hier begrijp ik 
hoe dingen lopen.
Hoe is het nu met je oerwoud in 
Indonesië?
In Indonesië is het nu ook allemaal 
weg. En hier in Nederland kun je 
volgens mij vooral wat bereiken door 
pilots te laten zien.

Zijn grazers van belang voor 
wildernis?
Ja, essentieel! Water, licht, bodem, 
maat, allemaal essentiële dingen. 
En met betrekking tot de grazers, als 
er niet gegeten wordt, dan werkt het 
niet.
En het gebrek aan dode beesten?  
Het laten liggen van kadavers?
Ook essentieel! Doodgaan en 
verjongen, alle levenscycli zijn van 
belang. En maat is belangrijk bij 
wildernis.
Wat vind je van de kleine 
wildernisjes in Drenthe?
Zinloos. Allen symbolisch hebben ze 
enige waarde om het debat gaande 
te houden. Maar misschien is het wel 
contraproductief. We zullen het zien.

Wat is een streefbeeld voor 
wildernis? Of is er geen streefbeeld 
bij loslaten?
Je kunt pas loslaten als alles 
aanwezig is. Wisenten, elanden, 
zwijnen, insecten, planten, een 
compleet systeem dat op zichzelf 
kan bestaan. Het is een kwestie van 
geleidelijk aan steeds verder terug 
trekken als mensen.
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Moeten exoten verdwijnen voor 
een goede uitgangsbasis?
Maat is van belang. In Nederland 
gaat het vaak om half natuurlijke 
systemen. We grijpen in als een 
soort echt dreigt te verdwijnen. Om 
een goed werkend systeem terug te 
krijgen is een paar honderd jaar 
nodig.
Maar ik vroeg naar exoten.
Bij Amerikaanse Vogelkers denk 
ik dat uitroeien zinloos is. Rustig 
houden kan wel. En dan verdwijnt 
hij wel een keer. Datzelfde geldt denk 
ik voorlariks, douglas, fijnspar e.d..
Het kost tijd, die is nodig.

En schoonheid, is dat een reden 
voor het terugwillen krijgen 
van wildernis? Heeft widlernis 
schoonheid voor je?
Dat weet ik niet. Maar als ik in het 
Börkener Paradies ben, valt alles op 
zijn plek. Dat is denk ik schoonheid. 
Ecologie is wel schoonheid. Mijn erf 
vind ik mooi. Dat koolwitje achter je 
vind ik mooi, mijn erf is de mooiste 
bosrand die je je voor kunt stellen. 
De cichorei die zich het prettigst lijkt 
te voelen tussen het eroderend beton, 
dat vind ik mooi.
Mijn begrip van mooi, is zoals de 
natuur het gemaakt heeft.

Kun je wildernis of natuur 
ontwerpen, heeft het een 
meerwaarde?
Wim Boetze is een kunstenaar, die 
wil zijn hand er in terug zien. Ik 
vind het een groot compliment als 
iemand een uitgevoerd plan van 
Ecoplan ziet en dan zegt dat hij 
niet kan zien dat het door mensen 
gemaakt is, dat het lijkt alsof het 
puur de natuur is geweest. Dat is het 
grootste compliment.
Maar als je toch bezig gaat kun je 
er ook aan ontwerpen, dat doen wij 
ook, bv met Frits Ruiten. Maar zo 
natuurlijk mogelijk.
Maar het liefst zou ik niks doen 
en alleen toekijken. Maar dat 
kan niet altijd, want er is zoveel 
kapotgemaakt.
Wat moet ik gezien hebben?
Het NAM terrein bij Grijpskerk, 
dat is ook een plan van Ecoplan. 

Natuurbouw op de klei. 80 ha, met 
benutten van de mogelijkheden die 
de bodem je biedt. Spelen met de 
abiotische basis.
Ik ken het, woon er dicht bij, ik zie 
het vooral als een terrein voor de 
dorpsbewoners, een compensatie, 
een gebied waar muziekfestivals 
plaatsvinden.
Ja, dat gebeurt ook, dat kan wel 
wat minder. Of als je het doet, 
compenseer het dan eerst, eerst 10 
hectare er bij aan.

Alles gaat achteruit. Met mijn 
bureau wil ik alleen meewerken aan 
plannen waar het per saldo van 
vooruit gaat, de goede kant op. Als 
Shell me vraagt hoe ze de zeehonden 
weg kunnen krijgen omdat ze ergens 
willen boren, dan zeg ik nee. Als ze 
geboord hebben en me vragen hoe 
ze het kunnen herstellen zodat de 
zeehonden terugkeren, dan zeg ik ja. 
Dan gaat het de goede kant weer op.
Ken je Tiengemeten?
Ja, maar ik ben er niet geweest. 
Vleesch noch visch, niet kiezen, voor 
elk wat wils,  dat vind ik er van. Kies 
eens, denk ik dan.

Wat moet ik gelezen hebben?
Iets wat mij de ogen heeft geopend 
ging over populatiedynamica. Dat er 
minstens 5000 individuen nodig zijn 
omdat er anders genetische variatie 
verloren gaat. 5000 individuen die 
bij elkaar kunnen komen, kunnen 
paren.
Dat betekent dat er overal heel veel 
verlies is. Ook bij de wisenten die er 
nog zijn.
“A primer of conservation genetics” 
van  Frankham.
Mis ik nog perspectieven?
Nee, ik denk het niet.
En religie?In verband met 
grondhoudingen die mensen 
hebben ten opzichte van natuur?
Ik heb ik helemaal niks met religie. 
Maar het zou kunnen als perspectief.

Kan kennis beperkend zijn voor je 
beleving van wildernis? 
Hier kun je niet meer genieten, het is 
een stervend landschap wat je ziet.

New Forest is trouwens een prachtig 
voorbeeld van een cultuurhistorisch 
beekdal!
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Verslag Interview
Laura Kooistra,

archeobotanica, 
medeoprichter BIAX

Datum: 2 augustus 2011
Locatie: Zaandam
Duur: ruim 2 uur
bold = vraagstelling door Jori
cursief = beantwoording door 
geïnterviewde

Tijdens de kennismaking begint 
het gesprek al. Laura vertelt dat 
ze gefascineerd is door de relatie 
tussen mens en landschap, de 
interactie. Ze is gepromoveerd  
op landbouw en landschap in de 
Romeinse tijd. 
In 1994 is ze in een maatschap 
met 7 anderen met BIAX van 
start gegaan. Haar basis ligt in de 
biologie, ze is botanicus.
De onderzoeken [archeologische 
opgravingen] waarbij ze de laatste 
jaren is betrokken geweest, 
speelden zich vooral in Brabant 
en bij Den Haag af. Het is vooral  
projectenwerk waar tijdsdruk 
op staat en waarbij de opdracht 
vaak niet verder gaat dan dat 
wat wettelijk verplicht is. Met 
de verzamelde gegevens zouden 
ook grotere syntheses gemaakt 
kunnen worden om meer inzicht 
te krijgen in het landschap 
van zuidelijk Nederland in de 
prehistorie.
Bij wildernis denk ik ook gelijk aan 
Frans Vera en ik vind het goed wat 
hij gedaan heeft. Wetenschappelijk 
is er van alles aan te merken op het 
proefschrift, maar hij heeft wel de 
knuppel in het hoenderhok gegooid. 
Daardoor is er daarna veel gebeurd. 
Je gaat toch weer naar je gegevens en 
de interpretatie kijken. Klopt het wat 
ik gedaan heb? De analyses worden 
scherper.
Wat ik het lastige vind aan 
natuurbeheer en de discussies 
erover is dat natuurbeheer bijna 
altijd gelijk over emotie gaat. 
Natuurbeheerders handelen vaak 

vanuit een geloof, een overtuiging. 
Ik werk meer vanuit harde feiten en 
argumenten. De discussies lopen 
door deze verschillen moeizaam.
Naast mijn werk bij het BIAX en 
het archeologische NWO onderzoek 
naar bevoorrading van de Romeinse 
legers doe ik nog vrijwilligerswerk 
voor Natuurmonumenten. Om zelf 
het veld in te blijven gaan en ook te 
karteren, doe ik bij de Nieuwkoopse 
Plassen flora inventarisaties en heb 
ik afgelopen maand veen opgeboord 
voor stuifmeelonderzoek. Zo blijf ik 
zelf ook bij.
 
Wat is voor jou wildernis?
Ik zou het liever over natuur hebben. 
Wildernis vind ik zo’n fancy term 
van nu.
Natuur is landschap waar de mens 
ook zijn plaats in heeft. Ik zie de 
mens als diersoort en onderdeel van 
de natuur. Wildernis is ook inclusief 
de mens. Dat kun je gewoonweg 
niet uitsluiten. De mens is een 
levensvorm en natuur gaat om alle 
levensvormen, dus ook de mens.
Ik neem aan dat dit roofbouw is. Ik 
vind het zo vreemd dat we als mens 
accepteren dat we het water uit de 
sloot niet kunnen drinken en dat 
we accepteren dat de lucht die we 
inademen niet schoon is. Dit leidt tot 
uitsterven, uiteindelijk ook van de 
mens zelf.

Heb je een referentie voor 
wildernis?
Dat verandert voortdurend. Er is 
geen vaste referentie voor wildernis, 
het is in elke fase anders, in elk 
klimaat anders.
Ik heb wel een emotionele referentie 
voor wildernis.
Het gaat er om dat er evenwicht is. 
Dat de nutriëntenstromen en de 
levensvormen in balans zijn. Dat 
het niet verstoort wordt door een 
overmaat aan mens, dan is het geen 
wildernis meer.
Wildernis is dus met een lage 
dichtheid aan mensen.
Heb je een geografische referentie 
voor wildernis in Nederland?
Ik ben nu net terug uit Groenland, 
een toendralandschap met 

vennetjes. Ik heb onderzoek 
gedaan aan een paar Brabantse 
vennen, die palynologisch 
materiaal uit het Laat-Pleistoceen, 
Vroeg-Holoceen bevatten. Wat ik 
voor die Brabantse vennen aan 
vegetatie had gereconstrueerd zag 
ik in levende lijve in Groenland. 
Ik was in groenland voor een 
broedvogelonderzoek. Dat was gaaf. 
Qua samenstelling en landschap 
is het dan misschien vergelijkbaar 
geweest. Al die klimaten zijn hier ook 
geweest, maar in een andere fase.
Als je vraagt wat ik mooie wildernis 
vindt, dan zie ik gelijk moerassen, 
rivieren, kustgebieden. Gebieden 
met een hoge dynamiek.

Kun je historische referenties 
van wildernis benoemen die 
van belang zijn voor het huidige 
natuurbeheer in Nederland? Wat is 
nog realistisch?
In de Levende natuur stond 
onlangs een artikel van De Raad, 
Ouweneel en Bijlsma (of anders 
De Raad et al.) over de invloed van 
recreatie op de biodiversiteit. Wat 
mij betreft zou natuurbescherming 
bovenaan moeten staan. Recreatie 
is een overheidstaak die bij 
natuurbeheerders is neergelegd, 
volgens mij hoort die daar niet thuis.
Als ik archeologisch onderzoek doe, 
dan zie je ook dat de verstoring van 
de natuurlijke omgeving dichtbij 
de nederzetting het grootst is, 
hoe verder er van af, hoe kleiner 
de verstoring. Er is alleen wel iets 
wezenlijk veranderd. Toen waren de 
nederzettingen, de mensen, eilandjes 
in een natuurlijk landschap. Nu is 
dat volledig omgedraaid en bestaat 
de natuur uit kleine eilandjes in 
een volledig gecultiveerde wereld. 
We zouden de natuur meer moeten 
beschermen. Doordat het eilandjes 
in een woestijn zijn geworden is 
herstel alleen maar moeilijker 
geworden.
Vanaf zo’n 6000 jaar geleden 
wordt die invloed van de mens 
groter, het omslagpunt van de 
jager-verzamelaars naar de 
boerencultuur. Dat leidde in eerste 
instantie juist tot meer variatie 
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en een hogere biodiversiteit. Tot 
de jaren ’50 zo’n beetje. Toen werd 
de landbouw zo intensief dat het 
omsloeg en de biodiversiteit alleen 
nog maar afneemt.
Over welke dichtheden aan 
bewoning heb je het als het 
omslaat?
Dat is niet te zeggen, het is vooral de 
ter beschikking staande technologie. 
De mentaliteit van boeren is niet 
veranderd, als ze de technologie 
in de prehistorie al hadden gehad, 
hadden ze het ook benut. Dus of het 
met 5 miljoen mensen in Nederland 
beter zou zijn, valt niet te zeggen. De 
technologie bepaalt hoe destructief 
de mens kan zijn voor de natuur.
Is herstel nog mogelijk?
Dan zou de mens grotendeels 
moeten vertrekken.
Extensieve landbouwvormen 
hoeven helemaal niet slecht te zijn, 
met minder gifgebruik, bloeiende 
akkerranden en gefaseerd beheer 
zou het wel eens goed kunnen zijn 
voor natuur en wildernis.
Wat is de rol van grazers geweest?
Daar kom je bij het geloof, 
de overtuiging van veel 
natuurbeheerders. Het inzetten 
van grote grazers komt niet voort 
uit feiten, maar uit hoofden. Ruud 
van der Meijden heeft daar wel over 
geschreven. Er is in zijn (en mijn) 
ogen nooit goed gemonitoord wat het 
effect is op vegetatie. Doe dat eerst 
eens 25 jaar. 
Toch worden er in veel 
natuurgebieden regelmatig en 
systematisch vegetatiekarteringen 
uitgevoerd, ook in 
begrazingseenheden.
Ja, maar de factoren als bijvoeren, 
medicijngebruik, wisselingen in 
aantallen dieren of lengte van de 
begrazingsperiode worden vaak niet 
meegenomen. Het daadwerkelijke 
effect komt daarmee niet goed in 
beeld.
Begrazing is lang niet altijd goed 
voor vegetaties en wildernis.
Als we naar de laatste 200-300 
jaar kijken, ging het toch veelal 
om gedomesticeerde dieren. Die 
liepen er niet het hele jaar door. In 
moerassen alleen na de hooitijd en 

in de winter liepen ze er meestal niet.
Grazers jaarrond inzetten in 
natuur kan, maar er  is geen goede 
historische referentie voor. Afgelopen 
winter was er van Gorteria een 
special over Ruud van der Meijden. 
Dat ging ondermeer hierover. En 
ook in het NRC stond een artikel 
hierover.
Denk je bij grazers dan vooral aan 
gedomesticeerde dieren?
Dat maakt niet veel uit. Die laatste 
200-300 jaar ging het om een 
agrarisch gebruikt landschap, met 
vooral seizoensbegrazing door 
runderen, geen paarden.
Maar er werd ook maaisel afgevoerd, 
het was een kleinschalig extensief 
beheer. Dat is lastig om nu in te 
voeren, dat is erg kostbaar.
Hoe zag het landschap er toen uit?
Afwisselend, met delen wel in 
gebruik en delen niet in gebruik. 
Erg afhankelijk van de plek, 
de lage delen met moerassen, 
rietmoerassen en elzenbroekbossen. 
Op de hogere delen waarschijnlijk 
vooral bos. Het was een kleinschalig 
mozaïeklandschap. 
Gronden werden (en worden) zo 
intensief mogelijk gebruikt, met zo 
min mogelijk braakjaren. In Polen 
zie je nog steeds dat percelen soms 
2-3 jaar braak liggen.

Heeft Nederland uit een gesloten 
bos bestaan?
Het lastige is dat er van de hoge en 
droge delen van Nederland geen 
pollendiagrammen zijn. Wel van 
de overgangen. Stuifmeel blijft 
alleen bewaard bij permanent 
natte omstandigheden en soms in 
esdekken en een heel enkele keer 
in een podzol. Informatie over de 
hoge, droge delen is er derhalve 
nauwelijks. Ik denk dat het een 
gesloten bos was, maar dat weet ik 
niet zeker. Frans Vera kan evenmin 
hard maken dat het niet zo was. Er 
zijn ook geen botresten van die hoge 
delen. Zandgronden zijn zuur en 
daardoor zijn de kalkrijke botten 
niet bewaard gebleven.
Er zijn wat gegevens uit vennen 
waar stuifmeel in is gewaaid. Maar 
ook die vennen zijn al heel lang door 

mensen gebruikt. Er is materiaal 
uitgehaald en ingegooid. Het is 
dus de vraag hoe betrouwbaar die 
informatie is. In het noorden heb je 
dan nog wel de pingoruines die wat 
kunnen zeggen.
Daarnaast is er nog het punt dat 
de stuifmeelgegevens gecorrigeerd 
moeten worden. Er is altijd een 
overmaat aan eik, hazelaar en berk 
aanwezig in de pollendiagrammen. 
Dat zijn windbestuivers en daardoor 
voorzien van veel stuifmeel en dan 
ook overgerepresenteerd.
Een eik is een lichtboomsoort die 
niet zomaar in het bos verjongd, 
daar is ruimte/licht voor nodig. 
De aanwezigheid van veel 
eikenstuifmeel kan dan zodanig 
geïnterpreteerd worden dat het 
lijkt of het om een vrijwel open 
landschap gegaan moet hebben.
Beuk kwam pas vanaf 2000 voor 
Chr. voor in Nederland.
En linde is een insectenbestuiver 
die juist altijd weer 
ondergerepresenteerd is in 
pollendiagrammen.
Er is inmiddels steeds meer 
onderzoek gedaan en de 
correctiefactor wordt daarmee 
betrouwbaarder. De meeste gegevens 
komen uit Zweden en Finland.
Uit het onderzoek van Cis bleek ook 
dat de oeros niet in een gesloten 
bos kon overleven, maar zich in de 
overgangen en bij rivieren ophield.
Maar de pollenanalyses van de hoge 
gronden zijn er dus nauwelijks, er 
is het proefschrift van Bakker van 
een ven in Drenthe. Daaruit bleek 
ook het bosbeeld, met dennen (vroeg 
Holoceen).
Veel pollen komen uit het atlanticum 
en het is veel linde en veel eik.
Na het verschijnen van het 
proefschrift van Frans Vera hebben 
we een symposium georganiseerd, 
waar hij ook een van de sprekers 
was. Er waren daar meerdere 
palynologen die een sterk verhaal 
hadden, met harde feiten. Dat 
waren presentaties die tegenover het 
verhaal van Vera staan. Maar het 
waren gortdroge wetenschappelijke 
verhalen. Vera had een goede 
presentatie, met mooie beelden, 
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hij kan het overbrengen, maar 
inhoudelijk gaat het mank. Maar het 
kunnen presenteren met overtuiging 
is blijkbaar van groot belang. Er 
zaten ook mensen van het ministerie 
in de zaal. Die letten minder op 
de inhoud en waren weg van het 
verhaal van Frans, daar zijn ze mee 
doorgegaan. En zo is het gekomen.
Is dat ook hoe de omslag 
in natuurbeheer en beleid 
plaatsvond?
Ja. Het goed kunnen praten, vanuit 
een overtuiging, een geloof. Dat is 
wat raakt en mensen meeneemt. 
Maar wat hij wetenschappelijk doet 
klopt niet. Hij “shopt”, alleen die 
gegevens die hem goed uitkomen 
gebruikt hij, de rest gaat aan de 
kant en wordt niet benoemd. 
Ook vergelijkt hij gegevens uit 
verschillende gebieden, koppelt ze 
aan elkaar waar dat niet kan.
Maar ik blijf erbij dat hij een heel 
belangrijke bijdrage heeft geleverd. 
Na zijn proefschrift, ging iedereen 
weer dieper nadenken, nog  beter 
interpreteren. Na zijn proefschrift zie 
je een toename in het onderzoek.

Ik ben erg geïnteresseerd in het 
waarom, waarom doen we het zo 
in het natuurbeheer en hebben we 
daar wel een legitimatie vanuit 
historie voor nodig? We kunnen 
toch ook iets nieuws creëren 
vanuit de ecologische processen, 
zonder daar de “oernatuur” 
uit andere klimaattijden bij te 
betrekken?
Je zou het inderdaad niet vanuit 
geschiedenis moeten legitimeren, 
want dat is wat nu gebeurt. Mijns 
inziens wordt er te weinig gekeken 
naar de plantendiversiteit. 
En vanuit beleving zijn we als 
mens ook gewend geraakt aan de 
overdreven gekweekte soorten. 
Laatst lag ik euforisch op mijn 
knieën in een blauw graslandje 
bij de Nieuwkoopse Plassen de 
prachtige vegetatie te bekijken. 
Ik hoorde twee langs wandelende 
dames tegen elkaar zeggen: “ ik 
dacht dat hier altijd zoveel bloeide, 
maar ik zie niks”. Terwijl de 
klokjesgentiaan er bloeide. Maar je 

moet het wel zien.

Wat is voor jou een 
wilderniservaring?
Nu ik net terug ben, denk ik dan 
direct aan Groenland. En stilte, het 
niet door mensen gecreëerd lawaai, 
geen machines bedoel ik dan, geen 
vliegtuigen e.d.
Wind, water, natuurlijke geluiden, 
licht en duisternis. De mens die niet 
prominent aanwezig is.
Voel je je prettig in wildernis?
Jazeker.
Ben je niet bang? Veel mensen voelen 
ook een dreiging of spanning in 
wildernis.
Nee, zeker niet. Amsterdam is 
gevaarlijker. Het lijkt alsof mensen 
minder bang zijn als het door 
mensen gemaakt is. Ik ervaar dat 
anders. In de wildernis zou ik graag 
op blote voeten lopen. In de stad 
niet, dat vind ik vies.

Heeft wildernis in deze tijd in 
Nederland nut?
Wildernis en natuur is noodzaak. 
Het is niet iets dat je er bij doet. 
Zonder wildernis en natuur bestaat 
de mens niet.
Ik blijf het onbegrijpelijk vinden dat 
we als mensen zoveel accepteren. 
In het natuurbeheer heeft een tijd 
geleden een omslag plaatsgevonden 
waarbij de natuur aaibaar gemaakt 
is, om draagvlak te creëren. Ik 
vind dat een denkfout. Natuur is 
noodzaak. Dat zou je aan moeten 
geven, niet de aaibaarheid, maar de 
noodzaak.
Bomen maken zuurstof, schone lucht 
en nog gratis ook.
En water, we kunnen schoon 
drinkwater uit de natuur halen.
Daar zouden mensen meer van 
doordrongen moeten zijn. Natuur is 
geen onlosmakelijk deel van de mens 
meer en dat is jammer.
Als wij slecht zorgen voor de aarde is 
dat ook slecht voor de mens. 
Laura tekent een grote cirkel, dat is 
de mens, daarin kleine stipjes. Dat 
is de natuur, de aarde. Zo gaat het 
nu. Maar eigenlijk is het andersom. 
Ze tekent een grote cirkel, dat is de 
aarde, met een stipje erin voor de 

mensen. De aarde bestaat wel door, 
ook zonder mensen, maar de mens 
houdt op te leven als de aarde er niet 
meer is.
Natuurlijk zullen er technologen 
opstaan die zuurstof kunnen maken 
en schoon water. Maar vanuit de 
natuur is het duurzaam en gratis.
De economie en maatschappij 
is gericht op welvaart en niet 
op welzijn. Terwijl er zoveel 
onderzoeken zijn waarin bewezen 
is dat de relatie natuur gezondheid 
heel wezenlijk is. In ziekenhuizen 
met uitzicht op groen genezen 
mensen eerder.
Hoe kan het dat natuurvolken 
uiteindelijk allemaal voor de bijl 
gaan voor geld, voor economische 
vooruitgang? Geld is blijkbaar 
belangrijk, het zit in de genen van de 
mens.
De hele westerse maatschappij is 
gebaseerd op rijkdom.

