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De belangstelling voor bomen en bos is de afgelopen jaren zichtbaar gegroeid.
Dit komt mede door de aandacht voor thema’s als klimaatverandering, circulaire
economie, voedselproductie en biodiversiteit. In de Nationale Bossenstrategie,
die in november 2020 is gepubliceerd, staat een integrale aanpak van deze
thema’s centraal. Het uitgangspunt van deze strategie is dat we het bos met al
zijn functies goed kunnen doorgeven aan toekomstige generaties, door meer en
vitaler bos te realiseren en een waardevolle bijdrage te leveren aan klimaat en
biodiversiteitsbeleid.

De volgende stap is dat de in de strategie
benoemde ambities en doelstellingen van Rijk en
provincies tot uitvoering worden gebracht. Door
het veelvoud aan perspectieven is dat een enorm
complexe opgave.

Donné Slangen

Deze verhalenbundel inspireert en
enthousiasmeert om met deze opgave aan de slag
te gaan, en illustreert de veelzijdigheid van bomen
en bos. Zoals het verhaal over Oudega waarin
bewoners een afscheidsritueel voor een boom
organiseren, de sociale, culturele en historische
waarden van bomen in steden en dorpen. Of lees
over het ontstaan van de botanische menukaart
van chef-kok Emile en hoe hij de belangrijke rol
van eetbare bossen in het voedselsysteem van de
toekomst voor zich ziet. Waterschapper Maarten
(ook wel de Freek Vonk van de Veluwe) pleit
vurig voor een toekomstbestendig bos, met meér
moeras, meér gezonde landbouw en een gezonde
bodem.
Deze bundel gaat over negen bevlogen groene
pioniers en het belang dat (en de waarden die) zij
hechten aan bos en bomen. De verhalen worden
vanuit verschillende invalshoeken belicht met
perspectieven voor een groene toekomst, en
bieden in vogelvlucht een beeld van wat er speelt
in onze samenleving.
De Bossenstrategie is een eerste stap om het
bos in Nederland voor het komende decennium
met elkaar vorm te geven. Deze bundel met
negen prachtige verhalen heeft mij geïnspireerd
om hiermee aan de slag te gaan. Ik wens u veel
leesplezier.
Donné Slangen
Directeur Natuur bij het ministerie van LNV
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Met de natuur mee
9 VERHALEN OVER BOMEN
Stilstaan bij bomen. De blik vernauwen tot hout. Dat kleine kijken
opent grootse vergezichten. Wie wil weten hoe oud een boom is, moet
zijn ringen tellen. Maar die ringen vertellen veel meer dan dat. Ze
geven inzicht in de klimaatgeschiedenis van de wereld en de interactie
tussen mens en natuur. In haar recent verschenen boek ‘Wat bomen
ons vertellen’ laat topwetenschapper Valerie Trouet zien dat bossen
grote schommelingen in de atmosfeer vastleggen als een nauwkeurige
tachograaf. In het boek beschrijft ze hoe menselijke beschavingen door
de eeuwen heen ten onder gingen aan die veranderingen, of zich juist
staande hielden door veerkrachtig te reageren.
De verhalen in deze bundel staan ook stil bij hout. We kijken echter
niet naar jaarringen, maar naar de kringen die ondernemende mensen
veroorzaken. Hun steen in het water levert boeiende verhalen op.
Verhalen die weliswaar beginnen bij bossen, bomen, struiken of
houtwallen, maar die vergezichten opleveren naar iets groters.
Ingenieuze en te verbeteren relaties met natuur-, landbouw-, bodem-,
water-, voedselsystemen, de kracht van verbeelding of sociale cohesie
en een inclusieve samenleving. Deze pioniers willen golven maken om
de samenleving te wijzen op het grote belang van bossen.
De negen mensen die in deze bundel aan het woord komen, staan niet
op zichzelf. Wie goed oplet, ziet een land vol vrijdenkers, voorlopers,
systeemveranderaars, mensen met twee rechterhanden of juist een
creatieve geest. Talloze mensen, met verschillende achtergronden,
zijn bezig met de toekomst van de natuur; in hun eigen dorp, stad of
provincie. Met landelijke én internationale impact.