Ik heb nu vijf perspectieven 
gekozen, iemand wilde er religie 
aan toevoegen. Dat vind ik 
een hele belangrijke, omdat 
er veel verscholen ligt in onze 
grondhouding ten opzichte van 
natuur.
Ik denk dat de christelijke religie 
geen goed gedaan heeft voor 
de natuur in Nederland. In het 
proefschrift van Jan Kolen lees 
je daar ook over. Daar zit een 
schematische tekening in. De 
kerktoren staat middenin, het 
cirkeltje eromheen is het dorp. De 
cirkel daaromheen zijn de akkers. 
De cirkels worden groter en de 
volgende zijn de weidegronden. 
Alles daarbuiten waren de woeste 
gronden, daar kon je de kerkklokken 
niet meer horen. En de naam woeste 
gronden zegt al genoeg. Die moesten 
ook zo snel mogelijk ontgonnen 
worden. Het zit ingebakken in onze 
cultuur. Die woeste grond was 
spannend, eng en moest beteugeld 
worden.
Religie is een belangrijke basis, het 
zegt veel over hoe de christelijke 
mens heeft vormgegeven. Ik 
vind dat onze uiting van geloof 
in de vormgeving in de westerse 
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maatschappij niet strookt met wat er 
in de bijbel staat.
Ik zou dhr Rouvoet, die ik overigens 
erg hoog heb staan, daar graag 
eens over willen bevragen. In de 
bijbel staat immers in het oude 
testament bij het scheppingsverhaal 
dat God rust hield op de zevende 
dag, omdat Hij zag dat het goed 
was. Hoe kunnen wij als mens die 
schepping dan zo vernietigen, is dat 
niet respectloos? Zeggen we daarmee 
eigenlijk niet dat God het niet goed 
heeft gedaan?
In het nieuwe testament staat ook: 
“heb je naaste lief als jezelf, en God 
bovenal”. Wat wij doen met de 
natuur, het vernietigen, dat is zo 
respectloos. 
De mens maakt levensvormen die 
niet zonder mens kunnen bestaan. 
We fokken dikbilkoeien ten nutte 
van de mens. Levensvormen die 
zelfstandig niet kunnen bestaan, 
terwijl in de schepping alle 
levensvormen dat wel konden. Hoe 
kun je God respecteren en toch dit 
soort levensvormen creëren?
Dat zou ik graag eens aan Rouvoet 
vragen, hoe hij dat kan rijmen, het 
huidige natuurbeleid, de keuzes en 
dan de rode draad uit de bijbel.
Het is geven en respecteren. Ook 
binnen mijn christelijke familie heb 
ik er vaak gesprekken over. In de 
bijbel staat ook dat de mens 10% 
mag benutten. Maar we nemen 
maar en nemen maar, die 10% zijn 
we al lang voorbij. Dan wordt er 
gezegd, maar ik heb er toch ook recht 
op? Nou, misschien dus niet. Als de 
natuur en Gods schepping willen 
overleven, dan moeten we meer 
geven en respecteren. Je mag wel iets 
nemen, maar dan moet er eerst iets 
terug, eerst compenseren, dan pas 
consumeren.
Dat laatste komt trouwens erg 
overeen met de mening van 
Hans van der Lans, van Kritisch 
Bosbeheer. Ik was gister bij hem.

Is esthetiek van belang?
Esthetiek is iets dat mensen hebben 
bedacht. Het heeft niets met natuur 
te maken zoals ik die zie, De mens 
is van de aarde. De aarde is niet 

van de mens (ook al denkt de mens 
dat wel). Daarom is m.i. deze vraag 
niet relevant en esthetiek vanuit de 
natuur bezien niet van belang. 
Kun je natuur ontwerpen?
Daar heb ik het minste mee, dan 
kun je het geen wildernis noemen. 
Maar ergens een mooie zichtlijn 
vrijhouden, of een overgang 
benadrukken, dat vind ik prima. 
Maar het inbrengen van soorten 
als Italiaanse populieren om zo’n 
zichtlijn te begeleiden hoeft voor 
mij niet. Gebruik soorten de van 
nature voorkomen en meer niet. 
Het ontwerp moet niet leidend 
zijn boven de diversiteit die je wilt 
creëren.

Wat moet ik gelezen hebben?
Lastig. Het hedendaagse 
klimaat is zo anders dan 10.000 
jaar geleden. Het gaat nu om 
cultuurlandschappen, terugkijken 
naar historische referenties in 
vergelijkbaar klimaat brengt ons in 
cultuurlandschappen, kleinschalig 
met een beheer erop. Dat is duur 
als we dat nu willen doorzetten, 
arbeidsintensief.Volgens mij is 
het in de discussie en het maken 
van keuzes belangrijk dat de 
geloven en emoties wat losgelaten 
worden, dan komt er ruimte voor 
zakelijker kijken. Dat maakt de 
keuzes objectiever en kan er beter 
besloten worden. Ik ben niet zo een 
voorstander van de vermarketing 
(kosten-batenanalyses) van de 
natuur. Dan ben je weer bezig te 
zeggen dat de natuur eigendom van 
de mens is. Dat is in werkelijkheid 
nu eenmaal niet zo.
Voorkeuren mogen, maar bewust en 
onderbouwd.
Ik zou voorstander zijn van het 
afstappen van de aaibaarheid van 
natuur, geef de noodzaak maar aan.

Wat vind je van de 
Oostvaardersplassen?
Het is een ruïne. De enige plek in de 
wereld waar ik iets vergelijkbaars 
heb gezien was in een nationaal 
Park in Namibië. Een gebied met 
olifanten, met een hek er om heen. 
Er was schaarste aan voedsel, 

de olifanten duwden bomen om 
en vraten ze op, het was armoe, 
hongersnood. Als er geen hek was 
geweest, waren ze er niet gebleven. 
Zo zie ik de Oostvaardersplassen 
ook, de dichtheden aan beesten is 
niet natuurlijk, als er geen hek was, 
dan waren ze weg.
Schaal is mede bepalend.
Terug naar het lezen, in Lutra 
heeft een reactie gestaan op het 
proefschrift van Vera dat heb ik 
samen met Jørn Zeiler geschreven. 
En leden  van de werkgroep 
historische ecologie hebben 
gezamenlijk  een artikel geschreven 
in Landschap (15/4, 1998). Dat heette 
“een stekelig beeld van het Atlantisch 
bos”. 

Als laatste teken ik het schema met 
de diagonaal met een toenemende 
mate van natuurlijkheid. Ik 
teken de Beemster in bij een lage 
natuurlijkheid en vraag Laura een 
aantal Nederlandse gebieden op de 
schaal te zetten.
Ongeveer halverwege komen de 
Nieuwkoopse plassen waar ze 
graag en veel komt. Daar onder, 
tussen de Beemster en Nieuwkoop 
in, staat Waterland. Hoger dan 
de Nieuwkoopse plassen komen 
bij elkaar de gebieden als de Hoge 
Veluwe, de Drentsche Aa, het 
Dwingelderveld en de Wieden/
Weerribben.

Het gesprek was misschien minder 
historisch getint dan je had 
verwacht.
Maar daardoor zeker niet minder 
waardevol!
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Verslag Interview
Arjen Buijs,

natuurbelevingsdeskundige, 
onderzoeker Alterra 
Wageningen

Datum: 4 augustus 2011
Locatie: Driebergen
Duur: ruim 2 uur
bold = vraagstelling door Jori
cursief = beantwoording door 
geïnterviewde

Wat is wildernis?
Het antwoord dat ik nu geef is 
anders dan zo’n 10 jaar geleden, toen 
ik nog minder met het onderwerp 
bezig was. En het valt in tweeën, wil 
je het antwoord van de onderzoeker 
of van mezelf?
Beide.
Voor mij persoonlijk is wildernis 
de plek waar je de kracht van de 
natuur ziet, de dynamiek. Ik ben 
voorzichtiger geworden om iets te 
noemen van de mate van invloed 
van de mens. Dat zou ik 10 jaar 
geleden wel direct genoemd hebben. 
Maar het wel of niet zien van 
menselijke invloed speelt wel mee.
Als onderzoeker gaat het me in 
wildernis om het zichtbaar zijn 
van de afwezigheid van de invloed 
van de mens, of het weten dat die 
invloed er niet is. Een huis, wegen 
of bv bomen in een rij geplant doen 
daar dan afbreuk aan. Als ik met 
deskundigen het veld in ben, gaat 
het al snel verder en moeten ook de 
indirecte invloeden van de mens 
afwezig zijn, zoals de depositie.
Ik hou van wildernis om de kracht, 
het sublieme, de verrassing.
Ken je het verhaal van 
Chris Koppen? Hij is in 2002 
gepromoveerd. Dat gaat over de 
ecologische argumenten die altijd 
gebezigd worden voor het creëren 
van natuur, terwijl esthetiek veelal 
bepaalt, nu, maar ook in het 
verleden was dat zo. Bij Thijsse ging 
het al om het natuurschoon.
Dat zie je ook terug in de hele 
natuurbescherming. Er is ook 

onderzoek gedaan naar de 
bescherming van soorten, zichtbare 
(mooie) soorten zoals vlinders zijn 
beter beschermd dan bv torretjes. 
Het onderzoek was zo’n 2 jaar 
geleden door iemand van het 
ministerie van EL en I. 
Heb je een referentie voor 
wildernis? 
Nee. Ik ben erg kritisch op het 
gebruik van referentiebeelden voor 
natuurbeheer. Je kunt kiezen voor 
1850, maar net zo goed voor 6000 
jaar geleden of voor 2050, waarom 
niet. Maar het is een keuze. En we 
leven met de omstandigheden van 
nu en niet van 150 of 6000 jaar 
geleden, dat kan niet.
Je noemt nu historische 
referenties, maar heb je misschien 
een geografische referentie?
Nee, ook bewust niet. Ik zie mooie 
dingen, in de Himalaya, maar 
ook op het Franse platteland in de 
Morvan, maar een referentie voor 
het natuurbeheer hier? Nee, bewust 
niet.
Waarom zo bewust niet?
Het eerste, een historische referentie 
vind ik grote onzin. Het is al snel 
een normatief doel. Ik vind ecologie 
en de ecologische wetenschap goed, 
maar we moeten oppassen met het 
maken van normen, dat gebeurt 
maar al te snel.
Het beschermen van biodiversiteit 
is ook normatief, maar dat vind 
ik wel anders, het gaat dan om het 
beschermen van ecosystemen, het 
voortbestaan ervan.
Gaat het je er om dat we geen 
reconstructies moeten maken van 
historische referenties of ook dat we 
de kennis van historische ecologie 
niet kunnen/mogen inzetten?
De opvatting dat het in het verleden 
allemaal in balans was en nu niet 
komt dan al snel boven. En dat 
de biodiversiteit groter was. Maar 
misschien is die nu wel groter. De 
kennis hoe ecologische systemen 
werkten kan wel zinvol zijn. Het gaat 
om de low input in landschappen.
En of de biodiversiteit in 1850 hoger 
was? Ik weet het niet, ik denk het 
wel.
Van reconstructies van het verleden 

ben ik geen voorstander, het wordt al 
gauw kitsch.
Als het argument aan wordt gehaald 
van de grotere biodiversiteit in 1850 
denk ik “so what?”. We leven nu en 
willen vanuit de huidige situatie 
een grotere biodiversiteit realiseren. 
Maar het gaat vanuit de waarden 
in het nu. Het historische en het 
biologische worden vermengd. Die 
hogere biodiversiteit was dan heel 
fijn voor toen, maar we leven nu. 
En het gaat er om hoe je die nu kunt 
verhogen. Toen was er een andere set 
aan omstandigheden.
Ik denk dat de kennis sowieso vrij 
beperkt is over hoe de biodiversiteit 
toen exact was. Maar als er gegevens 
zijn die de ecologische kennis van nu 
vergroten is dat zeker zinvol.
Zeg je hiermee eigenlijk ook dat 
historisch onderzoek onbelangrijk 
is voor natuurbeheer?
Het heeft alleen indirect zin. Streven 
naar terugkeer is onzin. Kennis 
van ecologische processen is van 
belang. Historische gegevens moeten 
geen normatieve argumenten voor 
landschapsreconstructies worden.
Ik heb in het Drentsche Aa 
gebied wat ervaring opgedaan 
met de inzet van historische 
onderzoeken in natuurgebieden 
die ingezet worden in 
burgerparticipatietrajecten 
voor inrichtingsvisies. Zijn de 
gegevens dan vooral daarin van 
belang? Ik merk zelf dat je door de 
verbinding van mens en natuur 
in het verleden te laten zien, de 
verbinding naar het heden en de 
toekomst er ook snel ligt.
Ja, dan geeft het een authenticiteit 
en verbondenheid en continuïteit. 
Dat is wat raakt.
Ik ben kritisch op het teruggaan 
naar historische landschappen. 
De historische verbondenheid 
tussen mens en natuur is wel erg 
belangrijk.
Heel zwart-wit gesteld vind 
ik die reconstructies kitsch. 
Hermeandering van beken vind 
ik ecologisch goed en goed voor de 
landschapsbeleving, maar historisch 
gezien vind ik het kitsch. Een soort 
nabouwen van een grachtenpand.

17
3



Het uitlichten van historische 
kenmerken door een 
landschapsarchitect vind ik wat 
anders. Opslag van de laatste 20 jaar 
verwijderen om weer iets zichtbaar 
te maken vind ik wel prima.
Maar je begeeft je al gauw in 
een grijs gebied met vermengde 
argumenten.
Natuurorganisaties zijn soms 
te eerlijk. Daarmee suggereer ik 
misschien dat jullie oneerlijker 
zouden moeten worden, maar 
dat bedoel ik niet zo. Er zou meer 
aangesloten kunnen worden bij de 
beleving.
Wildernis is een heel interessant 
cultuurhistorisch aspect. Maar het 
is losgeraakt van de plek, het is 
een concept geworden dat overal 
toegepast kan worden.
Je gaf eerder aan dat er 
omslagpunten hebben 
plaatsgevonden. Hoe denk je dat 
de omslag in denken rond begin 
jaren ’80 gegaan is? Tweeledig, 
vanuit de deskundigen, waar 
kwam het idee vandaan, maar ook 
maatschappelijk, hoe kon het zo 
snel verankering in beleid vinden?
Daar ben ik denk ik minder in thuis 
dan een heel aantal anderen die je 
interviewt.
Toch is juist de kijk van een ieder 
hierop interessant, want het verschilt 
nogal.
Het is economisch en politiek van 
aard denk ik. De landbouw stond 
onder druk. Er kon makkelijk 
worden samengewerkt, gronden 
werden makkelijker aangekocht 
door het ontbreken van opvolgers op 
boerderijen.
En de nieuwe stijl van natuurbeheer 
was offensief, dat sprak aan. Niet 
meer sec de bescherming van het 
bestaande.
De maatschappij was er ook klaar 
voor, het past bij de postmoderne 
opvattingen.
Heeft het eind van de 
ruilverkavelingen een rol 
gespeeld? Het hele land beheerst 
en ingericht, waardoor een hang 
naar het tegenovergestelde 
ontstaat, naar de wildernis?
Nee, dat is te kort door de bocht. 

Want die wildernis was al veel 
langer verdwenen. Ik geloof wel in de 
golfbeweging zoals je beschrijft, dus 
het opkomen van het geordende en 
dan later na de piek het verlangen 
naar het ongeordende. Maar die 
wildernis was al heel lang weg 
en dat is niet tussen 1960 en 1980 
gebeurd. Je gaat iets wel missen, 
maar wildernis ligt te ver weg van de 
mensen van nu om het te missen als 
zodanig.
En de hang naar het 
ongeordende,dus niet zozeer 
letterlijk naar de wildernis?
Ook dat vraag ik me af. Het was 
denk ik meer een teken des tijds. Het 
groeiende belang van natuurbeheer 
past bij het postmodernisme.
Maatschappelijk gezien had ook 
iets anders kunnen wortelen dan 
het belang van natuur. De tijd was 
er klaar voor. Ook de ruimte voor 
rivieren paste erbij.
Alles kwam samen, het zat 
organisatorisch goed in elkaar, er 
was geld, maatschappelijk was er 
ruimte, landbouw liep terug. En 
economisch gewin was net wat 
minder van belang.
Dit is vooral hoe het in beleid en 
maatschappij zat, wat denk je 
waardoor de ecologen erachter 
werden gedreven? 
Dat weet ik niet, in elk geval een 
grote bevlogenheid.

In de Nederlandse samenvatting 
die je van je proefschrift schreef 
voor natuurbeheerders, lees ik dat 
je vindt dat we te weinig rekening 
houden met de beleving door 
omwonenden. Bedoel je daarmee 
dat beleving en de meningen van 
burgers meer sturend zouden 
moeten zijn voor inrichtingsvisies 
voor nieuwe natuur en ook bij 
wildernis?
Ik bedoel dat er meer differentiatie 
moet komen. Ik zie nu overigens 
al wel verandering ten goede. Tot 
plm 5 jr geleden was ecologie te 
dominant aanwezig. Beleving was 
ondergeschoven. Burgerparticipatie 
was nog niet van belang.  Nu is dat 
al anders.
En dat er gebieden zijn waar 

de ecologie en de processen 
voorop staan zoals bij de 
Oostvaardersplassen, dat vind ik 
prima. Maar bij de Veluwe zie ik het 
grote internationale natuurbelang 
niet. Daar is de ecologische waarde 
van de boswachterijen veel lager en 
kan beleving veel meer sturen mijns 
inziens. Dus alleen bij de meest 
waardevolle gebieden volop voor 
ecologie gaan, dat zijn in Nederland 
vooral de lage natte gebieden.
Bedoel je ook dat meningen van 
burgers ook direct moeten sturen in 
de plannen?
Nee, ik doelde op het belang van 
beleving. Burgerparticipatie is niet 
makkelijk. Er zitten leuke, maar ook 
moeilijke mensen bij.
Beleving van lokale bevolking 
kan soms ook heel plat zijn. 
Ik zie de meerwaarde van 
de landschapsarchitect als 
intermediair. Dat voorkomt 
landelijke eenheidsworst en 
vervlakking. Dus ik bedoel 
niet een 1 op 1 sturing vanuit 
burgerparticipatie bij inrichting, 
maar wel het serieus meenemen van 
belevingsaspecten.
Ik denk wel eens dat we te weinig 
meten hierover. Ik teken een 
schema voor hoe ik het proces bij 
het Strubben Kniphorstbosch heb 
ervaren en geef aan dat we juist die 
fase na zo’n 5 of 10 jaar niet meten. 
Terwijl we daarmee misschien 
kunnen laten zien dat de beleving 
en waardering dan misschien wel 
hoger is dan bij het gebied voor de 
ingrepen.
Ik word een beetje de zure 
wetenschapper, maar ook dit wil ik 
nuanceren. Want dat zeggen jullie 
vaak, dat het uiteindelijk mooier 
wordt en dat iedereen het straks 
mooier gaat vinden. Maar dat geldt 
niet voor iedereen. En je moet de 
fase die je in je grafiek zo laag tekent 
niet ontkennen. Dan is er ongemak. 
Bij mij voor de deur wordt een 
spoorbaan verbreed, straks wordt het 
misschien mooier, maar ik heb nu 
3-4 jaar ongemak. Stel dat de meeste 
mensen om de 5 – 6 jaar verhuizen, 
dan zit je er maar mooi mee.
Ik zie het als een 
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verantwoordelijkheid die ik heb 
om zowel goed te zorgen voor 
datgene wat zich in de eeuwen 
ervoor heeft opgebouwd, alsmede 
in de periode die gaat volgen en 
dan heb ik het over de komende 30 
jaar, de verantwoordelijkheid voor 
en na die tijd dus. En wat is op zo’n 
as dat jaar met ingrepen? Moeten 
we als mensen niet wat verder 
kijken?

Dat begrijp ik, maar toch is het een 
aantasting van het woongenot nu 
en daar moet je ook weer niet te 
makkelijk overheen stappen. Voor 
jou is het werk, voor een ander is het 
de dagelijkse omgeving en leefgenot.
En als je gaat meten, ik weet het niet. 
Misschien gaat het voor zo’n 30-70% 
van de mensen wel achteruit. Maar 
ik kan er geen hard percentage 
aanhangen. Het zou zeker goed 
zijn om te meten. Dat helpt bij 
toekomstige trajecten.
Wat het moeilijk maakt is dat er 
negatieve verhalen en ervaringen 
van elders zijn. Die zijn 
terecht. Dat wat wordt ervaren als 
een waarheid, is voor diegene een 
waarheid.
Hoe lang speelt dat door?
Dat wordt me vaker gevraagd, ik 
weet het niet. Maar het is deels 
terecht. Die ervaringen met muggen 
en het niet meer toegankelijk zijn 
van gebieden, het is gebeurd en blijft 
in hoofden bestaan.
Beleving wordt nu vaker 
wel meegenomen in 
cultuurhistorische landschappen, 
maar vind je dat het ook 
zwaarder moet meewegen bij de 
wildernissen, bij nieuwe natuur?
Ja. Hier is er nog weinig aandacht 
voor, maar in Amerika en andere 
bosbouwlanden wordt er goed 
gekeken naar de manier van werken 
en wordt het zodanig gedaan dat er 
minder overlast is.
Is het bij omvormingen ook niet de 
vrees voor het onbekende?
Die vrees voor het onbekende 
bestaat, maar ook dat wordt te 
makkelijk gehanteerd als argument. 
De negatieve ervaringen uit het 
verleden zorgen voor een terechte 

angst. Je weet wat je hebt en niet 
wat het wordt. Hoewel ik vind dat 
jullie dat goed in beeld proberen 
te brengen en een eerlijk beeld 
geven, dat ontbreekt elders nog 
wel eens. Dan wordt het mooier 
voorgespiegeld dan wat het 
uiteindelijk wordt, of het wordt 
aangepast.
Is dat niet het manco bij 
natuurontwikkeling in de zin 
van wildernis? Dat er geen beeld 
te geven is van wat er ontstaat? 
Omdat het spontaan is en mag 
ontstaan? Het eindbeeld onbekend 
is?
Dat geloof ik niet. Ook wildernis is 
hier bedacht, er is een plan, het is 
gearchitectuurd. Het is gemaakt of 
het was er al.
Je gelooft niet in autonome 
ontwikkeling van natuur in 
Nederland?
Nee, er is altijd een streefbeeld, 
een natuurdoeltype. Autonome 
ontwikkeling van natuur in 
Nederland is ondenkbaar. Nu ook 
bij de Oostvaardersplassen, hup een 
walletje erbij. We moeten eerlijk zijn, 
ook in beleid. Het is geen loslaten. 
Dat kan hier niet. Is het na 10 jaar 
niet wat we dachten, dan grijpen we 
in. Het komt door de dynamische 
samenleving die Nederland is. Alles 
is hier dynamisch, de politiek, de 
samenleving, het landgebruik, 
zelfs de natuurbeheerorganisaties. 
Hoewel, die laatste wel het minste.
Maar ook natuurbeheer is een paar 
keer omgeslagen de laatste 100 
jaar. En natuur heeft tijd nodig en 
wildernis helemaal.
Ik denk dat de mensen achter de 
Oostvaardersplassen ook wel een 
streefbeeld zien. En die zeearend, 
kwam die spontaan of is die 
geholpen?
Hoe meer ik over de 
Oostvaardersplassen nadenk, hoe 
minder ik het wildernis vind. Er is al 
ingegrepen. En de waterbeheersing, 
het opruimen van kadavers. Waar 
het ook door komt, politiek of niet, er 
is ingegrepen.
Wildernis is hier niet haalbaar.
Heeft wildernis toegevoegde 
waarde voor mensen?