5

6

9 ver halen o ver b o me n

Verandering begint misschien wel met stilstaan.
In het Friese Oudega stond het hele dorp stil bij
het afscheid van een majestueuze kastanjeboom.
Om vervolgens te waarderen wat er overblijft:
een verzameling gedreven dorpsgenoten die
collectieve denkkracht en energie waarderen
om hun eigen omgeving mede vorm te geven.
Dezelfde collectieve gedachte drijft Marien
Abspoel bij het verwezenlijken van zijn groene
woondroom op een voormalige kale akker in
Almere.Vergeleken met het Paradijsvogelbosje
zijn de Tiny Forests van IVN’er Daan Bleichrodt
piepklein, maar effectief zijn ze wel. Duizenden
stadskinderen halen dankzij deze minibosjes
dagelijks groene vingers in hun eigen buurt.
Kinderen die de natuur dagelijks kunnen beleven
en waarderen, zullen er ook voor strijden, gelooft
deze Chief Tree Planting Officer. Ook klimcoach
Mark Jacobs weet dat mensen veel kunnen
leren van bomen, vooral als ze erin zitten. Een
Nationale Boomklimdag is volgens hem een goed
begin; het kind van vandaag is de boombewaker
van morgen!
Mark Jacobs denkt groot, zoals alle pioniers in
deze bundel. Ze nemen zoveel mogelijk mensen
mee in hun dromen. Ze schudden systemen op en
knopen ze op vernieuwende manieren weer aan
elkaar. Want het terugwinnen van een gezonde
natuur en hoe wij als mensheid met elkaar en
onze aarde willen omgaan, vraagt om een veel
grotere welwillendheid van iedereen volgens
Maarten Veldhuis van het Waterschap Vallei en
Veluwe. Hij werkt samen met natuurorganisaties,
pachters, boeren en grondeigenaren aan de
waterhuishouding om meer gezond bos, meer
moeras, meer gezonde landbouw én een gezonde
bodem te realiseren.
Nee, pioniers zijn niet snel tevreden. En dat kan
ook niet; de opgaves waar Nederland voor staat
zijn simpelweg te groot. De agrarische productie
en de omliggende omgeving moeten weer in
balans komen, onze leefomgeving moet veel
gezonder, biodiverser en groener. Water heeft de
kwaliteit van de natuurlijke systemen nodig en de
schaarse ruimte moet flexibeler benut. En dat zijn
slechts een paar van de onvermijdelijke transities.
Aan duurzame verandering hangt een prijs,
maar het hoeft niet de wereld te kosten volgens
natuurverdubbelaar Daan Groot. Hij koppelt
natuur en economie aan elkaar en toont met
businessmodellen aan dat geld verdienen, meer
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biodiversiteit en levensgeluk hand in hand kunnen
gaan. Om daadwerkelijk en duurzaam te kunnen
veranderen, moeten we mee gaan bewegen met
de natuur in plaats van ertegenin, zeggen de
pioniers in deze bundel, ieder vanuit een eigen
invalshoek. Maar hoe doe je dat? En hoe ziet
zo’n natuurlijk systeem er precies uit? Door
het stadse leven, deadlines en het menselijke
streven naar efficiëntie raken we steeds verder
verwijderd van onze natuurlijke omgeving. En
wie de omgeving niet meer ziet, kan zich er ook
niet aan aanpassen. Componist Bert Barten gaat
de uitdaging aan en laat mensen in een rationele
samenleving zien dat ze onderdeel uitmaken van
de natuur. Hij verzamelt met wetenschappers uit
de hele wereld informatie over bomen en vertaalt
het naar muziek. Tijdens zijn boomconcerten
zijn luisteraars tot tranen toe geraakt. Wat
Bert bereikt met muziek doet chef-kok Emile
van der Staak met eten. Hij bereidt bijzondere
gerechten op basis van planten en neemt op
die manier mensen terug naar de natuurlijke
werking van een bos. Zijn vernieuwende keuken
geeft een radicaal inzicht in andere vormen van
landbouwontwikkeling.
Wat de verhalen in deze bundel duidelijk
maken is dat de tijd van nietsdoen voorbij is.
We moeten veranderen, vergroenen, er moet
meer bos komen, meer natuur. Ook dichtbij
huis. Dat betekent dat we goed moeten kijken
naar de natuurlijke draagkracht van gebieden, de
biodiversiteit, stikstof en het klimaat. Maar ons
ook bewuster moeten worden van de effecten
op de bodem die ontstaan door landbouw,
verstedelijking en de infrastructuur. Alles hangt
met elkaar samen. Dat in de ruimtelijke ordening
ook duidelijke keuzes nodig zijn, als het gaat
om natuur, staat in deze bundel als een paal
boven water. Want stel je voor wat er gebeurt
als de natuur zich tegen ons keert, zoals in het
theaterspel Forest van Emke Idema. Maar zelfs
dan is er een hoopvol perspectief; een way out die
je zelf kunt realiseren. Het enige wat je nodig hebt
is je eigen verbeelding volgens de theatermaker.
Als de wereld die we hebben bedacht niet meer
werkt, welke oplossingen bedenk je dan?