Jazeker. Natuur is een contramall 
voor cultuur, voor het geplande. Het 
is de ultieme tegenpool, daarom 
slaat wildernis volgens mij ook zo 
aan. Het heeft een grote waarde voor 
beleving en dan niet alleen fysiek, 
maar vooral in het denken, het 
morele.
Ook de kleine Drentse wildernisjes 
zijn van belang voor het debat. Het 
debat over wildernis is goed.
Ken je “De lege plek” van Thomas 
van Slobbe? Als je nog iemand 
wilt interviewen, meer vanuit het 
filosofische, dan is hij een goede om 
te vragen.

Heeft natuur en wildernis waarde 
van zichzelf of alleen voor 
mensen?
Dat is niet aan mij, maar alleen 
mensen kunnen waarde toekennen, 
daarmee is er geen waarde zonder 
toekenning door de mens. Maar ik 
vind natuur en wildernis wel van 
belang.
Ken je Tiengemeten?
Ik ben er nog niet geweest door 
omstandigheden, maar wil het 
graag eens zien.

Denk je dat er verschi lis tussen 
stedelingen en plattelanders als 
het om wildernis gaat?
Ja, dat denk ik zeker. Ik heb er geen 
onderzoek naar gedaan, maar kan 
er wel wat over zeggen. Wildernis 
wordt vooral aangehangen door 
stedelingen denk ik. Dat heeft weer 
te maken met de ultieme contramall 
die wildernis is voor de geordende 
samenleving. Die ordening is er in 
de stad het sterkst, dus daar zal de 
behoefte aan wildernis groter zijn. 
En stedelingen hebben doorgaans 
minder band met bepaalde 
gebieden.
Als je die verbondenheid wel hebt 
met een gebied, dan is wildernis 
al gauw een bedreiging. Het gaat 
dan om de sense of place, de 
verbondenheid.
Verder leven de postmoderne 
waarden sterker bij stedelingen, 
idealisering van natuur past 
daarbinnen.
En denk je dat de mensen die 
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inhoudelijk betrokken zijn bij 
natuur en wildernis, die het 
gedachtegoed erachter beheersen, 
juist plattelanders zijn of ook 
stedelingen?
Dat zijn denk ik vooral 
plattelanders,maar dat weet ik 
niet. Als ik om me heen kijk naar 
de Wageningse studenten en 
collega’s, dan vermoed ik dat het 
vooral plattelanders zijn en weinig 
(rand-)stedelingen. In het verleden 
waren het vooral de stedelingen 
die met natuurbescherming bezig 
waren, nu niet meer denk ik.

Kan kennis ook beperkend 
zijn voor het hebben van een 
wilderniservaring?
Ja, dat ervaar ik zelf in elk geval 
wel zo. 10 jaar geleden ervoer ik het 
anders dan nu. Ik kijk anders.
Kan het makkelijker in het 
buitenland?
Ja, maar daar is ook nog meer 
wildernis.
Maar kennis maakt het voor mij 
ook juist extra interessant. Het 
is een beperking, maar ook een 
meerwaarde.

Wat is voor jou een 
wilderniservaring? En heb je wel 
eens een wilderniservaring gehad?
Een wilderniservaring heeft te 
maken met de kleinheid van de 
mens.
Ik had zo’n ervaring in de Andes. Ik 
zat op een rand van een zadel tussen 
twee bergen, echt een letterlijke rand 
met aan weerszijden een afgrond. 
Tien meter onder vloog ineens een 
condor met een spanwijdte van zo’n 
3,5 meter! Terwijl ze normaal hoog 
boven je vliegen, vloog onverwacht 
onder me door. Dat was zo’n 
moment, het echte toevallige.

Is een ontmoeting met dieren 
belangrijk daarin?
Wel voor beleving, maar dat geldt 
zowel voor wildernis als voor niet-
wildernis. Een wilderniservaring 
kan ook zijn dat het water in de 
rivier ineens heel hoog staat.
Is het dan vooral de dreiging?
Ja, dreiging is belangrijk. Het 

autonome, de dynamiek. Die 
dreiging gaat richting het sublieme. 
Eigenlijk het weten dat je veilig bent, 
maar de dreiging wel voelen. Dat is 
ook zo met wadlopen. Het is zwaar 
en ook wel gevaarlijk.
Wadlopen is vaak in groepen, 
vind je veel mensen bezwaarlijk 
voor dit verkrijgen van dit soort 
ervaringen?
Nee, want de dreiging blijft, of 
je nu met z’n tienen bent of met 
honderd man. Je voelt de kracht 
van de Waddenzee. Die dreiging en 
dynamiek blijft.

En het zien van grazers?
Die zijn er niet zelf gekomen, 
dat is anders. Ook in de 
Oostvaardersplassen. Het is een 
fantastisch gebied, maar geen 
wildernis.

Ik kom na de gesprekken die ik nu 
gevoerd heb uit op een driedeling, 
_1 de fysieke wildernis, die er niet 
meer is in Nederland, 
_2 de wilderniservaring, die je 
in principe bijna overal kunt 
hebben, maar erg persoonlijk is 
en afhankelijk van ieders eigen 
ervaringen
_3 wildheid of het recht op 
wildheid. Dat gaat om de 
natuurlijke processen, groots, 
maar ook klein, het ontluiken van 
een bloem.
Vooral bij die laatste blijf ik wat 
angst houden voor het normatieve 
aspect, dat sluipt er zo snel in. Het 
gat tussen een ontluikende bloem 
en een ree dat mag sterven waar 
en wanneer het maar gebeurt, lijkt 
erg groot. Maar ik kan het niet goed 
benoemen.
Ligt het aan het woord “recht”?
Dat maakt wel dat het weer aan 
mensen gekoppeld is, een recht ken 
je als mens toe. Het ontluiken van 
een bloem gebeurt gewoon. Dat zou 
zelfs Martin Drenthen misschien nog 
wel wildernis kunnen noemen.

In een ander gesprek kwam de 
term eetbaarheid naar voren, dat 
we dat recht op wildheid alleen 
niet toe laten wanneer het om 

eetbare dieren gaat als zwijnen en 
herten.
Ik denk dat het meer om 
aaibaarheid en het niet kunnen 
aanzien van lijden gaat. Heeft het 
daarmee van doen?
Het gaat om nut versus overlast 
en dat komt erg overeen met 
eetbaarheid, maar dat is een wat 
oude term. Nut is dan het eetbare 
en overlast de bedreiging. Maar 
eigenlijk staat het nog steeds 
centraal, maar de begrippen zijn 
gedevalueerd. Het gaat nu om nut 
van beleving en schoonheid. En het 
nut van wildheid. Het is het contrast 
tussen geordend en ongeordend.
Het lijden kun je zien als morele 
overlast. Terwijl het voor een ander 
juist nut kan zijn. Dat lijden hoort 
dan bij de natuurlijke processen en 
de compleetheid.
Het zijn nu morele, expressieve 
begrippen, het economische en de 
letterlijke eetbaarheid zijn naar de 
achtergrond.
Terugkomend op het woord “recht”. 
Dat is iets wat we toekennen en ook 
weer af kunnen nemen en die bloem 
ontluikt van zichzelf. Dat is wel 
waar het hem in zit.

Ik teken het schema met de 
diagonaal met een toenemende 
mate van natuurlijkheid. Ik 
teken de Beemster in bij een lage 
natuurlijkheid en vraag Arjen een 
aantal gebieden van Nederland in 
te tekenen op de diagonaal.
Wil je mijn mening of wat ik denk 
van de Nederlandse bevolking?
Van jezelf, dat is bij iedereen zo 
geweest. Misschien kunnen we de 
Nederlandse bevolking er onder 
zetten.
Ik zet de Waddenzee als ijkpunt 
helemaal rechtsboven, bij de hoogste 
natuurlijkheid van Nederland. 
Iets onder het midden de Hoge 
Veluwe. Met daar net boven de 
Drentsche Aa. En daar weer boven 
de Westbroekse zodde. Dat is een 
laagveenontginning waar net herstel 
is uitgevoerd. Die drie zitten dicht bij 
elkaar, maar door het herstel zet ik 
de Zodde bovenaan van deze drie.
Tussen deze drie en de Waddenzee 
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zet ik de Oostvaardersplassen.  
Met daarboven de duinen van 
Terschelling. De duinen bij het dorp. 
En net onder de Oostvaardersplassen 
het Rivierengebied. Door de 
historische context die daar zo goed 
te ervaren is.

En dan nog eentje tussen de 
Beemster en de Hoge Veluwe. Daar 
tussenin zet ik het Groene Hart.

Wat moet ik gelezen hebben?
Het proefschrift van Chris van 
Koppen, daar hadden we het eerder 
al over.
En de Lege plek van Thomas Slobbe.
En ik zal je nog iets doormailen over 
the ecological esthetics, een stuk van 
the US Forest Departments uit 2007. 
Over schoonheid en het belang van 
ecologische kennis.

En wat moet ik gezien hebben?
Misschien moet je eens naar het 
Drentsche Aa gebied gaan, Strubben 
Kniphorstbosch ofzo!

Ik heb voor vijf perspectieven 
gekozen om het begrip wildernis te 

benaderen. Mis ik iets?
Nee, ik denk het niet.
En religie?
Zou van mij niet hoeven, maar daar 
ligt mijn interesse ook absoluut 
niet. Dan zou ik het breder pakken. 
Eerder filosofisch. Er is veel over 
het concept wildernis geschreven 
in filosofische zin. Wildernis is een 
filosofisch concept dat te makkelijk 
wordt gesimplificeerd.
Ecologisch lijkt het vrij makkelijk te 
definiëren, makkelijker dan vanuit 
beleving.
Beleving zie ik trouwens ook breder 
dan de ervaring op zich, het morele 
aspect is belangrijk.

Ik zie de invloed van religie in die 
beleving niet zo sterk. Ik denk ook 
dat de invloed van religie op het 
natuurbeleid niet zo groot is.
Misschien is het nog interessant iets 
van Jan van den Born te lezen. Hij 
schrijft over natuurvisies.

Denk je dat er nu weer een omslag, 
een kentering gaande is?
Nee, ik denk het niet Wel een 
duidelijke politieke kentering. 

Natuurbeleid heeft nu gewoon 
even pech, maar ik geloof niet dat 
het draagvlak voor natuur in de 
maatschappij nu verandert. 
Denk je trouwens dat de 
ontkerkelijking iets te maken 
heeft met een andere kijk op 
natuurbeheer? Kerken liepen 
ook meer leeg in de periode van 
omslag.
De ontkerkelijking viel wel samen 
met de opkomst van natuur 
en milieu. Dat klopt. En de 
postmoderne samenleving komt dan 
op.
Ik weet het niet, heb het nooit 
meegenomen in mijn onderzoeken.
Ik geloof in golfbewegingen, maar 
het belang natuur en natuurbehoud 
is volgens mij al decennia lang 
stabiel. De keus voor een bepaald 
type natuur schommelt veel meer.
De politieke dynamiek is veel groter 
dan de maatschappelijke, dat is 
fundamenteler. Ik denk dat het 
belang van natuur maatschappelijk 
gezien nog wel overeind staat.

Verslag Interview
prof. dr. Leendert 
Louwe Kooijmans,

fysisch geograaf,  emeritus 
hoogleraar prehistorische 
archeologie Universiteit 
Leiden

Datum: 8 augustus 2011
Locatie: Imbosch
Duur: ruim 2 uur
bold = vraagstelling door Jori
cursief = beantwoording door 
geïnterviewde

Tijdens de kennismaking 
begint het gesprek al. Dhr 
Kooijmans vertelt dat hij bij 
het laatste rumoer rondom de 
Oostvaardersplassen een brief 
aan Staatsbosbeheerdirecteur 

Chris Kalden heeft gestuurd. 
Kooijmans is het oneens met de 
onderbouwing van de keuzes 
die gemaakt worden. Kalden 
antwoordde verrassend dat 
Staatsbosbeheer een open 
discussiegemeenschap wil 
zijn en organiseerde in maart 
2011 een minisymposium in de 
Oostvaarders waar ook Frans Vera 
aanwezig was en Kooijmans een 
presentatie gaf over het verleden.
Na het minisymposium hebben 
Kooijmans en Vera veelvuldig 
contact gehad, briefwisselingen en 
een veldbezoek. Ze kwamen helaas 
niet verder dan het uitwisselen 
van argumenten en de discussie is 
inmiddels gestopt.
Kooijmans ziet Vera als een 
erfgenaam van Harm van de 
Veen, die met het hele idee 
van nieuwe natuur en de grote 
invloed van grazers begon in 

Nederland [van de Veen is in 1991 
overleden]. Volgens Vera zijn 
grazers van invloed (sturend) op 
de bosontwikkeling. Hij vergelijkt 
de Nederlandse situatie met de 
Serengeti in Afrika. 
Op ecologisch gebied lijkt 
hij goed geïnformeerd, maar 
paleo-ecologisch  citeert hij met 
name oude literatuur. Maar het 
vakgebied van de archeologie 
heeft ontwikkeling doorgemaakt, 
er wordt interdisciplinair gewerkt 
en er wordt op landschapsschaal 
gekeken.
Het gaat Kooijmans ook om 
de vraag:”Wat is mogelijk 
en wenselijk, kunnen we het 
realiseren?”.
Vera zegt de pre-agrarische natuur 
na te streven. Hij zegt letterlijk 
dat het gaat om het herscheppen 
van de natuur van vroeger en 
niet om het laten verwilderen. 
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Kooijmans:”Dan zeg ik: weten we 
dan wel genoeg?”.
Kooijmans stelt zich verder voor.
Van huis uit ben ik fysisch 
geograaf, in Leiden was ik aan de 
universiteit teamleider van een 
samengesteld team dat ondermeer 
uit paleobotanici en archeologen 
bestond. We werkten met proxy data.  
Werken met geschiedenis betekent 
dat er geen real time observations 
zijn, maar je beschikt alleen over 
indirecte data die een relatie hebben 
met datgene wat er was.
Dan gaat het bv om botresten, 
plantenresten, pollen.
Als teamleider heb ik vooral geleerd 
dat het belangrijk is om ieders 
specialisme te benutten en de 
gegevens te combineren. Samen 
kan er dan toegewerkt worden naar 
een zo compleet mogelijk beeld van 
het historische landschap en de 
historische ecologie. 
Het proefschrift van Bakker 
over het Gietense veentje, of de 
pollenanalyses van het Uddelermeer 
op de Veluwe zijn weerslagen van 
pollen uit een wijdere omgeving. 
Alleen in de natte omstandigheden 
van de veentjes is de informatie 
behouden. Maar wat over gebleven 
is, blijft fragmentarisch  en lastig te 
interpreteren.
Vera is te dogmatisch.
In pollenanalyses zijn vooral de 
veranderingen in de diagrammen 
interessant, die hebben betekenis. 
Niet de absolute getallen van 
voorkomen van bepaalde pollen.
Zo komt hazelaar altijd veel voor, 
hazelaar produceert extreem veel 
stuifmeel, is een windbestuiver. 
Maar ook de kenmerken van de 
standplaats van hazelaar is van 
belang in de analyse. Hazelaar staat 
in randen, heeft licht nodig. Rondom 
de veentjes was licht en ruimte, juist 
in die overgang had hazelaar kans 
en daarmee is het ook logisch dat 
hazelaar oververtegenwoordigd 
is in het pollen die in het veentje 
gevonden worden.
De aanwezigheid van pollen van eik 
staat niet alleen voor een halfopen 
landschap. Als een eik bv. door 
kappen meer licht krijgt, produceert 

hij ook meer stuifmeel dan wanneer 
hij in een meer donkere situatie 
staat. Hij lijkt dan toe te nemen, 
terwijl het tegendeel het geval is. 
Het samen voorkomen van pollen 
van de lichtminnende eik en de 
schaduwgevende linde is bv. te 
verklaren door groei op verschillende 
standplaatsen. De eiken meer aan de 
buitenzijde, langs bosranden. 
Zo is ook het ontbreken van 
graspollen te verklaren. Het is 
niet alleen zoals Vera beweert dat 
de grassen niet tot bloei kwamen 
door het afgrazen. Maar het 
heeft ook weer te maken met de 
landschappelijke situatie waarin 
grassen zich bevonden. Lage 
aantallen graspollen kunnen 
iets zeggen over het niet tot bloei 
komen, maar het kan ook zeggen 
dat ze niet voorkwamen, of dat hun 
groeiplaatsen afgeschermd werden.
Als het blijft tot een uitwisselen 
van gegevens, maar niet verder 
komt, waarom dan tijd en energie 
blijven steken in de discussie met 
Vera?
Ik heb moeite met het niet luisteren 
naar andere standpunten, het 
niet open staan voor kennis en de 
ontwikkeling die ons vakgebied heeft 
doorgemaakt. Er is zoveel kennis 
die gebruikt kan worden voor de 
toekomst. Zie ook de goede artikelen 
die Laura Kooistra geschreven heeft.
Ik vind het belangrijk dat iets 
wetenschappelijk klopt en dat is 
nu niet zo. Er worden nu keuzes 
gemaakt in het natuurbeheer op 
basis van onjuiste, incomplete 
argumentaties.
Het lijkt te gaan om een legitimatie 
om vrij levende grote grazers uit 
te zetten in natuurgebieden.  Er 
is een subtiel verschil: gecoachte 
grazers (met oormerken) als 
beheerinstrument tegenover vrije 
grazers (zonder merken, als ‘niet-
gehouden dieren’) als onderdeel 
van een ‘natuurlijk’; ecosysteem’. 
Maar het is wel essentieel. De 
doelstelling is nogal verschillend en 
de dieren vallen onder verschillende 
wetgeving.
Het nagenoeg natuurlijke landschap 
dat we hier kennen is in eeuwen 

onder invloed van de mens ontstaan.
Er wordt een geïdealiseerd beeld van 
de ‘wildernis’ gepropageerd, terwijl 
alle landschappen, die al heel erg 
lang onder invloed van de mens 
staan, ook grote natuurwaarden 
hebben. Het herscheppen van een 
pre-agrarisch landschap is onzin. 
Dat kan niet. Het klimaat is anders 
en de invloed van de mens is niet 
meer weg te denken. En kunnen we 
dat wel loslaten?
De historische gegevens zouden 
gebruikt kunnen worden samen met 
de kennis van huidige ecologische 
processen. In het nu, met dit 
klimaat, wat zou dan de present 
natural vegetation [pnv > potentieel 
natuurlijke vegetatie] zijn?

Wat is wildernis?
Die term gebruik ik eigenlijk nooit, 
het is een aaibare kreet van nu. 
Ik heb het dan eerder over het 
Atlantische landschap.
En gaat het niet om verwildering? 
Dan denk ik aan stabiele ecologische 
situaties en dynamiek. Als ik hier 
om me heen kijk in de Imbosch, 
dan zie ik ook dat het eerst lange 
processen van chaos zijn waar we 
door heen moeten. De aangeplante 
dennenbossen storten langzaam 
in, lanen verdwijnen, er lopen grote 
grazers. Er is een lange periode 
van omvorming, in die tijd is het 
niet om aan te zien en er is een 
conflict met de cultuurhistorische 
waarden die verloren gaan bij 
verwilderingsprocessen.
Procesnatuur wordt gezien als 
het ideaal, maar het bestaande 
cultuurhistorische landschap heeft 
ook hoge ecologische waarde. Punt.

Als prehistoricus beschouw ik 
wildernis als natuur met de mens als 
onderdeel daarin. Mijn specialisatie 
is de overgang van jager-
verzamelaars naar boerenculturen.
Ik heb ook eens een curve gemaakt 
van de bevolkingsgroei. Die vind 
je in het laatste hoofdstuk van het 
boek [Kooijmans gaf me het boek 
Nederland in de prehistorie].
Het gaat dan in Nederland om 
zo’n 30.000 mensen in de ijzertijd 
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en zo’n 10.000 in de tijd van de 
Trechterbekers. Mensen hoorden in 
de natuur. De jagers-verzamelaars 
waren al een belangrijke factor 
in ecosystemen. Al zo’n 800.000 
jaar geleden verscheen de eerste 
mens. Een referentiekader voor een 
natuur zonder mensen is daarmee 
uitgesloten voor mij.
Kun je dan zeggen dat de mens de 
toppredator in het systeem was?
Ja, mensen en roofdieren. Ze hadden 
impact op het ecosysteem.
Er is volgens mij nu geen draagvlak 
voor toppredatoren. En het niet 
jagen vind ik ook hypocriet. Het was 
altijd al een belangrijke factor!
Bij vondsten van botresten gaat het 
vaak om jachtresten, kampplaatsen 
uit de jager-verzamelaar periode.
Vera hecht geen waarde aan de 
gegevens die daar uit gehaald 
kunnen worden, volgens hem 
zie je niet wat de oorspronkelijke 
verhoudingen waren. Jachtresten 
zijn een selectie van een selectie en 
geven alleen een beeld van de jacht.
Ik zie dat anders. Je kunt er wel 
degelijk van alles uit af leiden. 
Er werd vooral gejaagd op grote 
hoefdieren. Als er grote grazers 
geweest zouden zijn, dan werd daar 
ongetwijfeld ook op gejaagd. En ook 
hier geldt weer, dat je de gegevens 
van de verschillende disciplines bij 
elkaar moet brengen, dus zowel van 
de botresten als van de vegetatie.
Het gaat ook om verhoudingen, ik 
zal je straks wat op de computer 
laten zien. Bever en otter kwamen 
bv. erg veel voor in de lage delen van 
Nederland.
Er zijn nauwelijks aanwijzingen 
voor het voorkomen van grote 
grazers, ook niet op de hoge delen.
De informatie die we hebben 
kunnen halen uit zowel pollen als 
fauna onderzoek, gaan in tegen 
de standpunten van Vera over het 
Atlantische landschap.

Hoe zit het met de 
insectengegevens? Voegen die nog 
iets toe?
Dat vind ik meer anekdotische 
gegevens. In de gegevens van het 
Atlanticum zouden geen mestkevers 

gevonden zijn.
De beschikbare gegevens zijn 
erg verspreid gevonden, het is te 
sporadisch om echt iets op te kunnen 
baseren.
Wetenschappelijk moet het gaan 
om een team specialisten, de 
insectengegevens zijn (nog) te 
incidenteel.

En de gegevens over het 
voorkomen en de invloed van het 
oerrund op landschapsschaal?
In de Middeleeuwen was 
hele Europa al een agrarisch 
landschap. Het oerrund was op 
het laatst teruggedrongen naar de 
bosrestanten.
Hoe het oerrund in die situatie 
leefde [14e –15e eeuw wordt veel 
aangehaald als referentie] zegt niks 
over hoe het in de eeuwen daarvoor 
vrijer leefde in de prehistorie! Die een 
op een vertaling van middeleeuwen 
naar prehistorie is een grote 
denkfout.
Het oerpaard was al veel langer 
verdwenen en komt nauwelijks terug 
bij botresten. In het pre-boreaal 
verdwijnt het al naar de steppe-
achtige omstandigheden in Zuid-
Europa. Veel later komt het dan 
gedomesticeerd via Oekraïne terug.
Het paard kwam wel voor in 
Nederland, maar zeer ondergeschikt.
We hebben een verdoezeld beeld van 
wat er was.

Eind jaren ’70 – begin jaren ’80 
vond in Nederland een omslag 
plaats in het denken over 
natuurbeheer die ook al snel 
weerslag vond in het natuurbeleid. 
Hoe werd dit veroorzaakt?
Charisma en een diep geloof in 
jezelf, dat overtuigde. Dat is wat 
gewerkt heeft. En onze vakwereld 
werd gestigmatiseerd als vastgeroest.