aan verbeelding laat spreken: we kijken sinds
de interviews met een nieuwsgieriger blik naar
bos en boom. Alle verhalen in deze bundel laten
zien dat natuurherstel en het vergroten van het
bosareaal en biodiversiteit van grote urgentie is.
Veel verhalen raken aan grensvlakken waar die
strijd wordt gestreden. Ze raken aan politieke en
financieel-economische thema’s die verder reiken
dan bos of boom. Het oplossen daarvan vraagt
om lef, leiderschap en de blik op de lange termijn.
Tot slot, willen we de negen pioniers bedanken
dat ze hun verhaal wilden delen. Deze bundel
verschijnt op het moment dat er een begin wordt
gemaakt aan de uitvoering van de landelijke
Bossenstrategie. We vertrouwen erop dat de
verhalen daar een bijdrage aan kunnen leveren.
We hopen een breed publiek te informeren over
de vele perspectieven, en hen aan te zetten tot
een veerkrachtige reactie op de grote opgaves
waar ons land voor staat.

De Verhalenvangers
Stephanie Bakker
Berny van de Donk
Annemarie de Graaf
De Verhalenvangers is een collectief van professionals
dat vernieuwende praktijken op het gebied van de
leefomgeving en ervaringen van koplopers, pioniers of
dwarsdenkers verbindt met het beleid van overheden.

We nodigen u uit om door de verhalen te
struinen. Om met een nieuwe blik naar bos
en bomen te kijken en te komen tot dwarse
plannen en grootste ideeën. Zelf zijn we geraakt
door de som van de verhalen die een rijkdom
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Karen Bies en Eppie Bosma namen met het hele dorp afscheid van hún kastanjeboom.

‘NU DE BOOM WEG IS,
WORDT HIJ EIGENLIJK PAS
GOED GEZIEN’

Op een zomerse avond in augustus bracht het dorp
Oudega een laatste groet aan een kastanjeboom. Aan
hún kastanjeboom. De majestueuze groene reus was
niet meer te redden. Het gebladerte werd dunner
en dunner, af en toe liet hij een zware tak vallen. De
boomchirurg van de gemeente Smallingerland velde
het definitieve oordeel. Oudegasters Karen Bies en
Eppie Bosma organiseerden een afscheidsritueel voor
de boom. Wat bezielt een dorp om stil te staan bij het
vertrek van een boom?
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Afb.
De majestueuze groene reus van
Oudega.

V

anuit Leeuwarden leidt de route
eerst langs leeg landschap, bijna
tweedimensionaal. De weg lijkt lager
te liggen dan het water. Boten varen op
schouderhoogte. Bij de afslag richting Oudega
prijkt een reclamebord in een veld vol keurig
uitgelijnde jonge kerstbomen. ‘Hier groeit
gezelligheid.’ Ook de resterende tien minuten
naar Oudega zijn veel boomrijker. De wegen zijn
omzoomd met eiken. De dominante weilanden
verdwijnen achter deze groene coulissen.
Tegenover de Sint Agathakerk staan Karen Bies
en Eppie Bosma rondom een grote cirkel zwarte
grond in het grasveld. ‘Ze hebben meteen de
stronk eruit gehaald, met zo’n zware machine was
dat in een mum van tijd gebeurd’, vertelt Eppie.
Sinds 1978 woont hij in het dorp. ‘Eerst een huis
in het dorp, nu in een boerderij aan de rand.’ Tot
zijn pensioen werkte deze hart-en-nieren Fries
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in allerlei technische beroepen. ‘Daarna werd
ik actief als vrijwilliger, nu bijvoorbeeld in het
Skûtsjemuseum, en in Oudega deed ik ook het
nodige: tien jaar in de redactie van de dorpskrant,
lid van de culturele commissie. Tegenwoordig ben
ik actief in een lokale historische stichting.’ Karen
woont korter in Oudega, iets meer dan twee jaar.
Ze werkt als journalist bij Omrop Fryslân, doet
daar vooral de meer culturele thema’s. ‘Mooie
verhalen vinden en vertellen is mijn vak.’
Deze gemeenschap van ongeveer 1.700 inwoners
weet zich aardig te redden. Zijn de aanrijtijden van
de brandweer onder de maat vanwege het vele
omliggende water? De Oudegasters nemen zelf
het voortouw. Binnen de kortste keren meldden
zich uit eigen gelederen voldoende vrijwilligers en
kregen ze alvast een tijdelijke kazerne.
De term mienskip, Fries voor zoiets als gemeen
schapszin, valt. ‘Dat dekt wel zo’n beetje de lading’,

vertelt Karen. ‘We zorgen voor hechte banden
door samen dingen te doen. We wachten niet op
de buitenwereld of de overheid. Een ander mooi
voorbeeld is het plan voor de vernieuwing en
uitbreiding van de haven, inclusief extra woningen
en behoud van erfgoed. Daar zit veel energie en
denkkracht in van mensen hier uit het dorp.’

Rituele borrel
Vanuit de aangrenzende tuin roept buurvrouw
Janke dat het sinds de boomkap héérlijk licht is
in haar huis. Haar was wappert in de felle zon.
Ongetwijfeld nog een voordeel. ‘Ja, dat is best
bijzonder, hoe nuchter hier naar zo’n verandering
wordt gekeken’, lacht Karen. ‘In het begin was ik
benieuwd of mijn idee wel kans van slagen had.
Eerlijk is eerlijk, ik trof nergens onwil maar niet
iedereen stond meteen te trappelen om het te
organiseren. Er was immers weinig tijd en dan heb

je ook nog te maken met dat duivelse coronavirus.
Maar het leek me zo mooi, veel generaties kennen
die boom, die hebben er misschien verhalen
over. Hoe leuk is het als we die kunnen ophalen
voordat ie gekapt wordt.’ Karen zocht uiteindelijk
contact met Eppie en legde haar idee aan hem
voor. ‘Je dacht dat ik nog in de culturele commissie
zat’, vertelt Eppie. ‘Dat geeft niet, ik denk altijd
met alle plezier mee. We hebben een paar dagen
vóór de kap bij elkaar gezeten om het voor te
bereiden. Mijn vrouw verzon de term boomborrel,
dat klinkt wat gezelliger dan een ritueel.’
Een bericht op Facebook, wat posters bij de
SPAR en de nodige mond-tot-mondreclame
deden de rest. Karen doet verslag: ‘Op de avond
voor de kap kwamen we bij elkaar. Eppie sprak
mooie woorden, hij memoreerde over wat
die boom allemaal moet hebben meegemaakt.
Vroeg zich af hoeveel jongens en meisjes onder