In het onderzoek vanuit archeologie 
en cultuurhistorie zijn we gewend 
aan het omgaan met onzekerheden 
en foutenmarges.
Biologen daarentegen weten hoe 
het zit, zijn stellig. Het gaat om 
processen die ze zien, die actueel 
zijn.

In het laatste nummer van levende 
Natuur stond nog een artikel van een 
Belg, van Uijtvanck, over begrazing. 
Grazers sturen op landschapsschaal. 
Mits de aantallen gestuurd worden, 
daarmee stuur je [als mens]  het 
proces. 

En de Oostvaardersplassen?
De faunadichtheid is erg hoog. Dat 
is logisch. Er is geen bedreiging 
en geen uitloop. Het is een soort 
groot hertenkamp. Op zich is het 
indrukwekkend om te zien. Maar 
waar het bij mij om draait, is dat 
ik als prehistoricus niet met twee 
verschillende verledens kan leven.

Waarom zouden we historische 
gegevens moeten gebruiken? We 
creëren toch iets nieuws?
De dynamiek en bedreigingen  van 
de ‘echte’ wilde natuur ontbreken. 
Wildernis gaat over leven en 
overleven, natuur is keihard, het is 
eten en gegeten worden.
Nu beheren we, dieren zijn onder 
controle.
Het verleden is irreversibel. Sommige 
dieren verwilderen nog, andere niet.
En willen we als mens nieuwe 
natuur? Ik weet niet of we nieuwe 
natuur moeten willen. Welke dan? 
Het landschap is nu gevarieerd, met 
een hoge ecologische waarde in een 
cultuurhistorisch landschap. En dat 
is prettig.

Waarom steeds  het conflict en de 
confrontatie opzoeken als het blijft 
bij uitwisselen van argumenten en 
niet verder komt? Het levert ook 
frustratie op lijkt me.
Men moet zich aan 
wetenschappelijke regels houden. 
Het gaat me om de grondslagen 
waarop een beleid is gebaseerd. Die 
moeten goed onderbouwd zijn en 
niet gebaseerd op een persoonlijke en 
sterk bekritiseerde overtuiging. Dat 
geldt voor de OVP, maar ook voor de 
Veluwezoom. 
Hier [in de Imbosch], ben ik het 
niet eens met het beleid van 
Natuurmonumenten, met de 
inzet van Hooglanders. In dit 
landschap hebben nooit wilde 
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runderen geleefd. Het kan niet. 
Het is tegen de ethiek in. Het gaat 
me niet om emotie, maar om de 
argumenten, om het geluid van de 
wetenschappers.
Je moet weten wat je doet als je met 
dieren bezig bent. Het moeten geen 
dogmatische ecologische ideeën zijn. 
Noem het dan een safaripark.

Kortom, er zijn drie belangrijke 
kanttekeningen bij het proefschrift 
van Frans Vera. Die vind je overigens 
ook prima beschreven terug in 
het artikel dat Laura Kooistra en 
anderen (van de Bremt et al. 1999) 
destijds als reactie schreef.
_1 de pollengegevens zijn foutief 
geïnterpreteerd (oa eik en hazelaar)
_2 de beschikbare faunagegevens  
(oa botresten, slachtplaatsen) 
worden ontkend en niet gebruikt.
_3 de redenatiefout dat het pre-
agrarische landschap (Atlanticum) 
met invloed van oerrund valt af 
te leiden en gelijkvormig is aan 
de vele millennia daarna pas 
ontstane bosweide. Die bosweide 
ontstond in de Middeleeuwen 
onder de invloed van het huisrund 
onder directe sturing van de mens. 
De menselijke invloed was groot, 
sturing in aantallen dieren, locatie 
van weiden, seizoensbegrazing 
en bijvoeren. Ook was er geen 
bedreiging voor de runderen en was 
de dynamiek al voor een groot deel 
verdwenen.

Voor nieuwe natuur, nieuwe 
wildernissen zo je wilt, is het 
realistischer om uit te gaan van de 
present natural vegetation.
En met betrekking van inzet van 
paarden en runderen > zorg er dan 
ook voor.
Harm Piek benoemde het als een 
zorgplicht, met daartegenover 
ook het recht op wildheid. Is dat 
de juiste gedachte als het over de 
omgang met dieren gaat?
Het is een soort ethische regelgeving. 
Bij een recht op wildheid, moet 
het wel echt wild zijn, dus “niet-
gehouden dieren”. Met het bewust 
laten verwilderen van een koe ga 
je over die grens. Het brengt de 

natuurwereld ook veel negatieve 
publiciteit.
Iemand anders noemde de 
eetbaarheid, dat de maatschappij 
vooral moeite heeft met het laten 
sterven van eetbare dieren, zoals 
paard, hert, rund.
Nee, het gaat er om dat we een 
verantwoordelijkheid hebben. Als er 
een hek om heen staat, dan zijn we 
ook verantwoordelijk voor de dieren 
die erbinnen gehouden worden!
Zoals je waarschijnlijk weet, zitten 
Theo en ik resp. in de Raad van 
Toezicht en de Raad van Advies 
van Nationaal Park de Hoge 
Veluwe. De dieren zitten daar 
ingesloten, dus nemen we onze 
verantwoordelijkheid.  Er vindt 
dan ook actief faunabeheer d.m.v. 
afschot plaats.
Waarop baseren jullie de aantallen 
die mogen blijven?
Er zijn geen harde cijfers. Het gaat 
er om dat de dieren gezond de 
winter door kunnen komen, zonder 
bijvoeren. Ze lijden dus niet, ze gaan 
in gezondheid de winter door. Het 
gaat om de edelherten, niet om de 
reeën, want die zijn overal.
Als je wildernisnatuur creëert zoals 
Vera voorstaat, dan is daar ruimte 
voor nodig om een grote mate van 
zelfstandigheid en compleetheid 
na te streven. Dit wringt al snel 
met cultuurhistorische waarden en 
maatschappelijke ruimte.

Rond 1980 veranderde het 
denken over natuurbeheer en 
ook het natuurbeleid. Hoe kon de 
verandering zo snel wortels vinden 
in het beleid? En waar kwamen de 
ideeën vandaan?
Het sprak de romantiek aan, dat 
was ook zo bij plan Ooievaar. En 
het ging vaak om gebieden die geen 
grote recreatieve betekenis hadden, 
dus ging het makkelijker. Het sloot 
aan bij een geïdealiseerd beeld van 
de ‘echte wilde’ natuur: die werd 
voorgesteld als rijk en divers en dat 
willen we natuurlijk allemaal graag 
horen. En dan telt charisma van 
enkelingen plus een grote biologisch 
lobby.

Schaal speelt een rol, hebben we de 
ruimte?
In de gegevens die we hebben over 
fauna was de bruine beer wel 
gerepresenteerd. Relatief weinig 
grote botten, maar wel degene die 
aan huiden vastzitten. En wolf ook 
schaars, een paar uit het kustgebied.
De faunagegevens bekijken we uit 
de ogen van de jager en die ging 
vooral voor de hoefdieren. Als we 
naar de avifauna kijken, vind je bij 
de kampplaatsen ook vooral ganzen, 
zwanen en eenden. Ook duidelijk 
de meest voor de hand liggende 
bejaagbare soorten.
Als paarden en runderen niet of 
nauwelijks terug te vinden zijn bij 
slachtresten kun je er van uit gaan 
dat ze er ook nauwelijks geweest zijn. 
Het was een voor de hand liggende 
prooi als ze wel voorkwamen.
Kan er nog een andere reden 
geweest zijn waarom ze niet 
bejaagd zijn? Een reden om geen 
paard of rund te eten?
Nee. Voor het paard gold ook dat 
zijn biotoop verdween en daarmee 
verdween logischerwijs ook het 
paard. kort tevoren in het einde van 
de laatste ijstijd werden paarden 
wel op grote schaal bejaagd, in het 
Rijnland met name.
Bij het oerrund ging het geleidelijker, 
die leefde in kleinere kuddes en was 
waarschijnlijk adaptiever. Ook daar 
waren de laatste al in de Romeinse 
tijd weg.
De eland was er overigens ook, in 
heel kleine aantallen. Er zijn nog 
incidentele vondsten uit de vroege 
middeleeuwen  in Noord-Nederland.

Voegt wildernis iets toe aan het 
huidige Nederlandse landschap?
Ja, natuurlijk. Maar ik mis het niet. 
We moeten tevreden zijn met het 
historische landschap. Het is al 
moeilijk genoeg om heides in stand 
te houden. En wat is er eigenlijk mis 
met een laan Amerikaanse eiken?
Als je wildernis goed ontwikkelt, heb 
je zeker10% van het landoppervlak 
nodig en dat is niet beschikbaar en 
dus blijft het surrogaat.

In je afscheidsrede stond dat 
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je natuurbeheerders niks op 
wilt dringen, maar wel een 
referentiekader wilt bieden. En 
dat natuur te veel geclaimd wordt 
door biologen, cultuurhistorici 
en sociologen zouden meer in de 
melk te brokkelen moeten hebben. 
En als laatste dat we nog veel 
zendingswerk te doen hebben. Nou 
werk ik als cultuurhistoricus bij 
de grootste natuurbeheerder van 
Nederland. Wat verwacht je van 
me?
Mijn afscheidsrede?!? Die is nooit 
gepubliceerd! 
Maar is wel grotendeels op 
internet te vinden!
Het gaat me om een bewustwording 
van de historische en esthetische 
waarde van landschappen, naast de 
ecologische waarde die er natuurlijk 
ook is.
En natuur is ook nodig voor de 
gezondheid van mensen. Voor het 
beleven van natuurwaarden is 
ook een zekere esthetiek van het 
landschap belangrijk. Daarvoor 
heeft Michiel Korthals de ogen 
geopend  [St FREE, Wageningen] 
. Biologen denken te veel in de 
parelmoervlinder om maar wat te 
noemen.
De wildzichtbaarheid zou ook hoger 
moeten zijn, dat helpt. En kennis 
ook.

Dan gaat het ook om de 
wilderniservaring. Heb je wel 
eens een echte wilderniservaring 
opgedaan?
Ja, in Noorwegen, kamperen op de 
Hardangervidda. Of in de bergen, de 
Alpen of de Pyreneeën.
Ongerepte natuur, waar niemand 
zich wat van aantrekt. Of 
Groenland, het ganzenonderzoek.

Bij de Oostvaardersplassen begon 
het ook met de  ganzen, om de 
vegetatie voor de ganzen kort 
en grazig de winter in te laten 
gaan, werden de grazers ingezet. 
Zullen de argumenten later 
zijn gaan schuiven, als het gaat 
om het historische landschap 
herscheppen?
Door de ganzen zag men dat de 

plassen open bleven toen de ganzen 
het riet afvraten.
Bij Delfland hebben we ook 
graslandstructuren opgegraven van 
zo’n 3500 voor Chr., dus die grazige 
vegetaties zijn er ook in het verleden 
wel geweest. Maar ze verdwenen 
ook weer, ze bleven zo’n 50 tot 100 jr 
bestaan.
En of argumenten zijn gaan 
schuiven moet je Frans maar vragen.

Er is nog een andere reden voor 
het terug willen van wildernis 
met bijbehorende soorten, een 
soort erfschuld. Wij hebben 
met de domesticatie de dieren 
‘instrumenteel’ gemaakt, d..w.z. 
genetisch zo veranderd dat ze 
alleen ons ten nutte zijn. Daarmee 
hebben we eigenlijk tegen de natuur 
gezondigd. Harm Piek wil ook graag 
weer dedomesticatie van runderen, 
echte verwildering. Maar bij veel 
soorten kan dat niet meer. Hij wil 
een nieuw wild rund, het is een 
erfschuld, alsof we ze niet hadden 
mogen domesticeren.

Mis ik nog perspectieven 
als ik nu ecologie, historie, 
kunstgeschiedenis, esthetiek en 
beleving noem? Mis ik religie?
Kunstgeschiedenis zie ik niet zo, 
maar dat mag je me straks uitleggen.
En religie? Ik denk meer aan ethiek. 
Hoe gingen we met dieren om en hoe 
gaan we met dieren om?
Maar landschap gaat niet primair 
over fauna waar ik me meer mee 
bezig houd.
Mensen hebben zich altijd 
afgevraagd waar we staan op aarde. 
Zowel uit etnografie als de bijbel 
kunnen alle uitersten bestaan. Hoe 
gaan we om met de wereld die om 
ons heen is.
Het is bijna nostalgisch om terug te 
willen naar hoe het was. Behouden 
en een beetje terug naar hoe het was, 
kan nog. Maar voor een grootschalig 
Atlantisch landschap ontbreekt 
kennis, ruimte en draagvlak. We 
moeten de beperkte waarde er van 
inzien!
En die omslag in denken en in 
het natuurbeleid? Ik heb me vaak 

afgevraagd hoe één iemand zo’n 
stempel kan drukken, zoveel ruimte 
kan krijgen.
Jan Griekspoor [boswachter 
Oostvaardersplassen] voert ook als 
argument aan dat het zo goedkoop 
is. Dat vind ik geen criterium.
Ik ben op zich trouwens ook niet 
tegen begrazen, mits het niet leidt tot  
verwaarlozing onder de dekmantel 
van ‘natuurlijke processen’.

Kun je nog proberen een beeld 
voor me te schetsen hoe dat 
Atlantische bos er uit zag?
Ook door de paleobotanici wordt 
al lang niet meer gesproken over 
een geheel gesloten bos. Ik zie 
elzenbroekbossen in het laagveen 
voor me, broekbossen in de dalen. 
En alleen de linde als schaduwsoort 
op de hoge gronden (met name op de 
löss), beuk/haagbeuk waren er nog 
lang niet. Die kwamen pas zo’n 1000 
voor Chr.
Als het bos zich ongestoord door 
had kunnen ontwikkelen naar het 
nu, dan was er waarschijnlijk een 
schaduwrijk beuken/haagbeukenbos 
ontstaan.
Het landschap was rijk aan 
ecotonen, overgangen en variatie.

We gaan samen achter de 
pc zitten. We bekijken de 
presentatie die Kooijmans gaf 
op het minisymposium van 
Staatsbosbeheer dat in maart was.
Ik ben onder de indruk van de 
gegevens en analyses en verbaas 
me tegelijkertijd dat er binnen 
onze organisatie geen weet 
is van de gegevens en van het 
minisymposium. Waarom gebeurt 
er niks mee?
De overzichten laten duidelijk 
de nagenoeg afwezigheid van 
oerpaarden zien. Vera doet het af 
als jachtresten en daarmee niet 
relevant.
Doel van paleoecologie is dat we het 
verleden kunnen gebruiken voor het 
natuurbeheer. Ik toets het ook bij 
ecologen zoals Ed van der Meijden. 
Die had er ook geen notie van dat 
deze gegevens beschikbaar zijn.
Paleoecologen en actuele ecologen 
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praten vrijwel niet met elkaar. Een 
multidisciplinaire benadering en 
een open discussiegemeenschap, dat 
is waar ik voor wil staan.
Ik geef je de gegevens mee op cd, je 
mag ze gebruiken, maar wel goed 
verwijzen graag. Ik heb het nog niet 
gepubliceerd, maar ben het zeker 
van plan.
Het brengt in beeld dat de beesten 
die Vera graag wil, er niet waren en 
andersom.

In de pollenanalyses is door de 
grassen en soorten als weegbree heel 
duidelijk dat de eerste boeren (TRB) 
het landschap open gooiden. Verder 
van de nederzettingen af vind je het 
niet meer.
Ik teken het schema met de 
mate van natuurlijkheid 
met de Beemster bij een lage 
natuurlijkheid. Ik vraag 

Kooijmans ook een paar 
Nederlandse gebieden op de 
diagonaal in te tekenen.
Nog verder naar linksonder komt 
de binnenstad van Amsterdam. 
Helemaal rechtsboven de 
Waddenzee, dan staan de 
uitersten van Nederland er op 
als ijkpunten.  Ongeveer in het 
midden de Weerribben. Er zijn 
wel ontginningssporen, maar 
het systeem met het laagveen is 
een natuurlijk proces dat levend 
is. Tussen de Waddenzee en de 
Weerribben in zet ik de Biesbosch 
met schaal en ruimte voor processen. 
Net daarboven de Kwaden Hoek in 
Zeeland.
En onder de Weerribben zet 
ik de Oostvaardersplassen. 
Het buitendijkse deel van de 
Oostvaardersplassen met de grazers 
zet ik heel lag en het binnendijkse 

deel met de plassen even hoog als de 
Weerribben.
En tussen de Oostvaardersplassen en 
de Beemster de Veluwezoom.

We praten nog even over 
wat natuur is, want als een 
mierenhoop natuur is, is een stad 
dat dan ook?
Andersom gesteld, als die 
mierenhoop volledig opgebouwd 
is uit naalden die afkomstig zijn 
uit een door mensen aangeplant 
naaldbos met productie, is die 
mierenhoop dan nog wel natuur?
Deze natuur heeft ook zijn 
waarde. Nieuwe wildernis kan ook 
contraproductief zijn.
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Verslag Interview
Bram van de 
Klundert,

bioloog, neerlandicus. 
Programmamanger 
Natuurbeheer Nederland bij 
het Wereld Natuur Fonds

Datum: 12 augustus 2011
Locatie: WNF, Zeist
Duur: ruim 2 uur
bold = vraagstelling door Jori
cursief = beantwoording door 
geïnterviewde

We stellen ons aan elkaar voor. 
Berno Strootman had ons in 
contact gebracht met elkaar. Bram 
was gefascineerd door wildernis. 
Zijn inspiratie lag ondermeer bij 
het boek Walden van Thoreau. 
Thoreau is een filosoof en verbleef 
twee jaar in de wildernis van 
Emerson, een andere filosoof. 
Bram heeft eind 2008 de 
directeuren van Staatsbosbeheer 
en Natuurmonumenten 
voorgesteld dat zij de rol van 
Emerson zouden spelen en hij die 
van Thoreau. Zij zeiden ja en Bram 
verbleef een jaar lang een week 
per maand in een Nederlandse 
‘wildernis’, zoals op de oostelijke 
helft van Schiermonnikoog, 
de Veluwe, Tiengemeten, de 
Oostvaardersplassen, Griend en 
Rottumerplaat. Zijn verhalen over 
de belevenissen in de wildernis 
staan op een website [http://web.
me.com/bramvandeklundert/
wildernis/blog_wildernis%3A_
weemoed,_weelde_of_woestenij/
blog_wildernis%3A_weemoed,_
weelde_of_woestenij.html] en 
zullen in boekvorm verschijnen.
Voorafgaand aan het gesprek had 
Bram het concept van zijn boek 
aan me gemaild.
De verblijven in de wildernis 
waren in eerste instantie een dag 
of vier alleen zonder afleiding in de 
vorm van telefoon, radio of boeken 
om zo intens mogelijk te ervaren 

wat alleen zijn in de natuur voor 
hem zou betekenen. Daarna 
ontving hij een gast om een dag 
en een nacht samen die wildernis 
te ervaren en de betreffende 
persoon te interviewen over de 
betekenis van natuur/wildernis 
voor de samenleving. Met iedere 
gast besprak hij een ander 
thema: ecologische referenties, 
filosofische concepties, 
kunstzinnige inspiratie, 
recreatieve betekenis, spirituele 
ervaring.
Deze ervaringen en het boek 
waren voor mij aanleiding tot 
het gesprek. Gaandeweg bleek 
ook Brams huidige functie 
(programmamanager Nederland  
bij het WNF) en de functies die 
hij hiervoor bekleedde (oa hoofd 
strategie natuur bij LNV juist in de 
periode van de omslag in denken 
over natuurbeheer en beleid begin 
jaren tachtig) erg relevant voor het 
onderwerp wildernis.

We hebben ook veel gepraat over 
onze ervaringen in wildernissen, 
de gelijkenissen, we bezochten 
dezelfde gebieden, spraken 
dezelfde mensen. Niet alles heeft 
weerslag gevonden in dit verslag.

Wat is wildernis?
Ik kom eerder uit op wildheid. Daar 
waar niet overal de hand van de 
mens zo duidelijk zichtbaar is.
Zodra de hand van de mens niet 
zichtbaar is, dan valt het oordeel 
weg. Dan is het zoals het is.
Kun je niet oordelen als de mens 
afwezig is? Dat begrijp ik niet 
helemaal.
Alles wat aangelegd is roept een 
oordeel op. Is het mooi of niet, is 
het goed of niet. Waar de hand 
van de mens niet zichtbaar is heb 
ik nauwelijks de neiging om te 
oordelen. Als we naar de natuur 
op een verre planeet zouden kijken 
zouden we daar geen oordelen over 
hebben .  Een zonsondergang vinden 
we nooit lelijk, als we zelf de kleuren 
zouden kunnen kiezen zou er 
onmiddellijk debat over ontstaan.
De natuur is altijd wat hij is, ik heb 

geen behoefte om de zon een andere 
keur te geven, een eik te veranderen.  
En ook als natuur het overneemt? 
Een gebouw dat vervalt tot ruïne?
Ja, dan zie je de kracht van de 
natuur.

Heb je een historische referentie 
voor wildernis?
Die is er niet. Sinds de laatste ijstijd 
is de invloed van de mens heel groot.
Bedoel je vanaf de jager-
verzamelaars?
Ja, kijk ook maar naar Amerika. Alle 
grote beesten zijn daar in 1000 jaar 
tijd uitgeroeid toen de eerste mensen 
het continent bevolkten. Er is geen 
historische referentie voor wildernis 
nu. We kunnen wel onderzoeken 
hoe het was. Maar hoe het er uit zag, 
dat is geen referentie meer voor het 
nu. Wat neem je dan als punt? Alles 
zou een arbitraire keuze zijn. En 
een referentie zonder invloed van de 
mens is absurd.
Heb je dan een andere referentie, 
voor een compleet systeem?
Nee, ook niet. Want wanneer is 
het dan compleet? Een historische 
referentie helpt niet. Mis ik nu 
een trilobiet? Nee.. Ja, ik ben wel 
nieuwsgierig hoe het was. Maar 
echt missen kan niet. Ik ben er niet 
mee in contact geweest. Je kunt wel 
streven naar rijkere systemen, meer 
compleet, waar voor alles wat leeft 
ruimte is. Het gaat meer om ruimte 
bieden dan om construeren.

Ik wil mijn boek nu overigens in 
twee delen uit gaan geven. Een deel 
dat gaat over mijn eigen ervaring, 
over het zoeken van mijn natuur en 
een deel dat gaat over het zoeken 
naar onze natuur.
Ik ben nu een slotwoord aan 
het schrijven. Daarbij ga ik ook 
terug naar de filosoof Kant. Die 
beschrijft het sublieme op twee 
wijzen. Mathematisch, dat is 
de grootsheid, je klein en nietig 
voelen, bv onder een sterrenhemel. 
En naast het mathematische het 
dynamische. Daar zit meer de 
dreiging, de angst in. Zoals bij storm 
en wind. Ik voeg daar een derde 
aan toe. Dat gaat over de kracht 
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van natuur, niet over schoonheid in 
dat sublieme. De confrontatie met 
het leven zelf, misschien herinner 
je je de scene in mijn boek over 
de kanoetstrandloper op Griend. 
Waar een kanoetstrandloper in 
mijn handen sterft van honger en 
kou. Het gaat over eten en gegeten 
worden, over leven en dood.
Het debat over wildernis neigt voor 
mij ook meer naar het sublieme 
dan naar het mooie, dan naar de 
schoonheid.
Is wildernis mooi? Is het 
schoonheid?
Esthetiek is persoonsgebonden. 
Ook ecologische voorkeuren 
hebben een esthetische basis. 
Wildernis overstijgt esthetische 
discussies,  Het sublieme gaat het 
esthetische te boven. Is ook niet 
persoonsgebonden.

Je spreekt over het aangelegde. 
Je ervaring op Griend zit bij het 
sublieme, het ervaren van de 
achterkant van het leven. Ik ben 
ook een week op Griend geweest. 
Bij broedvogelonderzoek zat ik 
middenin de kolonie grote sterns 
en zag het eten en gegeten worden. 
Zeldzame kwetsbare vogels en de 
jongen worden gewoon opgevreten 
door de zilvermeeuwen. Dat 
is dan wildernis. Maar ik deed 
er ook muizenonderzoek en 
vond bosmuizen. Die waren 
meegekomen met het zand 
waarmee de haak opgespoten is 
om het eiland vast te leggen tbv 
die sternenkolonie. Hoe aangelegd 
kunnen we het krijgen? Hoe echt is 
die wilderniservaring dan nog?
Die bosmuizen, daar kijk ik dan 
overheen. Je ziet de ecologische 
processen doorgaan, ook met die 
zandhaak ervoor. Het is ook het 
ervaren van dynamiek, storm, kou, 
alleen zijn.
Die eerste week op Schier op 
de Oosterkwelder was ook heel 
bijzonder. Die dynamiek. En 
het afzien, dat is ook wezenlijk 
onderdeel van het ervaren.

Toevallig was ik ook voor een stage 
op Schier, ik deed er in de laatste 

elfstedenwinter veldwerk. Ik 
volgde hazen op de Oosterkwelder 
en was er ook met min 20 ’s nachts 
over de kwelder aan het dwalen om 
het gedrag van de hazen te volgen, 
dag en nacht, in bittere kou. Over 
ijsschotsen lopen en niet weten 
of je nog boven land of boven 
zee loopt. Door het ijs zakken 
in  het duister in je eentje en niet 
weten of je er weer uit komt. Die 
spanning, is dat wildernis, de 
wilderniservaring?
Ja, het gevaar is van belang. Het 
moeilijk hebben. Verwantschap 
ervaren met alles wat leeft, moet 
eten. Een soort mededogen, zoals 
met die kanoetstrandloper op 
griend.
Het raakt aan een aardse 
spiritualiteit. Dat bedoel ik niet 
zweverig. Een verbondenheid met de 
aarde, met de kracht van de natuur.
Heeft het dan ook met religie te 
maken? Zijn natuurbeheerders 
rentmeesters?
Religie, dat zijn projecties van 
mensen die bang zijn in het 
donker, verhalen verzinnen. Een 
aardse spiritualiteit kijkt naar 
innerlijke ervaring, . Het begrip 
rentmeesterschap is een 19de eeuwse 
uitvinding, geen bijbels concept.
Het christendom is netto een ramp 
voor de wereld. Onder het motto 
van rentmeester zetten we de hele 
wereld naar onze hand, we maken 
het liefst overal een gazon van. In het 
paradijs was iedereen nog vegetariër. 
Na de zondvloed geeft goed aan dat  
alles wat kruipt, loopt of vliegt er ten 
behoeve van de mens is. De mens 
mag alles benutten en alles wat leeft 
zal bang zijn voor de mens. Het lijkt 
erop dat het CDA dit steeds letterlijke 
neemt.
Is de christelijke grondslag van 
onze samenleving ook de basis van 
natuurbeheer in Nederland?
Er is geen eenduidige christelijke 
opvatting over natuur. Het idee 
dat de natuur er is om te veroveren 
moet bij de volkeren die dat tot 
Christelijk opvattingen hebben 
verklaard in vruchtbare bodem zijn 
gevallen. Zogenaamde christelijke 
opvattingen veranderen, denk 

aan slavernij of genderkwesties. 
Christenen van nu zouden zich diep 
schamen over opvattingen die 50 
of 100 0f 200 jaar geleden gewoon 
waren. Uit onderzoek blijkt dat het 
concept partnerschap met natuur 
steeds bredere bedding krijgt.

In de jaren ’80 is er de omslag in 
denken van natuurbeheer. Van het 
kleine vooral behoudende naar het 
grootse. Het viel ook direct goed in 
het beleid. Hoe ging dat denk je?
Het was de Copernicaanse 
ontdekking van de 
Oostvaardersplassen. Tot dan toe 
bestond de natuurbeheerderswereld 
vooral uit vegetatiekundigen. Die 
dachten dat alles dicht zou groeien 
als er niet beheerd (gemaaid) werd.
In de Oostvaardersplassen zag men 
dat het open bleef. Dat besef drong 
door. Ook de ontwikkeling bij de 
Amerikaanse ecologen drong hier 
door. 
Ik werkte toen als hoofd strategie 
natuur bij LNV. In de kelders van 
kasteel Groeneveld werkte ik met 
Frans Vera en Dirk Sijmons aan de 
4e Nota. De ontwikkeling van de 
EHS.
Het besef dat we niet meer over 
hadden dan de ruïnes van een 
ecosysteem. Met de ganzen werd dat 
expliciet.
Denk je dat grazers 
landschapsvormend werken?
Ja. Ze zijn sturend. Kijk maar naar 
de Serengeti in Afrika.
En  de hekken om de 
Oostvaardersplassen. Als die er 
niet waren, waren de beesten 
misschien wel weg en zou het 
wellicht toch dichtgroeien.
De Oostvaardersplassen zouden er 
dan zeker anders uit zien. Afrika 
is een goed voorbeeld. Daar staan 
hekken om de lodges. Daarbinnen 
zie je bosontwikkeling. En aan de 
randen van de Serengeti ook. Zonder 
grazers zou de Serengeti bos zijn.
En met betrekking tot historische 
referenties, een overzicht van 
landschapsontwikkeling maken 
kan, maar dus geen referentie, ook 
geen geografische. Het blijven keuzes 
en het is niet goed of slecht. Het zijn 

18
6

18
7



keuzes van mensen, de wereld is een 
tuin geworden. Er is nergens meer 
echte wildernis.
Kan het nog?
In principe niet. Wildheid is het 
hoogste wat we nog kunnen halen.
Waarom zouden we dat moeten 
willen?
Het is iets unieks. Maar altijd 
gekoppeld aan de mens. Het concept 
van Vera is interessant, of leuk, 
maar het is geen vanzelfsprekende 
natuur. Want, welke grazers kies 
je in de Oostvaardersplassen en 
welke waterstanden. Keuzes, 
mensenkeuzes. Het is geen wildernis, 
maar ik zie wel wildheid.
Ik werd soms somber van de 
Oostvaardersplassen toen ik daar 
een week zat omdat de confrontatie 
met de hand van de mens er zo 
zichtbaar is. De spoordijk en het hek 
bepalen de ruimte en het sterven van 
dieren.
En Tiengemeten, wat vind je daar 
van?
Daar word ik minder somber van, 
het is losser.
Komt het doordat het een eiland 
is?
Ja, ik denk dat het meespeelt. In 
principe kunnen er nog dieren 
naar toe en er van af. In de 
Oostvaardersplassen is het hek te 
dominant, te belemmerend.

Is kennis beperkend voor een 
wilderniservaring?
Facts Feed Wonder.
Wat bedoel je?
Hoe meer je weet, hoe meer je je 
verwondert.
Dus geen remming door kennis?
Nee, juist niet.

De stormen van ’72 en ’73. Wat 
is het effect daarvan geweest op 
natuurbeheer en natuurbeleid?
Niet zo groot, misschien een beetje. 
Het is meer dat we altijd nog 
dachten in het “middengebied” van 
Westhoff, het half-natuurlijke. 
Ineens was er het besef van de 
effecten van vergifting, verzuring 
en vermesting. Er was een paniek 
gevoel. Natuur was eigenlijk niet 
meer dan een paar kwetsbare 

eilandjes. Het EHS idee ontstond, het 
verbinden en verruimen.
We zagen in dat die natuur-eilandjes 
niet zozeer de beste plekken waren, 
maar gewoon de relicten waar de 
landbouw nog niet had toegeslagen. 
Het was het best haalbare voor 
toen. De vegetatiekundigen waren 
gericht op het kleine. Het besef van 
de waarde van de deltanatuur van 
Nederland kwam pas later. Rivieren 
vol dode vis, grote teruggang van de 
weidevogelstand en een heel sterk 
dalende roofvogelpopulatie. Dat 
deed de alarmbellen afgaan.
Ik geloof niet meer in een 
duurzame landbouw, in agrarisch 
natuurbeheer. Je moet het scheiden. 
Je moet landbouw niet belasten met 
duurzaamheid en milieu.
Natuur is echt wat anders. Je kunt 
natuur in mijn ogen met van alles 
combineren, met stedenbouw, 
met infrastructuur, met recreatie, 
maar niet met landbouw. Die 
productiedoelen conflicteren.
De Millingerwaard vind ik 
fantastisch. Je stapt het station uit, 
loopt tien minuten en je bent in de 
wildernis. Heel goed dat ze daar de 
wandelaars de vrijheid geven. Als je 
de strandjes zou afsluiten krijg je er 
meer bontbekplevieren. Dan maar 
geen bontbekplevieren. Ik geloof wel 
in onopvallend zoneren, dat gaat 
goed.

Wat vind je van de EHS, van wat er 
van geworden is. Zit het dicht op 
het oorspronkelijke idee dat jullie 
voor ogen hadden?
Bedoel je het beleidsconcept of de 
motivatie erachter?
Beide, die splitsing is mooi.
Als we teruggaan naar de motivatie 
erachter, dan is het maar heel 
matig gelukt. De verbindingen 
functioneren heel matig. We hadden 
gelijk om de kaarten niet op het 
landbouwgebied te zetten. Daar is 
de natuur gierend achteruit gegaan. 
Alle vooruitgang is geboekt in de 
natuurgebieden.
Van het beleidsconcept is de fijne 
dooradering waar de provincies 
verantwoordelijk voor waren niet 
gelukt. En een paar belangrijke 

robuuste schakels worden nu niet 
afgemaakt.
Onze inzichten zijn ook enorm 
gegroeid. We leggen nu meer 
nadruk op wetlands, hebben veel 
meer inzicht in de werking van 
ecosystemen. Als we nu een EHS 
zouden ontwerpen zou die er anders 
uitzien.

En de toekomst?
Ik ben nu bij WNF binnengehaald 
om een toekomstvisie te schrijven 
over natuur in Nederland. Als je 100 
jaar terug kijkt, dan is er niks meer 
van dat landschap over. En over 
weer 100 jaar zal Nederland er weer 
heel anders uit zien. Wat moeten we 
nu dan doen? Daar ben ik mee bezig.
Heb je contact met 
Staatsbosbeheer als groot 
natuurbeheerder?
We werken samen aan het 
Oostvaarderswold. Voor de visie zijn 
de contacten nog beperkt. We willen 
eerst zelf de contouren ontwikkelen. 
Staatsbosbeheer ligt helaas 
gedwongen aan het infuus van het 
ministerie. Ze zijn verkleefd met het 
ministerie en hebben nauwelijks 
ruimte om iets anders te willen dan 
het ministerie voorschrijft. 
Ik zal je een artikel toemailen  
over onze lange termijn visie. Het 
stond onlangs in Landschap. We 
zijn intern al jaren bezig met het 
denken op grotere schaal en in 
de variëteit van het Nederlandse 
landschap. Vanuit zowel onze 
verantwoordelijkheid voor natuur, 
als voor erfgoed.

Voor de toekomst zijn internationale 
samenhangen van groeiend belang. 
Nederland heeft een belangrijke rol 
als delta voor trekvogels. We moeten 
groter kijken, internationaal. Wat 
is dan onze verantwoordelijkheid. 
Het begint met “wat vind ik 
belangrijk”. Natuur is een mondiaal 
vraagstuk, de wereld is nu zo klein 
geworden. Te klein om te redden met 
natuurdoeltypen.
Door eerst groot te denken en te 
beseffen wat onze internationale 
rol is, kan het uitmonden in het 
inzien van het belang van zo’n 
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vloeiveld van een voormalige 
aardappelzetmeelfabriek in Oost-
Groningen waar je het over had. 
Dat kan dan essentieel zijn als 
pleisterplaats voor trekvogels.

Ik vind de link mens-natuur 
belangrijk. We moeten mensen hun 
omgeving terug geven. Natura 2000 
verkrampt. Het is postzegels beheren. 
Terwijl voor de echt belangrijke 
gebieden zoals de Zeeuwse Delta, het 
rivierengebied en de Waddenzee het 
beheer nog steeds niet goed geregeld.

Vind je dat we en zorgplicht 
hebben voor dieren als we ze zelf 
introduceren?
Nee, maar mijn mening doet er dan 
weinig toe. Er zijn veel anderen 
die dat wel vinden, dus is het zo. 
Die zorgplicht is er feitelijk voor 
landbouwhuisdieren.

Ik teken het schema met 
de diagonaal waarop de 
natuurlijkheid toeneemt. Ik 
teken de Beemster in bij een lage 

natuurlijkheid en vraag Bram 
een aantal andere gebieden in te 
tekenen.
Helemaal rechts zet ik de 
Waddenzee als meest natuurlijke in 
Nederland. Een stukje daaronder 
het Bargerveen. Hoewel daar 
wel degelijk ontginningssporen 
zitten, maar de vegetatie is nog 
oorspronkelijk. Daar weer wat onder 
de Millingerwaard, om de processen.
Ongeveer in het midden de 
Biesbosch. Er ontbreekt veel, maar 
de processen hebben wel de ruimte.
Op ongeveer een kwart staan de 
Oostvaardersplassen, omdat ook 
de dieren er geïntroduceerd zijn. De 
menselijke hand is erg zichtbaar.
Het Ballooërveld is cultuur. Die zit 
net boven de Beemster.

De Oostvaardersplassen is een 
interessant experiment. Maar echt 
een experiment en niet de enige 
manier.  Het is goed dat het er is. 
Het stelt het op scherp. Wat mij 
betreft is het bespreekbaar dat er 
geoogst wordt. Zijn natuurbeheer en 

oogsten niet te verzoenen? Mensen 
zijn natuurlijk bang dat het dan een 
soort boerderij wordt.  Liever zou ik 
de wolf er bij hebben. Het is nu een 
schijnnatuurlijkheid.

Heb je een icoon voor wildernis?
De Oostpunt van Schier. Met een 
strand voor het strand, spontane 
duinvorming. Het verdwalen en de 
angst.
Vroeger was natuur landbouw. Die 
tijd is voorbij. Als we maar eens 
ophouden met die link te leggen. 
We moeten stoppen met treuren om 
de teloorgang van natuur binnen 
een landbouwlandschap. Als we 
daarmee op kunnen houden en 
kunnen zien dat natuur zelf weer 
een plek vindt, een slechtvalk die 
nestelt in de stad. Dan hebben we 
ruimte voor nieuwe perspectieven!

Verslag Interview
Sander Terlouw,
ecoloog

Datum: 16 augustus 2011
Locatie: Staatsbosbeheer, Tilburg
Duur: anderhalf uur
bold = vraagstelling door Jori
cursief = beantwoording door 
geïnterviewde

Sander is in 2008 afgestudeerd 
aan de universiteit Wageningen, 
bos en natuurbeheer. Daarna 
kon hij direct bij Staatsbosbeheer 
in Driebergen aan de slag voor 
Natura 2000. Dat was vooral 
coördinerend werk. Daarnaast 
ook samen met Meta Rijks gewerkt 
aan het onderwerp fauna. Toen 
kwam er een plek als ecoloog in 
de regio zuid. En nu zit hij daar 
sinds anderhalf jaar, als ecologisch 

adviseur voor Zeeland.
De scriptie in 2008 ging over het 
Dwingelderveld. Sander heeft 
gemeten hoe recreanten aankeken 
tegen de landschappelijke 
veranderingen bij natuurherstel. 
Er werd landbouw en naaldbos 
omgevormd naar hei en 
nat natuurbos. Sander liet 
foto’s zien van de natuur die 
nagestreefd werd en foto’s van de 
landschappen die dan verdwenen. 
Middels een enquête (300-400 
stuks) werden vragen gesteld. 
Bij ongeveer de helft werd vooral 
informatie gegeven over het 
waarom. In beide gevallen bleken 
de gestelde doelen zoals hei en 
natte natuurbossen hoger te 
scoren, die vond men mooier dan 
de naaldbossen. Bij meer kennis 
over de redenen voor herstel 
was de reactie des te sterker. 
Kennis hielp bij de waardering en 
acceptatie van natuurherstel.

Ik heb Sander gevraagd mee te 
werken aan het interview, omdat 
hij een jonge ecoloog is, geschoold 
in de tijd dat natuurherstel en 
het creëren van nieuwe natuur/
wildernis gangbaar was geworden. 
Ik ben benieuwd of dat andere 
zienswijzen met zich meebrengt.

Wat is wildernis?
Dat is vooral een beleving. Ergens 
zijn en alleen natuur om je heen 
hebben. De natuur gaat zijn gang en 
je bent als mens alleen toeschouwer.

Wat is voor jou die 
wilderniservaring en waar heb je 
die gehad?
Altijd wel eigenlijk. Op plekken waar 
je denkt de enige te zijn. Ik ben veel 
in de Biesbosch. Je ziet ook daar 
het cultuurlijke er door heen, maar 
toch heb je het gevoel dat je in de 
wildernis bent. Ook in de duinen 
heb ik dat. Als je in de Kop van 

18
8

18
9



Schouwen op een duintop zit en om 
je heen alleen andere duinen ziet, en 
de zee. Dan heb ik het ook.

Je hebt het over alleen zijn, is het 
ontbreken van de mens essentieel?
Ja, voor mij wel. Het alleen zijn met 
de natuur. Die natuur gaat zijn gang 
wel.
En het zien van dieren?
Ja, dat voegt zeker iets toe, maar het 
hoeft niet. Als je door de Biesbosch 
kanoot en je ziet een bever, dan heeft 
dat een meerwaarde, ook al zijn ze 
in beginsel uitgezet.
Maakt het uit wat voor dieren?
Nee, dat maakt me niet uit. Hoewel 
zo’n grote grazer toch anders voelt 
dan een ree of een bever. En als 
het dan grazers zijn, dan liever 
een wisent dan een lakenvelder. 
Een beest is een beest en ze doen 
hetzelfde en je weet dat de mens ze er 
gebracht heeft, maar als je weet dat 
het anders kan, dan toch liever een 
natuurlijke grazer.
Als er in het landschap ingegrepen 
is, vind ik dat minder storend voor 
de wildernisbeleving dan zo’n 
gedomesticeerde koe.
En bouwwerken, een boerderij in 
de Biesbosch?
Dat vind ik eigenlijk wel mooi. 
Het geeft een extra dimensie, een 
compleetheid, de geschiedenis 
maakt het beeld completer en die 
wildernis ervaar je dan wel weer op 
een ander hoekje.
En als je dan zo’n griendkeet ziet die 
overwoekerd is, dan zie je de kracht 
van de natuur die het overneemt.

Kan wildernis jong zijn? Is er veel 
tijd nodig voor de vorming?
Het kan ook jong zijn. Het is de 
kracht van de natuur. Ik denk 
ook aan een schor dat overspoeld 
raakt. En dan kan het voor mij ook 
een schor zijn dat recent middels 
natuurherstel is aangelegd. Als de 
natuur het dan overneemt en de zee 
het wegspoelt, dan is het voor mij 
wildernis.
Is het de dynamiek, het 
onverwachte?
Ja, dat denk ik.
En de spanning?

Ja, dat klopt. Weten dat het kan 
gebeuren,d at je het tegen kan 
komen, dat je het kan zien. Dat 
is het mooiste. Ook in Polen, in 
Bialowieza, alleen al het weten dat 
je grote beesten tegen kan komen is 
genoeg.
Maar het zou ook op de Veluwe 
kunnen. Zeldzaamheid speelt voor 
mij ook een rol. Een wolf of lynx is 
dan meer bijzonder.

Je bent in Polen geweest. Heb je 
een referentie voor wildernis in 
Nederland?
Lastig. Nee. Niet denk ik. Het is 
niet zo dat je wat je daar ziet, dan 
hier ook wilt. Die grootsheid en 
compleetheid zou mooi zijn. De 
schaal is indrukwekkend.
Is schaal belangrijk voor 
wildernis?
Op afstand zou ik ja zeggen. Maar 
je kunt wildernis ervaren op 100 
vierkante meter. Als ik dan denk 
aan dat schor dat ik noemde, dan is 
schaal niet van belang.

Na de gesprekken die ik tot nu 
toe voerde, kom ik uit op een 
driedeling. De fysieke wildernis, 
de wilderniservaring en wildheid 
(natuurlijke processen). Wat vind 
je daarvan?
Herkenbaar. Maar ik haak dan 
al wat bij dat schor. Want die 
fysieke wildernis is die er nog in 
Nederland. Dat schor vond ik ook 
fysieke wildernis, maar zou hierbij 
misschien meer onder wildheid 
vallen. Waar ligt de grens? Dat 
overspoelde schor is voor mij al 
groots.
De Biesbosch is groot en een 
prachtige wildernis als je het loslaat. 
En dat kan ook in de duinen. Dat 
zijn plekken waar je wildernis een 
kans kunt geven.
Wat is dat dan voor jou, wildernis 
een kans geven?
De natuurlijke processen een kans 
geven, het niet tegen gaan. Zand 
laten verplaatsen door de wind. Als 
er een gat in de duinen slaat, het dan 
niet herstellen. Het laten gebeuren, 
ook als er zeewater inloopt.
En een gat graven in die duinen?

Dat hoeft daar niet. Als we maar 
stoppen met herstellen, dan is het 
er al. De uitkomst is onzeker en dat 
maakt het mooi.
Ik sprak ook met Hans van der 
Lans, een van de ecologen die 
Kritisch Bosbeheer hebben 
opgericht, iemand die aan 
het begin stond van het 
grootschaliger denken over 
natuur en een ander bosbeheer. 
Begin jaren ’80. Hij doet veel aan 
natuurherstelplannen en grijpt 
vaak eerst flink in om een goede 
basis te creëren. Wat vind je daar 
van?
Het ligt erg aan de plek. Soms is 
het wel relevant. Je kunt het ook 
gewoon laten gaan, dan kan het ook 
wildernis zijn. Sommige mensen 
vinden mijn tuin al wildernis.
Maar als je een terrein inricht dat 
dan aansluit bij bestaande natuur, 
dan kan ik me voorstellen dat je 
eerst ingrijpt, zodat de samenhang 
verbetert.
En bij voormalige landbouwgrond 
kan het ook wel van belang zijn.
En als je ziet dat alles zo verstoord 
is dat het anders niet meer komt, 
dan is ingrijpen wel geoorloofd. 
Kreken ontstaan niet zomaar weer, 
dan moet je een begin maken. En bij 
de rivieren, dan moet je misschien 
wel een ingang maken in een dijk, 
anders gebeurt er niks.

Zijn historische gegevens van 
belang?
Ja, het moet namelijk wel 
gebiedseigen blijven, streven naar 
dat wat er van nature voorkomt/
voortkwam.
Ga je dan ver terug in de tijd?
Nee, we hebben de kaarten van 1850 
digitaal en dat is genoeg, dat geeft 
voldoende basis.
En gegevens als pollenanalyses? 
Veenpakketten onderin vennen 
die informatie geven over 
landschappen van lang geleden?
Daar heb ik nog niet mee gewerkt. 
En Zeeland is een jong landschap, 
dat soort informatie is er niet.

Ik licht de discussie tussen Vera en 
Kooijmans wat toe. Over of het een 
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open of gesloten landschap was en 
wat daar de redenen voor waren.
Het is interessant, maar voor de 
natuur maakt het niet uit. Je kunt 
wat omstandigheden nabootsen. En 
wat er dan uitkomt, dat gaan we wel 
zien. Is het open, dan is het open, is 
het gesloten, dan is het gesloten.

Hoe kijk je aan tegen de rol van 
grazers?
Die doen in elk geval iets met het 
landschap. Maar de dichtheden 
bepalen, sturen. En dan ook nog, 
als ze er waren, dan waren ze vast 
niet steeds overal aanwezig. Als ze 
ergens 10 jaar niet kwamen zal het 
dichtgegroeid zijn. Ik geloof er in 
dat ze rondtrokken. En dat ze het 
niet open konden breken, dat was 
aan andere krachten. Als een brand 
of storm ergens een gat slaat, dan 
houden grazers het daarna wel een 
tijd open.
Dus grotere processen die 
grootschalig sturen en grazers 
kleinschalig.
Na een storm in de Biesbosch kan 
ergens zo een stuk wilgenbos voor 
70% plat liggen.
Iemand anders zei dat niet de 
grazers,maar alleen de bever in 
Nederland landschapsvormend 
bezig kan zijn. Door het 
bouwen van dammen komen er 
overstromingen, daardoor gaat 
bos dood en ontstaat openheid. 
Die kan dan weer door grazers 
opengehouden worden.
Dat kan in theorie, maar in de 
Biesbosch zie ik het niet. In1988 zijn 
dat met dat doel voor ogen 44 bevers 
uitgezet. Nu is het een populatie van 
250 dieren. Maar ze bouwen geen 
dammen. Het peil is ook te constant. 
Als er tij zou zijn, dan zouden 
sommige kreken steeds droog vallen. 
Om water vast te houden, zouden 
ze dan misschien wel dammen 
gaan bouwen. Nu is de noodzaak 
voor dammen bouwen er niet. En 
zien we ook geen landschappelijke 
veranderingen door de bevers.

We hadden het over geografische 
referenties. Maar heb je ook 
historische referenties?
Nee. Ook lastig, want wanneer is 
er precies wat geweest? Ik kijk meer 
naar andere plekken. Maar dan niet 
als referentie van hoe het moet zijn, 
maar om te zien hoe het kan werken. 
Het oerbos van Bialowieza of de 
laaglandbeek van de Biebzra.
Voor de Biesbosch is de Donaudelta 
interessant.
Het onvoorspelbare speelt een 
rol. Basisprocessen en ruimte. En 
hopelijk komt er iets moois uit.
Iets dat je mooi vindt? Speelt mooi 
zijn een rol? Esthetiek?
Nee, natuur is anders te waarderen 
dan mooi.
Hoe dan?
Een schilderij of architectuur kun je 
mooi of lelijk vinden. Bij natuur is 
het meer ontzag en de ervaring.
Heeft vormgeven een meerwaarde 
bij natuur, ontwerp?
Een kreek aanleggen bij nieuwe 
natuur geeft ook vorm en heeft een 
meerwaarde. Maar als de natuur het 
daarna overneemt en er wat anders 
van maakt, is dat nog mooier.

Vind je dat we mogen bijsturen?
Ja, ook in gebieden waar natuur 
stuurt met de processen.
Is de ruimte er in Nederland, om 
processen te laten sturen?
Ja, dat kan.
Waar?
Ik ga nu geen Oostvaardersplassen 
zeggen. In de Biesbosch is het beleid 
nu al “niks doen”. Dat betekent de 
komende 100 jaar misschien veel 
saai wilgenbos, maar laat maar 
gaan.
Is die ruimte er maatschappelijk 
ook?
Ja, die ruimte is er.
Het is lastiger als er beesten in het 
spel zijn. Als het heel zichtbaar is.
En die ruimte die moet er zijn, 
anders komen we steeds verder van 
de natuur af te staan als mensen. 
En alleen Staatsbosbeheer heeft al 
250.000 hectare in beheer, dus dan 
moet die ruimte er toch zijn?
Ik leg uit hoe Harm Piek 
aankijkt tegen een zorgplicht bij 

gedomesticeerde dieren en een 
recht op wildheid daartegenover. 
Wat vind je daarvan?
Ook daar zijn de grenzen lastig te 
vinden. De bevers in de Biesbosch 
vinden we wild, maar ook die 
zijn uitgezet. De dieren in de 
Oostvaardersplassen ook, moeten we 
daar wel ingrijpen?
Maar de gedachte op zich vind ik wel 
goed en mooi.
Zo gaat het wel. En ondertussen 
eten we vlees uit varkensflats, dat 
klopt niet met hoe we reageren 
op de vreselijke beelden uit de 
Oostvaardersplassen. Natuurlijk 
is dat vreselijk om te zien, zo’n 
hongerend, stervend hert. Maar 
dat is wel hoe het gaat. Hoewel 
we die beperking van te weinig 
voedselaanbod wel opleggen.
En de invoer van een toppredator, 
zou dat wat oplossen?
Ja, want er mist nu wel wat. Een 
sturingsfactor toevoegen die er ooit 
was en nu ontbreekt. Misschien dat 
de grazers dan uit angst op bepaalde 
plekken niet meer komen, omdat 
daar de predator huist. Dat zou op 
die plekken de bosontwikkeling op 
gang kunnen doen komen. Dat zou 
nog mooier zijn als wetenschappelijk 
experiment. Maar dat kan ook 
door eerst bv in een kwart te gaan 
bejagen, afschieten. In dat deel breng 
je de verstoring dan aan, de angst 
en misschien heeft dat hetzelfde 
effect. Dat zijn experimenten die ik 
leerzaam zou vinden.

Begin jaren ’80 vond een omslag 
plaats in het denken over natuur 
en in het natuurbeleid. Wat zijn 
daarvan de oorzaken geweest 
volgens jou?
Dat weet ik niet. Ik ben zelf van 
1983!
Er werd denk ik al langer nagedacht 
over natuur in Nederland en wat het 
zou moeten zijn. Het half natuurlijke 
lag het meest in ieders gedachten 
en herinnering, en men ging verder 
denken, was er meer?
Het toerisme kwam op, de wereld 
werd bereisbaarder en men zag 
meer, grootsere natuur. Dat kon dus 
ook. Er was kennisontwikkeling en 
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het paste in de tijdsgeest.
En ook een verhaal van Vera dat 
met overtuiging gebracht werd?
Passie is altijd belangrijk als je iets 
wilt bereiken, ook in natuurbeheer. 
Dat zie je maar weer.
En hoe het in het beleid kwam, dat 
weet ik niet.
En hoe kreeg je het mee in je 
opleiding?
Beide, zowel het halfnatuurlijke als 
het natuurlijke. Zonder uitgesproken 
waardering. De variatie werd van 
belang geacht. Wel persoonlijke 
voorkeuren van docenten, maar 
niet als een waardering in het 
onderwijsprogramma.
Geen goed en geen fout, maar het 
klapstoelbeheer, het loslaten, het 
toekijken zat er zeker in.
Nu in het werkveld zie ik dat het 
zeker niet overal kan.
Is Natura 2000 te strak?
Nee, dat is de invulling die we er zelf 
aan geven in Nederland.
Het is ook het loslaten. 
Blauwgraslandsoorten blijven met 
beheer wel voortbestaan. Bij loslaten 
kunnen ze misschien ook wel 50 
jaar verdwijnen en dan pas hun 
plek weer vinden. Willen we daar op 
wachten? Als het niet zeker is of en 
waar het terug komt?
In de Biesbosch hebben we veel 
vogeldoelen, ook met Natura 2000. 
Maar door het vele herinrichten, 
natuurherstel gaat het om veel 
pionierssoorten. 
Kan de kracht van het systeem zo 
sterk zijn dat al die soorten, die 
hele biodiversiteit wel zijn plek 
blijft vinden?
Het resetten van systemen is 
heel lastig, maar wel een goed 
uitgangspunt.
Hoe vind je dat het nu gaat met de 
natuur in Nederland? De EHS?
Er is veel bereikt in de afgelopen 
20 jaar. Nu met dit beleid wordt er 
helaas weer veel afgebroken.
Maar die laatste 20 jaar was er 
beleidsmatig ruimte voor natuur, 
er zijn veel hectares begrensd en 
verworven.
Ook voor Staatsbosbeheer was 
er voor de jaren ’70 denk ik nog 
vooral veel productie en minder 

oog voor natuur. Het was alleen het 
vastleggen van bestaande waarden 
en productie.
De verandering in denken was een 
grote en logische verandering, met 
kansen die meer op natuur gericht 
waren.
Vanaf 2000 ging recreatie een grotere 
rol spelen.
En nu, met dit nieuwe kabinet komt 
productie ook weer om de hoek 
kijken.

Wat vind je van de combinatie 
recreatie en natuur? En het effect 
op de biodiversiteit?
Recreatie kan in veel gebieden 
wel. Struinen kan overal, sommige 
andere recreatievormen niet. Maar 
ook daar geldt, niet alles hoeft 
overal.
Laura Kooistra was er duidelijk 
over, er moet meer natuur dicht, 
geen mensen. Het negatieve effect 
op biodiversiteit is te groot. Dat is 
onderzocht en bewezen. Mensen 
hebben al te veel invloed op het 
totale landschap.
Dat is een mooie gedachte, maar 
daar kun je niet mee werken.
Mensen moeten weten wat natuur 
is, maar dichtgooien, nee. Als je 
goodwill wilt hebben en houden 
voor natuur, dan moeten ze er wel in 
kunnen.
Stel er gaat 10% dicht, dat zou ik wel 
een goede maatregel vinden.
Maar dan zou ik ook zeggen, 
niemand er meer in, ook geen 
beheerder, geen boswachter, geen 
onderzoeker. Laat het dan ook dicht 
gaan.

Is natuur er voor de mens of heeft 
natuur een eigen waarde?
Ja, het heeft zeker een eigen waarde! 
Maar de mens is ook nodig, om 
de natuur te beschermen, om te 
voorkomen dat we de natuur nog 
meer bedreigen.

Er is nu nog maar 15% van de 
biodiversiteit over van wat er 100 
jaar geleden was. Het gaat dus 
eigenlijk heel slecht. Maar met het 
bewustzijnsniveau van mensen over 
natuur is wel veel goeds gebeurd.

Is Nederlandse natuur 
internationaal van belang? Of is 
het land zo vol en kunnen we geld 
en energie beter in het buitenland 
inzetten?
Elders liggen vast betere kansen. 
Maar elk land heeft zijn eigen 
verantwoordelijkheid en die moeten 
we nemen.
En er is zo veel moois, dat mogen 
we niet laten verdwijnen. Ook 
ideeën van het WNF om alleen naar 
laag Nederland te kijken en alleen 
de delta te beschermen vind ik te 
kortzichtig.

Ik teken het schema met de 
diagonaal met oplopende 
natuurlijkheid. Linksonder 
teken ik de Beemster en ik vraag 
Sander een aantal gebieden op de 
diagonaal in te tekenen.
Iets boven het midden zet ik de 
Waddenzee. Dat is wel het meest 
natuurlijke, maar het kan nog beter. 
Als ik hem nog hoger zet is er niks 
meer te groeien.
Iets eronder zet ik het Drents Friese 
Wold en het Dwingelderveld. Dat 
zijn oppervlaktes en er liggen 
kansen.
Daar weer net onder dan toch de 
Biesbosch! En als geheel zet ik de 
zuidwestelijke delta nog net weer iets 
lager dan alleen de Biesbosch.
De Drentsche Aa is erg cultuurlijk en 
komt veel lager op de diagonaal.

Ben je stedeling of plattelander?
Opgeroeid in Dordrecht, ik ben 
een stedeling.De liefde voor 
natuur komt denk ik toch voort uit 
jeugdherinneringen, op mijn fietsje 
naar de dijk en dan zo de Biesbosch 
in.

Je kent Tiengemeten vast ook als 
je uit die hoek komt, wat vind je 
daarvan?
Ik moet bekennen dat ik er nog nooit 
geweest ben, wel veel over gelezen. Ik 
vind het een mooi project met ruimte 
voor de drie stromingen. Een kans 
om dat aan het publiek te laten zien.
Maar zelf kom ik het liefst niemand 
tegen. Ik ga graag kanoën in 
Zweden.
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Vind je dat we mogen bijsturen in 
wildernis?
Ja, er zijn altijd randvoorwaarden. 
Maar het principe van niks doen is 
mooi.

Zijn er gebieden die ik moet zien?
De duinen van de Kop van 
Schouwen. En kanoën in de 
Biesbosch!
Iets dat ik gelezen moet hebben?
Nee, bij mij is het niet een bepaald 
boek dat me geïnspireerd heeft, 
kennis groeit.

Heb je een icoon voor wildernis?
Ik ben niet zo van de iconen. Er 
zijn wel mensen die allang in het 
natuurbeheer zitten en waar ik veel 
van kan leren.
En als er een soort is die mijn 
nieuwsgierigheid gewekt heeft, dan 
is het wel het ijsvogeltjes, zo mooi 
blauw.

Ik heb je ondermeer gevraagd 
vanwege je leeftijd. Ik moet zeggen 
dat ik je door de bank genomen 
genuanceerder vindt en vooral 
optimistischer over natuur en de 

toekomst.
Mijn referentie is natuurlijk 
ook anders. De rijkdom aan 
biodiversiteit van de jaren 50 heb ik 
niet meegemaakt, ik ben opgegroeid 
in de tijd van natuurontwikkeling, 
dat is mijn referentie, nieuwe 
natuur. Nieuwe natuur is voor mij 
positief.
Het is ook wel gevaarlijk, want 
de biodiversiteit is wel heel erg 
achteruit gegaan en omdat wij 
als jongere generatie dat niet mee 
hebben gemaakt zijn onze referenties 
anders. 

Verslag Interview
Ab Stegenga,

dominee

Datum: 18 augustus 2011
Locatie: Zwolle
Duur: twee uur
bold = vraagstelling door Jori
cursief = beantwoording door 
geïnterviewde

Het gesprek met ds Stegenga 
verloopt anders dan de andere 
interviews. In de eerder gevoerde 
gesprekken kwam de rol van 
religie en het christendom in het 
bijzonder naar voren.
Om hier meer over te weten te 
komen heb ik ds Stegenga gebeld. 
Ds Stegenga was van 1977 tot 1993 
predikant in de Pauluskerk (Ned 
Hervormd.) in Wezep.
De Pauluskerk is de kerk waar 
ik als kind met mijn ouders naar 
toe ging, juist in die periode was 
hij er predikant. Ik bewaar goede 
herinneringen aan ds Stegenga, 
hij staat middenin de wereld, is 
sociaal en durfde prikkelende 
preken te houden. Hij kreeg 
daarmee zowel negatieve (moet 
dat nou in de kerk?) als positieve 
reacties. De Pauluskerk was in de 
tijd van ontkerkelijking een jonge 
en sterk groeiende gemeente. 

Bij ds Stegenga voel ik me vrij 
om ook de kritische vragen 
over het christendom te stellen, 
daarnaast was hij actief in de 
periode (begin jaren ’80) dat er 
in het natuurbeheer een omslag 
plaatsvond. Ik ben benieuwd wat 
er toen kerkelijk speelde.
Omdat ds Stegenga niet zozeer 
in het onderwerp zit en ik hem 
overviel met mijn vragen, heb ik 
hem vooraf een brief gestuurd met 
mijn vragen. Na een voorstudie 
van zijn kant hebben we de 
uitkomsten samen besproken 
en daarvan is dit verslag een 
weergave.

In de brief die ik stuurde stond een 
passage uit het verslag van Laura 
Kooistra. Ze stelt dat ze graag 
vragen aan Rouvoet wil stellen. 
Ze begint er over de 10% die in de 
bijbel genoemd wordt, de 10% van 
de aarde die we als mens mogen 
benutten en waar we ver overheen 
zijn gegaan.
Daar ben ik begonnen en die 10% 
klopt niet. Het is juist andersom, 
in Leviticus 27 vers 30 staat dat 
een tiende van de opbrengst van 
de aarde voor de Here bestemd is. 
Daarna wordt het nog vervolgd 
in vers 32. Die 10%  is namelijk 
ondermeer voor de runderen en 
de geiten. En in het boek Numeri 8 
vers 21 staat dat het naast de dieren 
ook voor de Levieten is die in het 

heiligdom werken.
Met die toevoeging is het ook 
duidelijk dat de 10% dus niet voor de 
Here zelf is.

Ook stel ik in de brief vragen over 
de waarde die in de bijbel wordt 
toegekend aan natuur. 
Je kent natuurlijk het 
scheppingsverhaal. In Genesis 1 vers 
12 staat dat de aarde jong groen 
voorbracht en God zag dat het goed 
was. Het feit dat er staat “dat het 
goed was”, geeft een waarde aan, een 
positieve waarde voor natuur.
In Genesis 2 vers 15  staat dat God 
de mens nam en hem in de hof van 
Eden plaatste om hem te bewerken 
en te bewaren.
Daarin zit een opdracht voor de 
mens: behouden wat er is. Bij 
het bewerken kun je terecht de 
vraag zetten of dat niet veel te ver 
doorgeschoten is, waardoor van 
het bewaren (beschermen) niet veel 
terecht is gekomen.
Hier is overigens ook alleen nog 
maar sprake van het gebruik van het 
groen, mensen zijn nog vegetariërs, 
over vlees wordt nog niet gesproken, 
dat is pas na de zondvloed.
De tuin, de hof van Eden is een 
afspiegeling van de aarde als geheel. 
Een soort modelletje.
Over dat bewerken van de aarde 
wordt in het oude testament nog 
meer gesproken.
Het gaat dan om het zevende jaar 
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waarbij het land braak ligt. Dat 
staat in Exodus 23. Er zijn 6 jaren 
van zaaien en oogsten en het 7e jaar 
is het sabbatsjaar, een jaar braak. 
Dat is er met twee doelen. Het eerste 
doel wat genoemd wordt is: het 7e 
jaar is voor de armen, die kunnen de 
resten die zijn gebleven gebruiken.
Maar er is een tweede doel: een jaar 
rust voor het land.
Ik vroeg me toen af, hoe lang heeft de 
mens dat volgens de bijbel eigenlijk 
volgehouden.
Als het volk terugkeert in 450 v Chr, 
beschreven in Nehemia 10,  dan 
worden bij terugkomst de wetten 
opnieuw voorgelezen en wordt ook 
de wet herhaald van het sabbatsjaar.
Later komt het nog een keer terug in 
163 v Chr. In  1 Makkabeeën 6 vers 
53 staat dat de joden gebrek aan 
voedsel hadden doordat het een 
sabbatsjaar was. Toen was het dus 
nog in gebruik.
En het laatste wat ik vond was 133 v 
Chr,waar een schuldenaar afziet van 
zijn rechten.
Dat gaat allemaal over het 
landgebruik en de vruchten/oogst. 
Maar er wordt ook wat gezegd over 
de dieren. Na de zondvloed plaatst 
God de mens in een andere positie. 
De vrees en schrik voor u zij over 
al het gedierte der aarde en over 
al het gevogelte des hemels, al wat 
zich op de aardbodem roert en alle 
vissen in de zee; in uw hand zijn 
zij gegeven. Alles wat zich roert, 
wat leeft, zal u tot spijze zijn: Ik 
heb het u alles gegeven, evenals het 
groene kruid. Verderop sluit God een 
verbond met de dieren. In Genesis 9 
vers 9 sluit God een verbond met de 
mens en met alle levende wezens, 
het gevogelte, het vee en het wild 
gedierte der aarde. Een verbond 
waarbij niets dat leeft zal worden 
uitgeroeid. Dat wordt nog een aantal 
keer herhaald. Dat verbond bevestigt 
voor mij de waarde die God ook aan 
de dieren en aan al het leven toe 
heeft gekend, ze zijn alle belangrijk 
voor hem.
En dan kwam ik nog iets aardigs 
tegen in Deuteronomium 20 vers 
19 en 20 [het gaat over belegering 
van de stad]. Mozes is de spreekbuis 

van God. Hij zegt iets over de 
bomen. Bomen werden gekapt bij 
belegeringen om verdedigingswerken 
etc van te bouwen. Dat mensen 
tegen elkaar strijden is tot daar aan 
toe, maar God laat merken dat de 
bomen er niks mee te maken hebben. 
Er staat: “Laat de bomen staan, is 
een boom soms een mens dat je tegen 
hem strijdt?”.
En in de psalmen natuurlijk, daar 
wordt de natuur bejubeld. Psalm 104 
is de natuurpsalm, het is een loflied 
voor God over de natuur.  
Jesaja 29 zegt nog dat de boomgaard 
weer wordt als een woud (nadat bij 
Babylon veel bomen geveld zijn tbv 
oorlogvoering).

In je brief vraag je daarna ook om 
het verschil tussen die waarde van 
natuur in het oude en het nieuwe 
testament.
Het oude testament is vooral gericht 
op het aardse leven. Er zijn nog een 
aantal verwijzingen naar leven na 
de dood. Het zieleheil komt pas later.
Ik heb in het nieuwe testament ook 
gezocht naar verwijzingen naar de 
natuur en de waarde ervan. Ik zie 
minder rechtstreekse verwijzingen. 
Maar Jezus heeft wel oog voor de 
natuur. 
Math 6:26: Kijk naar de vogelen des 
hemels, zij zaaien niet en maaien 
niet en brengen niet bijeen in 
schuren, en toch voedt uw hemelse 
Vader hen. 
Math 13 is de gelijkenis met de 
mosterdplant.
En in Lucas 21 komt de vijgenboom 
naar voren.
Ik zie in dit alles een teken dat 
natuur belangrijk is en de moeite 
waard is.
In 1 Korinthen 15 staat een 
verwijzing naar het Koninkrijk van 
God, er staat dat ook daar bomen 
zullen zijn en water.
In het oude testament staat een 
verwijzing in Jesaja 65 en Jesaja 11. 
Ook dieren krijgen hun plek in de 
nieuwe aarde.
Dat die visioenen er zijn, zegt iets 
over Gods bedoelingen. Als het 
Gods bedoeling is die schepping 
te creëren, die heelheid, gaafheid 

en schoonheid, dan zie ik daarin 
ook een opdracht voor ons als 
mensen. Die heelheid, gaafheid en 
schoonheid moeten we behouden.

En hebben we dan ook een 
opdracht om te beheren of 
om te laten verwilderen, los te 
laten?  Dat zijn vragen die in het 
natuurbeheer spelen.
Er zijn levensvormen die niet 
zelfstandig meer kunnen leven, 
omdat we als mensen alles er 
omheen kapot hebben gemaakt. 
Hebben we dan een rol om het 
geheel en de samenhang weer te 
“helen”.
Ja, dat ben ik helemaal met je eens! 
Die rijkdom aan levensvormen zou 
weer zelfstandig moeten kunnen 
overleven, zonder beheer door 
mensen.

Je vroeg ook om de rol van het 
christenendom/de christenen 
bij de omslag in het denken over 
natuur. In 1967 schreef Lynn 
White in Science. Hij wees het 
Christendom als hoofdschuldige 
aan voor de milieuproblematiek. 
Het christendom had de natuur 
onttoverd. De heidense culturen 
hadden ontzag en respect voor de 
natuur, er was een heilig ontzag. In 
de natuur huisden de goden.
In Genesis 1 worden de 
natuurmachten (natuurgoden) 
ontgoddelijkt. De zon, maan en 
sterren worden door God als lichten 
aan de hemel geprikt. Daar zet de 
secularisatie in.
Natuur wordt ontgoddelijkt.  En 
de mens krijgt een opdracht als 
rentmeester over Gods natuur.
Ik herinner me ook de betreding van 
de maan door de mens in 1964. Daar 
heb ik toen over gepreekt. Abraham 
zou dat nooit gedaan hebben, want 
toen waren maan, zon en sterren 
nog goden. 
Psalm 8: Wat is de mens, ge hebt 
hem bijna goddelijk gemaakt.

In de 17e eeuw wordt God door 
denkers als Descartes aan de zijlijn 
geplaatst. De mens kan naar 
believen beheersen. Het rationalisme 
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komt op. Het christendom had geen 
antwoorden ging mee. 
God als horlogemaker, heeft de 
aarde geschapen en los gelaten.
Ook de Rooms Katholieke kerk 
had geen antwoord, Luther niet en 
Calvijn niet. Er was geen oog voor de 
natuur vanuit het christendom.
Alleen Franciscus van Assisi in de 
13e eeuw is natuurlijk het bekende 
voorbeeld.
Ziel en zaligheid worden steeds 
belangrijker, om in de hemel te 
komen.

Er is een grote eenzijdigheid in 
kerken. Dat is verdrietig, maar het 
is zo.
Die slechte invloed van het 
christendom op natuur  die je 
noemde kan ik niet ontkennen, ik 
denk dat het er inderdaad geen 
goed aan heeft gedaan. We zijn 
doorgeschoten en de heelheid van de 
schepping met zelfstandigheid van 
levensvormen is kapot gemaakt door 

mensen.
Dan wil ik toch nog graag een paar 
kleine hoopvolle acties noemen.
In 1988 hadden we het conciliair 
proces, misschien herinner je je het 
nog.
Dat ging over heelheid, 
gerechtigheid en vrede.
Ook in de Pauluskerk hebben 
we daar aandacht aan besteed. 
Voorin de kerk hing weken lang een 
driekoppig monster.
Een van de koppen stond voor 
de kapotgemaakte schepping, de 
heelheid die er niet meer was/is. 
Vooral met de koppengerechtigheid 
en vrede is wel wat in beweging 
gekomen. De wereldwinkel en de 
Amnestywerkgroep begonnen toen 
in de Pauluskerk. Ze zijn gegroeid en 
bestaan nog steeds in Wezep.

In de afgelopen 15 jaar zijn er ook 
ecologische vraagstukken naar 
voren gebracht in de angelsaksische 
stroming. Er verschenen meerdere 

studies. Oa van Rietkerk: De titanic 
achterna, over de toekomst van de 
aarde. Paul Santmire, The travail of 
nature.

En nog even over verschillen in 
het oude en nieuwe testament. 
Het nieuwe testament heeft een 
andere missie, het geloof in Jezus. 
In het nieuwe testament is de mens 
als onderdeel van de schepping 
een vooronderstelling. En in de 
toekomstverwachting komt de 
schepping terug.
Het aardse is minder expliciet aan 
de orde in het nieuwe testament, de 
oproep tot ommekeer staat centraal. 
Niet de verlossing uit deze wereld, 
maar vernieuwing van deze wereld.
Het fundamentele is hetzelfde 
gebleven, maar het gaat meer om 
acceptatie van Jezus, verzoening en 
bekering. Op weg naar een nieuwe 
hemel, een nieuwe aarde.

Verslag Interview
Frans Vera,

ecoloog

Datum: 2 september 2011
Locatie: Driebergen
Duur: ruim twee uur
bold = vraagstelling door Jori
cursief = beantwoording door 
geïnterviewde

We stellen ons aan elkaar voor, 
hoewel we collega’s zijn, kennen 
we elkaar nog niet.
Ik ben geboren en getogen 
in Amsterdam en altijd 
natuurliefhebber geweest. Aan 
de VU heb ik een combinatie 
gedaan van ecologie, milieu en 
planologie. Mijn eerste functie bij 
Staatsbosbeheer was per 1 april 1979 
medewerker WCL (Waardevolle 
Cultuur Landschappen).
Mijn eerste taak was het uitwerken 
van de Relatienota, de nota over 

de relatie tussen landbouw en 
natuur. Het betrof vooral het 
onderhandelen met de landbouw 
over beheersmaatregelen in 
beheersovereenkomsten.
Op 1 maart 1979 was in het 
tijdschrift “Natuur en Milieu van 
mij een artikel verschenen over de 
Oostvaardersplassen. Ik schreef dat 
naar aanleiding van een artikel 
over het gebied in “de Lepelaar”, 
het blad van Vogelbescherming, 
dat geschreven was door de bioloog 
Ernst Poorter. Hij verschafte mij 
daarvoor de gegevens. Zelf was ik 
toen nog nooit in het gebied geweest.
Mijn eerste grote klus in het 
kader van de Relatienota was de 
ruilverkaveling voor de poldervan 
Terschelling. Die polder had een 
hoofdfunctie natuur, maar zou door 
de ruilverkaveling zijn betekenis 
voor weidevogels voor een groot 
deel verliezen. We verloren het pleit 
op regeringsniveau. Dat was voor 
een keerpunt. Als in een gebied 
zowel belangen van natuur als van 

landbouw speelden en de landbouw 
ten koste van de natuur zou gaan, 
dan, als het puntje bij het paaltje 
kwam, verloren we het altijd van de 
landbouw. 
In de Oostvaardersplassen zag ik 
dat je voor natuur geen boeren 
nodig hebt. Wat daar gebeurde, 
betekende voor mij de omslag in 
denken. We moeten de natuur 
scheiden van de landbouw. Het 
gaat om op grote gebiedeninzetten, 
waar natuurlijke processen opnieuw 
tot ontwikkeling kunnen worden 
gebracht. De discussie binnen 
natuurbeheer kwam op gang. 
Vragen of de biodiversiteit hem 
zit in grote natuurlijke eenheden 
of in WCL’s, waar de natuur is 
afgeleid van de landbouw. En de 
eilandtheorie van MacArthur & 
Wilson. Er zijn alleen “eilanden” 
met “natuur” overgebleven die 
steeds verder geïsoleerd raken door 
de verdergaande landbouwkundige 
en stedelijke ontwikkelingen in 
de omgeving en de aanleg van 
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infrastructuur. Door die steeds 
verder gaande isolatie neemt het 
aantal soorten op (in) die eilanden 
steeds verder af.
Ik heb daar toen een rapport over 
geschreven met de conclusie hoe 
groot de Oostvaardersplassen 
moesten zijn om de kwaliteiten van 
het gebied te behouden. Een van die 
conclusies was ook dat het tracé van 
de spoorlijn Almere-Lelystad  moest 
worden verschoven. In rapport had 
ik een op een kaart van Nederland 
opgenomen met de moerasgebieden 
buiten de Oostvaardersplassen die 
met dit natuurgebied in een netwerk 
zouden kunnen worden opgenomen 
, waardoor er uitwisseling van met 
name vogelsoorten tussen deze 
gebieden zou kunnen optreden. Dat 
was later de basis van de Ecologische 
Hoofd Structuur (EHS).
In de Oostvaardersplassen kwamen 
tienduizenden, ruiende, niet 
broedende grauwe ganzen. Die 
begraasden de moerasbegroeiing, 
waardoor veel andere soorten 
vogels daar konden broeden, 
doortrekken of overwinteren. 
Buiten het moeras, in een droog deel 
van het natuurgebieden werden 
runderen, paarden en edelherten 
als wild levende dieren in het gebied 
gebracht. Zij schiepen graslanden 
waar de niet broedende, ruiende 
grauwe ganzen zich voor en na 
de rui ophielden. Dankzij deze 
graslanden konden de grauwe 
ganzen gaan ruien in het moeras en 
daar voor allerlei soorten vogels de 
levensomstandigheden scheppen en 
in stand houden.
Geïnspireerd door de ontwikkelingen 
in de Oostvaardersplassen 
hebben Fred Baerselman en ik 
toen de Verkennende Studie 
Natuurontwikkeling geschreven. Die 
werd in 1988 uitgebracht en daarin 
is de door ons beide bedachte EHS 
gepresenteerd. Ik was intussen van 
het Staatsbosbeheer overgegaan 
naar het Ministerie van LNV. Die 
studie veroorzaakte een enorme 
opschudding op het ministerie en 
ik moest daar weg. Maar alles wat 
ik voorstelde was gebaseerd op 
wat ik zich had zien ontwikkelen 

inde Oostvaardersplassen en 
gelezen had in wetenschappelijke 
artikelen. Men vond dat echter niet 
wetenschappelijk onderbouwd en 
daar liep ik tegenaan.
Ik ben toen van het ministerie van 
landbouw naar de Universiteit 
van Wageningen gegaan en 
daar onderzoek gedaan om alles 
wetenschappelijk te onderbouwen. 
Dat heeft uiteindelijk geresulteerd in 
een proefschrift.

Waar komt het idee van wildernis 
en oernatuur vandaan?
Het gaat niet om oernatuur, het 
gaat om natuurlijke processen 
die herhaalbaar en tijdloos zijn 
opnieuw tot ontwikkeling te 
brengen of te laten komen. Wij 
hebben de mogelijkheden daarvoor 
steeds verder ingeperkt. Het gaat 
dus om ruimte geven aan. En 
het bewijs dat dat kan ligt in de 
Oostvaardersplassen. 
Vervolgens kwam Plan Ooievaar, 
een plan dat in het kader van 
een prijsvraag door 6 mensen, 
waaronder ikzelf, is opgesteld. We 
wonnen er de eerste prijs mee. De 
opdracht was het rivierengebied 
weer een rivierengebied te laten 
zijn en niet een landbouwgebied, 
zoals de rest van Nederland al is. 
Voor ons was het aangrijpingspunt 
dat daar de dynamiek van het 
rivierwater nog aanwezig is, 
d.w.z. het overstromen en weer 
droogvallen van de uiterwaarden.  
In combinatie met wild levende 
herbivoren die de hoge delen 
zouden benutten als hoogwater 
vluchtplaats, zou het rivierengebied 
weer een rivierengebied worden. 
De grootste uitwerking van het 
plan is de natuurontwikkeling in 
de Millingerwaard langs de Waal 
tussen Nijmegen en Millingen. 
Om te weten te komen hoe het 
natuurlijke landschap er uit zag en 
welke natuurlijke processen daarin 
werkzaam waren, moest ik, omdat 
ze nu vrijwel zijn stil gelegd in ons 
cultuurlandschap, in het verleden 
duiken. Een van de bronnen was het 
gebruik van de wildernis, zoals dat 
is opgetekend in oude documenten. 

Ik kan geen oud schrift lezen, dus 
ik heb wel de in de moderne taal 
uitgeschreven documenten gebruikt. 
Dat zijn geen vertalingen, maar 
letterlijke weergaven. Juist met 
vertalingen sluipen interpretaties 
van de vertaler in de teksten en die 
wilde ik uitsluiten. (ik zal Frans de 
link van Cartago toemailen).
Er valt veel af te leiden uit de 
woorden die gebruikt werden voor 
bepaalde landschappen en die vind 
je o.a. terug in toponiemen. Uit die 
teksten blijkt dat woorden in de tijd 
gelijk blijven, maar de betekenis 
evolueert. Taal is bij historisch 
onderzoek een enorme valkuil. De 
valkuil is dat we de geëvolueerde, 
moderne betekenis klakkeloos 
naar het verleden toe extrapoleren 
en dus lezen wat er staat, maar 
niet lezen wat het toen betekende.  
Een voorbeeld is het woord acker 
dat in het Saksisch eikel betekent. 
Een acker in de Middeleeuwen is 
daarom geen acker in de moderne 
betekenis van het woord, maar een 
plek waar de eikels zijn, dus waar 
eiken staan. Een eik heet in het oud-
Nederlands dan ook een acker. Een 
hoge acker, een naam die je veel op 
het platteland tegenkomt. Is geen 
hoog gelegen akker in de moderne 
betekenis van het woord, maar een 
hoge eik, die als baken diende in het 
landschap. Een soort ANWB bord.
Als er in het Engels werd gesproken 
over wood, dan was het een plek 
waar hout was en dat kon een 
enkele boom zijn. Zo werd er in 
Schotse teksten gesproken over het 
transporteren van de woods naar 
Engeland, dus bomen als hout als 
materiaal (wood in de betekenis van 
wooden shoes (klompen) en wooden 
house, houten huis). 

Vanuit archeologie en de 
palaeoecologie wordt steeds 
benadrukt dat na de ijstijd het 
bos kwam. Nee, zeg ik dan, toen 
kwam niet het bos, toen kwamen de 
bomen. En of die een bos vormden, 
is iets wat in tweede instantie 
aangetoond moet worden 
Uit de pollenanalyses zijn 
boomsoorten af te leiden, geen bos. 
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Het lijkt er op dat men alleen over 
bomen kan denken in het concept 
bos.

En de gegevens over botresten? 
Hoe zit dat?
Gegevens van botresten komen 
o.a. van slachtplekken. Volgens 
archeologen is er een direct lineair 
verband te leggen tussen de 
aantallen botten in jachtkampen 
en de aantallen dieren in de 
natuur. Dat kan helemaal niet. 
Een voorbeeld is de wolf. Maar er 
zijn nooit resten van wolven in 
jachtkampen gevonden. Hoe zit dat 
dan als we weten dat de wolf tot in 
het midden van de 19de eeuw in 
Nederland voorkwam? Volgens mij 
kun je de verbanden tussen wat er 
was en wat er teruggevonden is in 
slachtplekken niet zo leggen.

Bij eerdere interviews hoorde ik 
dat eigenlijk alleen de bever is 
staat is om landschapsvormend 
te werken en dus als enige dier 
ook van sturende invloed is op 
bosontwikkeling.
Ja, er bestaan beverweides van wel 
700 hectare!
Maar dat neemt niet weg dat elke 
bosbouwer weet dat een paar 
runderen de bosverjonging tegen 
kan gaan.
De heersende theorie is dat er 
gesloten bos was, daarna trad 
de mens vernietigend op. Op 
voormalige open plekken van het 
bos legde de mens akkers aan, 
de verlaten akkers werden door 
successie weer bos. Een lineaire 
successie. Daarop is de theorie 
gebaseerd dat zonder de mens alles 
bos was en zou zijn gebleven. Een 
theorie die op voorhand dieren 
uitsloot van de ontwikkeling van de 
begroeiing. 
Voeg je er beesten in, dan krijg je 
een non-lineaire successie, met als 
resultaat een parkachtig landschap.
Dat er vroeger bos was, is mede 
gebaseerd op dat uit pollenanalyses 
uit het veen kwam dat 90% van de 
pollen van bomen afkomstig was en 
10% van niet boompollen, grassen 
en kruiden. Als je nu de theorie 

van het bos toetst aan de hand van 
zogenaamde bosreservaten dan 
blijken de lichtsoorten die in de 
pollendiagrammen voorkomen, 
zoals beide soorten eiken en de 
hazelaar, te verdwijnen. Bovendien, 
onder een kronendak bloeit 
hazelaar niet, dus waar komen dat 
al die pollen van ed hazelaar in die 
pollendiagrammen vandaan?

Waarom ben je er zo mee bezig?
Bij de Oostvaardersplassen kreeg 
ik iedereen in mijn nek. Ik moest er 
uit bij het ministerie van landbouw. 
Toen ben ik gaan lezen en lezen, 
ik wilde alles uitzoeken. Ik wilde 
weten hoe de natuur werkt. 
Bovendien snapte ik niet waarom 
mensen die zich natuurbeschermer 
noemen, genoegen nemen met de 
onnatuurlijke cultuurlandschappen 
als raamwerk voor het 
natuurbehoud. Ik ontdekte het 
verschijnsel van de parkachtige 
bosweide in de literatuur. Nu 
blijkt dat als je in een bosweide  de 
beesten er uit haalt en je doet verder 
niks, er een gesloten bos ontstaat, 
waarin dan wel lichtbehoeftige 
boomsoorten als beide soorten eiken, 
maar ook alle inheemse soorten 
struiken (op de kamperfoelie na) en 
wilde fruitsoorten als wilde peer, 
wilde appel en zoete kers. 
Waarom?
Ze worden op den duur 
overschaduwd en weggeconcurreerd 
door schaduw verdragende soorten 
bomen als de beuk, de linde, de 
haagbeuk, de es, de esdoorn en de 
haagbeuk.
Wat streef je dan na?
Ik streef een bosweide beeld na, 
omdat het natuurlijke landschap het 
meest nabij komt en in principe alle 
typen landschap bevat met alle voor 
Europa inheemse soorten planten en 
dieren, dus onze biodiversiteit.

Ik heb in een gebied gewerkt 
waar geiten waren ingezet als 
beheermaatregel. We vonden 
dat het te kaal werd en dacht 
dat soorten als beenbreek niet 
meer tot bloei konden komen. 
De meningen waren verdeeld. 

Door een stukje uit te rasteren 
konden we het verschil zien. 
Beenbreek stond er wel degelijk en 
kon inderdaad niet bloeien. Het 
stukje waar de geiten niet kwamen 
was direct helemaal geel van de 
beenbreek.
Ik bedoel te zeggen dat planten 
er soms wel zijn, maar geen 
stuifmeel produceren en dus in 
pollenanalyses ook onzichtbaar 
blijven, bijvoorbeeld door een 
(over-)begrazing.
Dat zijn de black holes in de 
pollendiagrammen.

Het lijkt alsof je een legitimatie 
ontleent aan het verleden 
met wat je doet in bv de 
Oostvaardersplassen. Waarom?
Omdat alleen het verleden ons 
informatie kan bieden over hoe de 
natuur werkt. Ik kijk hoe het was 
en gebruik gegevens om naar een 
bepaald toekomstbeeld te streven. 
We zeggen voortdurend dat we de 
natuur willen behouden en het 
enige at we doen is de niet natuur 
behouden, omdat daar nog een 
aantal wilde planten- en diersoorten 
in voorkomen.
Ook binnen begraasde 
landschappen is een hoge 
biodiversiteit en staan er 
bijvoorbeeld orchideeën. Maar de 
natuurbeheerwereld gelooft het niet. 
Daar komt bij dat als men denkt 
aan waar een soort van nature 
voorkwam het meestal gaat om de 
laatste vluchtplaats en die is vaak 
bij lange na niet kenmerkend voor 
het natuurlijke voorkomen van een 
soort. 
Ik denk ook ineens aan de “néné”, 
een gans die leefde op Hawaï, 
daar inheems was en in het wild 
uitgestorven was. Er waren er nog 
een aantal in waterwildparken, die 
konden weer uitgezet worden op 
Hawaï. Die werden dus uitgezet op 
de plek waar de laatste exemplaren 
in het wild waren waargenomen. 
Maar je moet nooit vergeten dat 
ze daar waar ze op het laatst 
voorkwamen ze al aan hun 
vingertoppen aan de rand van boven 
de afgrond hingen. Dat wil dus 
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absoluut niet zeggen dat dat ook de 
beste plek is om ze weer uit te zetten. 
Het werd dan ook een fiasco.
Het zijn relicten die over zijn 
gebleven, zo is het ook met de 
Nederlandse natuur, wat we terug 
zien in veel natuurgebieden zijn 
slechts relicten van grote gebieden en 
systemen die er ooit waren. Wat over 
is gebleven zijn niet perse de beste 
stukken.
Je kunt veel uit het verleden leren.
En we kunnen opnieuw naar 
natuurlijke processen.

Ik vind dat je cultuurhistorie/erfgoed 
en natuur uit elkaar moet trekken. 
Dan pas kun je het ook zuiverder 
over natuur hebben. Nu ontstaan 
er discussies dat een koe toch ook 
natuur is. Ja, een gorilla is ook 
natuur en dus is een gorilla ook een 
koe denk ik dan. Het is van natuur 
een betekenisloos begrip maken.

Wat is voor jou dan wildernis, of de 
oorspronkelijke natuur?
Niet gemanipuleerd ten behoeve 
van de landbouw of bosbouw, dus 
niet veranderd ten behoeve van 
productiedoeleinden. Landbouw 
en bosbouw zijn een selectie en 
die hebben we nu tot natuur 
gedefinieerd. Het abnormale wordt 
normaal.

Zijn hekken beperkend?
Nee. Voedsel is altijd de beperkende 
factor. Zouden de hekken anders 
staan, zodat het gebied ruimer 
wordt, dan groeit de populatie ook.
Ergens komt er dan een keer een 
barrière, een berg bv.
En als er wolven komen, wat 
gebeurt er dan?
Als er wel wolven zouden zijn, 
dan doet dat weinig met de 
aantallen herbivoren. De angst 
heeft wel invloed, namelijk op het 
terreingebruik. Maar het effect ervan 
moet je niet overdrijven. Kijk naar 
leeuwen die op zebra’s jagen. Ze 
rennen weg, er wordt er een gegrepen 
door de leeuwen, de rest houdt in en 
kijkt toe.

Je zei te streven naar een bosweide, 
maar dat is een systeem dat 
ondermeer in de middeleeuwen 
gehanteerd werd, maar in mijn 
ogen ook aan landbouw gelinkt is.
Zit de scheiding niet ver 
daarvoor bij de omslag van 
jager/verzamelaars naar 
boerenculturen? 
De omslag zit hem in het moment 
dat we dieren als niet functionele 
elementen in de natuur gaan 
beschouwen op grond van het 
gereconstrueerde bos. Dat gebeurde 
in de 19de eeuw. Het ontstaan van 
de bosweide was alleen maar dat 
het effect van de wilde herbivoren 
als wild paard (tarpan) en wild 
rund (oerrund) werd vervangen 
door huispaard en huisrund. Wat 
natuurlijk wel een grote verandering 
was toen we gingen boeren, was het 
maken van velden voor de gewassen. 
Dat was een trendbreuk. Wat betreft 
de wildernis met grote, wilde grazers 
en de bosweide was de verandering 
slechts gradueel, niet essentieel 
zoals toen de huisrunderen en 
huispaarden in de 19de eeuw uit de 
bosweiden werden verwijderd. In 
de periode van jager-verzamelaar 
vind ik dat je de invloed van de mens 
kunt zien als die van een predator.
Er is vooral een dispuut over de 
interpretatie van pollen en botresten, 
niet over het feitenmateriaal wat ze 
vertegenwoordigen, dus niet over de 
diagrammen en de botten zelf. De 
discussie die we voeren, ondermeer 
de intensieve uitwisselingen die ik 
nu net weer heb gehad met Leendert 
Louwe Kooijmans, gaan over de 
premissen die worden gehanteerd 
bij de interpretaties van dit 
feitenmateriaal. Mijn kritiek is dat 
men de ecologie buiten beschouwing 
laat. De klassiek reconstructie van 
bos kan ecologisch niet; hij klopt 
niet.

Ik heb het wat gevolgd en het lijkt 
me een uitwisseling van gegevens 
die niet echt verder komt. Voegt 
het wat toe voor het natuurbeheer 
dat op de toekomst gericht is?
Jazeker. Historische gegevens en 
kennis zijn heel erg belangrijk. 

Uit de hele geschiedenis van de 
natuurbescherming blijkt mijns 
inziens dat de landbouw als 
raamwerk voor het natuurbehoud 
niet werkt en ongelooflijk duur is. 
Natuurlijke processen werken gratis, 
op zonne-energie.

En voegt nieuwe wildernis, de 
natuurlijke processen wat toe aan 
het natuurbeheer in Nederland?
Ja. Als het gaat om diverse 
landschappen zien we dat 
de verjonging van bomen in 
begraasde gebieden op gang komt 
in doornstruwelen. Dat zijn dingen 
die kloppen, dat werkt. Dat is 
bereikt in 10 jaar. Bosweide-achtige 
landschappen komen op tal van 
plekken opnieuw tot ontwikkeling, 
wat gepaard gaat met de terugkeer 
van verdwenen soorten en een 
toename van soorten die met 
landbouw of landbouwkundig 
beheer zeldzaam waren en bleven.

Ook dan, met begrazing en 
aantallen dieren, blijven we als 
natuurbeheerders sturen. Wat is 
natuurlijk?
Het gaat erom dat onderdelen 
natuurlijk kunnen zijn. Het geheel 
kan veel natuurlijke worden dan het 
nu is. Of we het absolute bereiken? 
Wie weet, maar we kunnen veel 
verder komen dan nu, waarbij we 
met natuurbeheer niet verder komen 
dan landbouw bedrijven. 
In NewForest zijn ook onderdelen 
die wel natuurlijk zijn binnen een 
cultuurhistorisch landschap. Zo 
kunnen we de stukjes van de puzzel 
opsporen en de puzzel in elkaar 
zetten. 
Je bedoelt zoals de veenvorming 
die weer op gang komt langs de 
beek bij de Drentsche Aa in een 
oud boerenlandschap?
Ja! Het vreemde is dat we met 
veenvorming wel het natuurlijke 
als referentie nemen en voor allerlei 
andere gebieden niet. Wellicht is 
de verklaring dat we het veen nog 
als ongerept uit de recente historie 
kennen en de rest al te ver achter de 
horizon is verdwenen.
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Ik teken de driedeling waar ik 
tot nu toe op uit kom voor mijn 
scriptie, met de fysieke wildernis, 
de wilderniservaring en wildheid.
Ja, die fysieke wildernis, in de zin 
van terug naar de wildernis, die 
wil ik ook helemaal niet terug. 
Wat je ziet is dat tegenstanders 
van natuurontwikkeling van 
natuurlijkheid altijd de karikatuur 
maken dat men dan terug zou 
willen naar het verleden. Onzin. 
Dat kan helemaal niet. Dat is wat 
de tegenstanders er mee willen 
zeggen, ze willen iets dat helemaal 
niet kan. De tegenstanders hebben 
dan geen argumenten meer nodig. 
In de wetenschap heet dat een 
stromannentactiek. Ik hoef hier niet 
in mijn blote kont rond te lopen. En 
ik wil ook gewoon naar de tandarts 
kunnen gaan. En dat kan best als 
delen van Nederland opnieuw weer 
meer natuurlijk functioneren. 
Die fysieke wildernis, dat is voorbij.
Wildheid zijn de natuurlijke 
processen waar ik over sprak.
En de wilderniservaring, daar 
zit veel in voor mij. Ik hou van 
roofvogels. Grote roofvogels, zoals 
de zeearend. Ik ken nog de situatie 
dat er in Nederland nog 20 paar 
haviken waren. Nu zijn dat er 
4000!!! En als ik een roofvogel zie, 
ook bij een buizerd, dan blijft die 
verwondering. En dat kan dus nog 
steeds, zeearenden in Nederland, 
hoewel er een tiental jaren geleden 
heel wat natuurbeschermers waren 
die bij hoog en bij laag beweerden 
dat het niet zou kunnen in 
Nederland; sterker, we verdienden 
helemaal geen zeearenden. Ze 
zouden alleen maar de aandacht 
afleiden van de achteruitgang van 
allerlei nog aanwezige soorten. 
Nogal calvinistisch!
Als soorten in agrarische 
landschappen aanwezig zijn, dan is 
dat omdat agrarische handelingen 
analoog aan natuurlijke processen 
verlopen en niet omdat ze zich 
hebben aangepast aan de landbouw, 
zoals wel wordt beweerd.
En de Oostvaardersplassen, dat is 
nog geen puur natuur,maar het 
komt er wel het dichtste bij.

Speelt esthetiek een rol, grijp je in 
als het niet word wat je verwacht, 
op grond van esthetische 
waarden?
Niet specifiek.
Het gaat mij om zo min mogelijk 
invloed van de mens, zo natuurlijk 
mogelijke processen. Nu wil 
het toeval dat de parkachtige 
landschappen van de bosweide 
ook esthetisch mooi zijn, maar 
nogmaals dat is toeval. Kijk naar 
de nog natuurlijke hoogvenen; die 
werden nog in de 19de eeuw als de 
meest verschrikkelijke landschappen 
afgeschilderd. .
Frans laat me verschillende 
afbeeldingen zien in zijn laptop. 
Veel foto’s van schilderijen. Ook uit 
kunsthistorie ontleent Frans ideeën 
van hoe landschappen geweest zijn.
Het zal geen exacte weergave zijn 
van hoe het er uit zag, maar het zal 
er vast op geleken hebben.
En kijk, dit schilderij van Johannes 
de Doper van Geertgen tot St Jans, 
een Haarlemse schilder uit de 15de 
eeuw. Er wordt gesproken over een 
woestijn, maar op dit schilderij is 
het een parkachtig landschap en 
geen woestijn in de zin zoals wij die 
kennen. Dat komt omdat in de tijd 
dat het schilderij werd geschilderd 
de woestijn een leeg gebied 
was, d.w.z. zonder bewoning of 
agrarische activiteiten als maaien en 
ploegen. Het was het niet in cultuur 
gebrachte, de woastine. Voor de 
tijdgenoten klopte het schilderij dus. 
Johannes had zich teruggetrokken 
in het niet in cultuur gebrachte, de 
wildernis. Nu kennen we het woord 
alleen maar in de moderne betekenis 
van (zand)woestijn. In het Vlaams 
komt nog een verwant woord voor, 
namelijk wastine, sterk gelijkend op 
woastine.

Maar, nog een heel andere vraag. 
Wat waren volgens jou oorzaken 
voor de omslag in denken begin 
jaren 80? De stormen van 72 en 73 
en hun effecten?
Nee. Die stormen waren wel de 
opkomst van bv kritisch bosbeheer 
en een verandering in bosbeheer.
Omslag was voor mij de verjonging 

van bomen in open grasland en niet 
in bos. Ik praat ook niet over open 
bos. Bos verplaatst zich, gestuurd 
door grote grazers.
Met de leden van kritisch bosbeheer 
liep het eerst niet makkelijk. Zij 
beschuldigden mij dat  ik met mijn 
proefschrift plagiaat zou hebben 
gepleegd. Onzin, zij hadden het nog 
steeds over bos en bekritiseerden niet 
de uitleg van de pollendiagrammen. 
Wat ze wel deden was mij op het 
spoor zetten van de bosweide 
en de verjonging van bomen in 
doornstruwelen. 
De stichting kritisch bosbeheer 
kreeg vooral een podium 
door van Beusekom, destijds 
staatsbosbeheerdirecteur. Hij gaf ze 
ruimte en zo kwam het concept van 
natuurlijk bos in het meerjarenplan 
bosbouw.
In de Structuurvisie Natuur en 
Landschap kwam het begrip 
natuurontwikkeling voor het eerst 
voor. Daar hadden mensen als Rik 
Herngreen, Fred Baerselman en Dirk 
Sijmons aan gewerkt.
In de Verkennende Studie 
Natuurontwikkeling van Fred 
Baerselman en mij werd de EHS 
gepresenteerd en het concept van 
de Ecologische Referentie. Die 
referentie is een hypothese, geen 
doel. Die referentie was bedoeld 
om de werking van de natuur, de 
natuurlijke processen en wat en 
wie daarvoor verantwoordelijk 
was, op het spoor te komen. Helaas 
moesten wie die referentie altijd 
aan het verleden ontfutselen, maar 
dat was niet omdat we terug naar 
het verleden wilden, wat overigens 
dus helemaal niet kan. We willen 
niet terug, maar vooruit, naar een 
toekomst voor de natuur!!
Natuur op basis van natuurlijke 
processen op gang krijgen. 
Basisidee was die natuur onder 
brengen in een samenhangend 
netwerk, de Ecologische 
Hoofdstructuur (EHS). Hij 
werd Hoofdstructuur genoemd, 
naar analogie van het 
Hoofdverkeerswegen netwerk en 
het hoofdvaarwegen netwerk, de 
rijkswegen, dus met de EHS als 
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opgave voor het rijk. Daaraan 
gekoppeld het fijnmazigere netwerk 
van de provincie en nog fijnmaziger 
netwerk op gemeentelijk niveau. 
Binnen de mazen van het netwerk 
zou dan de gebruiksruimten zijn 
met bijvoorbeeld landbouw. Het 
principe ging uit van scheiding van 
functies. Die laatste twee zijn er 
nooit gekomen. 
Ben je tevreden over het resultaat?
Nee. Het is verziekt. Het is oude wijn 
in nieuwe zakken geworden. Niks 
geen scheiding van functies. Juist 
de activiteiten die het meest hebben 
bijgedragen aan het verdwijnen van 
de natuur, de land- en bosbouw 
zijn juist in de EHS gebracht. 
Waarom? Omdat de meeste 
natuurbeschermers en –beheerders 
een natuurbeeld tussen hun oren 
hebben dat is afgeleid van die land- 
en bosbouw. Maar straks ga ik weer 
verder met de EHS en het streven 
naar de scheiding van natuur en 
land- en bosbouw.
Is het niet ver genoeg 
doorgevoerd?
De EHS zou een analogie van de 
rijkswegen zijn, maar dat is dus 
gestokt. Er is intern heibel geweest en 
nu wordt de verantwoordelijkheid 
naar de provincies gedelegeerd.
Ook moeten functies gescheiden 
worden. Geen bosbouw en landbouw 
meer mengen met natuur. Het gaat 
niet samen.

Ik teken het schema met de 
mate van natuurlijkheid en 
teken de Beemster in bij een lage 
natuurlijkheid. Ik vraag Frans 
een aantal andere gebieden op de 
diagonaal te plaatsen.
De Waddenzee zet ik het hoogst,op 
ongeveer ¾ van de diagonaal. Daar 
net onder de Oostvaardersplassen, 
daar hebben natuurlijke processen 
de ruimte.
Daar weer een stukje onder de 
Millingerwaard. Want daar is de 
invloed van de rivier nog sterk.Het 
Lauwersmeer vind ik een boerderij. 
Die zet ik op ongeveer 1/3, veel lager 
dus. En het Ballooërveld nog een 
stuk lager.

Dan teken ik nu een schema 
voor jou. Een schema wat aan de 
basis van Plan Ooievaar voor het 
meer natuurlijk maken van het 
rivierengebied lag.

In dit schema moet je onder 
natuurlijk verstaan, natuurlijk qua 
soortensamenstelling. Vuil water is 
natuurlijke niet natuurlijk. Wat je 
ziet is dat we in de geschiedenis de 
weg hebben gevolgd van van 1, naar 
2, naar 3. Wat nu de opvatting van 
natuurherstel was dat je dezelfde 
weg terug moest volgen, dus van 
3 naar 2, wat inhield dat eerst 
het water schoon moest worden, 
voordat je over natuurlijkheid in de 
betekenis van soorten kon denken. 
Eerst schoon water en dan pas de 
natuurlijkheid. Dat betekende 
veel internationaal overleg, want 
het rivierwater zou je alleen 
schoon kunnen krijgen als alle 
aan de rivier grenzende landen tot 
overeenstemming zouden kunnen  
komen. Dat zou wel eens heel lang 
kunnen duren. Wij zeiden, kijk naar 
de Oder en de Neisse, vuiler dan 
de Rijn en toch veel natuurlijker in 
soorten, met in de uiterwaarden 
bevers, zwarte ooievaars en 
zeearenden, omdat de uiterwaarden 
meer natuurlijk zijn, met o.a. bomen 
als de zwarte populier. Wij stelden 
voor om van 3 naar 4 te gaan. Vuil 
water, maar wel de natuurlijkheid 
in de zin van soorten. Dan heb je 
je zwarte ooievaar al terug, heb 
je al successen als het water nog 
vuil is, en je kunt dat doen, zonder 
op overeenstemming met andere 
landen te moeten wachten. .De weg 
terug via de waterkwaliteit duurt 

heel erg lang en dit kan ook, en veel 
sneller en het stimuleert, omdat 
je al heel snel resultaat kunt laten 
zien! Zie maar hoe het werkt met 
de geweldige ontwikkelingen in de 
Millingerwaard, waar de weg van 3 
naar 4 is bewandeld.

Frans laat nog meer beelden 
zien van schilderijen. 
Landschapsschilderingen met 
solitaire eiken met dode takken 
(in de kroon) die naar de hemel 
reiken en een tweede kroon 
die daaronder gevormd wordt. 
Dat soort eiken zie je ook in het 
Borkener Paradies en in New 
Forest. Die eiken bestaan en 
bieden ruimte aan Natura2000 
soorten.
Zoals gezegd, ik wil niet helemaal 
terug naar een wildernis situatie 
zonder menselijke invloed. Mensen 
moeten er kunnen genieten, er 
kunnen wandelen.
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NR.

1 Holmers-Halkenbroek, In-
richtingsplan fase I

TITEL PLAN

2 Inrichtingsplan 
Ezumakeeg

3 Een andere kijk op de 
Vennekampen & Holle Beetse

4 Inrichtingsplan, waaier van 
geulen

5 Afferdensche en Deestsche 
waarden,inrichtingsplan

6 Inrichtingsplan proefproject 
natuurontwikkeling 
“Olde Maten” 

7 Het Praambos, inrichtingsplan

8 Rapport Inrichtingsplan van 
het natuurontwikkelingsgebied 
“De Hooilanden” in 
Binnenveld-Oost  

9 Veluwemeer-Wolderwijd, 
natuurlijk uitgebreid

10 Natuurontwikkeling in de 
Stiftsche uiterwaard

JAARTAL 
PLAN

2001

1994

2006

1996

1996

1997

1991

2000

1996

1997

1989

AUTEUR/ BURO

DLG Dienst 
Landelijk Gebied

Grontmij

C.K.F. Broekhuizen 
en R. Vos (studenten 
Larenstein)

Grontmij

J.C. van der Perk, 
Rijkswaterstaat

Werkgroep 
natuurtechniek (SBB, 
DLG en prov)

Stichting Ark, iov 
Vogelbescherming en 
Wereld NatuurFonds

Adviesburo 
Ruimtelijke Inrichting 
en Techniek

F. V. Rossum, C. 
Spinnewijn,R. Sukel, 
M. de Veld, J. van der 
Velden 

J.C. van der Perk

Uiterwaardenpark 
Meinerswijk, ontwerp

GEBIEDSNAAM EN 
PROVINCIE

Holmers-
Halkenbroek, 
Drenthe

Lauwers-meer, 
Friesland

Vennekampen, Holle 
Beetse, Westerwolde, 
Groningen

Leeuwense en 
Drutense waarden, 
Gelderland

Afferdensche en 
Deestsche waarden, 
Gelderland

Olde Maten, Rouveen, 
Overijssel

Praambos, Flevoland

“De Hooilanden”, 
Veenendaal, 
Gelderland

Veluwemeer, 
Wolderwijd, 
Flevoland

Stiftsche 
uiterwaarden, 
Gelderland

Meienrswijk, Arnhem, 
Gelderland

OPPERVLAKTE
(HA)

EIGENAAR
/ BEHEERDER

Staatsbosbeheer

Staatsbosbeheer

Delgromij

Rijkswaterstaat en 
Staatsbosbeheer

Staatsbosbeheer

?

Bureau Beheer 
Landbouwgronden/
Staatsbosbeheer

Staatsbosbeheer

Rijkswaterstaat, 
Particuliere 
landgoedstichting 
Ribbins Peletier

Gemeente Arnhem11 Uiterwaardenpark 
Meinerswijk, ontwerp

1360

500

140

290

250

Proef 30 ha (totaal 
gebied 900 ha)

200

25

?

250

?

Staatsbosbeheer

Tabel Quick-scan referenties en historisch onderzoek in natuurontwikkelingsplannen



Begeleid natuurlijk boslandschap

Dynamisch, deels gesloten, deels half open en 
grootschalig grazig samenhangend ecosysteem

Onduidelijk, natuurontwikkeling binnen realisatie 
Ecologische Hoofd Structuur, diversiteit 
natuurdoeltypen

Begraasde uitwaard met boomgroepen

Natuurlijke processen in uiterwaarden, ruimte voor 
rivier (veiligheid) met behoud cultuurhistorisch 
elementen

Inzicht vergroten in mogelijkheden voor een nieuw 
laagveenmoeras

Scheppen van mogelijkheden voor natuurbeleving, 
draagkracht Oostvaardersplassen voor recreatie 
vergroten, natuurbeeld; vergelijkbaar met 
processen die in Oostvaardersplassen spelen

Open landschap met natte en vochtige 
schraallanden

Meer natuur, moerasbos, water

Ecologisch herstel van de rivie rmet 
riviergebonden natuurop d eoevers en ind 
euiterwaarden. Moeras, ruigte en ooibos

Moeras, slik, ruigte, gras, begraasd en onbegra-
asd bos. Vooral gericht op natuurbeleving. Ook 
cultuurhistorische elementen behouden

DOEL / STREEFBEELD MATE VAN INVLOED 
MENS IN GEKOZEN 
HISTORISCHE 
REFERENTIE,  
VERVOLGBEHEER

GEO- GRAFISCHE
REFERENTIE

Niet benoemdNiet benoemd

Niet benoemd

Niet benoemd

Niet benoemd

Niet benoemd

Niet benoemd

Niet benoemd

Niet benoemd

Niet benoemd

Niet benoemd

Niet benoemd

HISTORISCH 
ONDERZOEK

Alleen kaart 1900 
in plan, maar geen 
onderzoek

geen

Archeologisch 
onderzoek 
beschikbaar en kort 
historisch overzicht

Kaart 1840 opgeno-
men en ontwikkeling 
laatste 4 eeuwen kort 
genoemd

Korte beschrijving 
1400-heden

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Korte analyse en 
kaartenserie 1699-
1767-1850-1910.

Begrazing  en geen 
beheer

Begrazing

Seizoensbegrazing

Begrazing, 
kuddebeheer met 
afschot

Begrazing

Maaien blauw 
graslanden en 
schonen sloten

Goedkoop en 
extensief beheer, 
begrazing

Maaien 
graslanden en 
knotten bomen

Geen of 
extensief 
beheer

Begrazing

Begrazing

Niet benoemd

Niet benoemd

Niet benoemd

Niet benoemd

Niet benoemd

Niet benoemd

Niet benoemd

Niet benoemd

Niet benoemd

Niet benoemd

Neusiedlersee-
Seewinkel, grens 
Oostenrijk-
Hongarije

HISTORISCHE 
REFERENTIE EN INDIEN 
BENOEMD JAARTAL/
PERIODE HISTORISCHE 
REFERENTIE



NR.

Inrichtingsplan & Waterbesluit 
Beekdal Elperstroom (vooral 
waterbeheerplan)

TITEL PLAN

Inrichtingsplan object “De 
Heest”, stroomdal 
landschap de Drentsche Aa

Ontwerp-inrichtingsplan voor 
natuurtechnische milieubouw 
in de Grutte Brekken

Inrichtingsplan voor het 
natuurreservaat  
“De Tsjalberterkrite”

Herstel beekdal Vledder Aa en 
Tilgrup in Natinaal Park Drents-
friese Wold:Inrichtingsplan voor 
de deelgebieden De Hertenkamp, 
Wateren en Rijkmanshoeve

Plan Ooievaar, de toekomst 
van het rivierengebied

Ontwikkelingsvisie Tiengem-
eten, Eiland van wildernis, 
weelde en weemoed

JAARTAL 
PLAN

2005

1994

1992

1996

2000

1987

2000

AUTEUR/ BURO

Waterschap reest 
en Wieden

J. Plug

M. Wijnalds

M. Tiernego (student 
IJsselland RHS)

Buro Oranjewoud

D. de bruin, D. Hamhuis, 
L. van 
Nieuwenhuijze, W. 
Overmars, F. vera

R. Posthoorn (red), Rijk-
swaterstaat

GEBIEDSNAAM EN 
PROVINCIE

Elperstroom, 
Drenthe

De Heest, 
Drenthe

Grutte Brekken, 
Friesland

Tsjalberterkrite, 
Friesland

Vledder Aa en Tilgrup, 
Drenthe

Rijn en maas, 
Gelderland

Tiengemeten, 
Zuid-Holland

OPPERVLAKTE
(HA)

EIGENAAR
/ BEHEERDER

Staatsbosbeheer

Staatsbosbeheer

Staatsbosbeheer

Natuurmonumenten

Groot gebied, zowel 
natuur landbowu als 
bewoning

Natuurmonumenten

200 (beekdal)

110

165

107

300

Niet exact benoemd

1000

Staatsbosbeheer13

14

15

16

17

18

19

2002 B. Hullenaar, 
ecohydrologisch 
adviesburo

Roggebotveld, 
Flevoland

Staatsbosbeheer12 Natuurontwikkelingsplan 
Roggebotveld

?



Natuurlijke beek met kwelafhankelijke vegetatie

Half-natuurlijk landschap, herstel slenkenpatroon, 
sloten en greppels dempen, plaggen

Moerasontwikkeling

Moeras en ruigte

Half natuurlijke landschappen, droge en 
natte heide, natte en vochtige schraallanden, 
poelen en vennen, bossen. Tevens behoud 
cultuurhistorische elementen

Ooibossen, moeras, grazige delen, water

Ruigte, moeras, water en klein deel 
cultuurhistorisch

DOEL / STREEFBEELD MATE VAN INVLOED 
MENS IN GEKOZEN 
HISTORISCHE 
REFERENTIE,  
VERVOLGBEHEER

GEO- GRAFISCHE
REFERENTIE

Niet benoemdNiet benoemd

Twee opties uitgewerkt, 
voor het halfnatuurlijke is 
de  referentie de situatie 
1850

Niet benoemd

Niet benoemd

Niet benoemd

Niet benoemd

Hoofdstructuur 
inpolderingen behouden, 
1750, 1800 en 1850.

HISTORISCH 
ONDERZOEK

Geen

Geen, alleen benoemd 
dat er 100 jr geleden 
ook grasland was en 
vooral negatieve invloed 
mens op natuurlijk  
landschap benoemd.

Geen

Alleen korte 
beschrijving 
veranderingen 
afgelopen 20 jr

Korte beschrijving 

Korte analyse 
ontwikkeling gebied

Ontstaan in 1600, 
inpoldering-en 
die volgden zijn 
beschreven.

waterbeheer

Begrazen en maaien

Zo min mogelijk 
ingrijpen door mens

Begrazing

Eerste jaren 
maaien, daarna 
integraal begrazen

begrazing

Begrazen en in het 
culturhistorische 
deel: intensief 
beheer

Niet benoemd

Niet benoemd

Niet benoemd

Niet benoemd

Niet benoemd

Niet benoemd

Niet benoemd

HISTORISCHE 
REFERENTIE EN INDIEN 
BENOEMD JAARTAL/
PERIODE HISTORISCHE 
REFERENTIE

Natte bloemrijke graslanden, verschralen bodem 
(afgraven)

Niet benoemd Geen Maaien Niet benoemd



De Wildernis zoals die in de prehistorie in Nederland overal te vinden was, 
is volledig verdwenen. Toch wordt er lustig gedebatteerd over wildernis en 
worden er nieuwe wildernissen gecreëerd of wordt er ruimte gereserveerd 
om wildernissen te laten ontstaan.

Dit onderzoek plaatst de landschappelijke ontwikkeling en de betekenis 
van wildernis in een historische context. De fysieke wildernis, de 
wilderniservaring en wildheid komen aan bod. 

De uitkomsten van het onderzoek kunnen vandaag de dag verhelderend 
zijn in het debat over wildernis in Nederland. 