“

We hoopten op
geschiedenisjes, een
liefde of zo, of iemand
die uit de boom gevallen
was.
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Âlde beam

(Hein Westerhof)

Oan’t begjin hjir fan de Buorren
Stiest te pronkjen breed en fier
Hoelang kin nimmen mei wissens sizze
Mar ‘t is wis en wrychtich mear as hûndert jier
Hiele kloften seachst oan dy foarby gean
Generaasjes jong en âld
En do bliuwst dêr hieltyd op dyn eigen plakje stean
Simmers waarm en winters kâld
Maaitiid hjerstmis rein en stoarm
Bûgjend meigean en oerlibje
Wurkest oan dyn moaie foarm
Wylde kastanje no fan âldens eins tam
Weitsjend oer it âlde hou
mannich deade seachst foarby gean
No komt aanst dyn ein ek gau
Aanst it gefjocht mei seage en bile
In kraan sil dy it lêste setsje jaan
It giet ús oan it hert
we kinne neat mear foar dy dwaan
mar fan in ôfskie hiene we ferlet.
Rêst no yn frede âlde freon.

Oude boom

Aan ’t begin hier van de Buurt
Sta je te pronken breed en fier
Hoelang kan niemand met zekerheid zeggen
Maar het is wis en wrachtig meer dan honderd jaar
Hele troepen zag je aan je voorbijgaan
Generaties jong en oud
En jij blijft daar steeds op je eigen plekje staan
‘s Zomers warm en ’s winters koud
Lente herfst regen en storm
Buigend meegaan en overleven
Werk je aan je mooie vorm
Wilde kastanje nu van ouderdom eigenlijk tam
Wakend over het oude hof
Menig dode zag je voorbijgaan
Nu komt zo jouw einde ook gauw
Straks het gevecht met zaag en bijl
Een kraan zal je het laatste zetje geven
Het gaat ons aan het hart
We kunnen niets meer voor je doen
Maar een afscheid hadden we nodig.
Rust nu in vrede oude vriend.

_

15

het ruisende gebladerte hun eerste kus hadden
gekregen, hoeveel fietsers hadden geschuild
voor een plotselinge bui. De kolossale boom als
onopvallende bondgenoot van veel generaties.
Dat beeld zette hij prachtig neer. Daarna droeg
dorpsgenoot Hein Westerhof zijn speciaal voor
deze gelegenheid geschreven gedicht voor. Bij
de laatste regels was het muisstil. Tot slot kreeg
iedereen een bekertje water, we proostten samen
op onze oude vriend, dronken wat water en
gooiden de laatste slok één voor één naar de
boom.’
Eppie vond het indrukwekkend dat iedereen
aan dat laatste onderdeel meedeed. ‘In het
begin bleven sommigen wat op de achtergrond.
Zo stond oud-kroegbaas Wietse er eerst wat
schouderophalend bij, tegen de heg van de kerk.
“Ik heb helemaal niks met die boom”, riep hij, “ja
ik heb er weleens tegen geplast.” Maar toch kwam
hij een bekertje water halen.’

De boom verbindt
Mienskip. Op zijn oude, zelfs op zijn láátste dag
kan ook een kastanje hieraan bijdragen. ‘Dat
stond eigenlijk centraal voor mij’, vertelt Eppie. ‘Ik
heb niet per se veel met bomen, ben meer een
jongen van het open veld, daar ben ik opgegroeid.’
Zijn woordgebruik illustreert de pragmatiek.
‘Bomen werden gebouwd als windvang rondom

boerderijen. Of als er koeien met miltvuur
werden begraven, dan moesten er bomen op, die
bacterie blijft namelijk jarenlang heel besmettelijk.
Zo’n minibos gaf aan dat je er nooit meer moest
spitten.’
‘Ik heb wel echt wat met bomen, als kind al’, zegt
Karen. ‘Ik zie het nog voor me, de appelboom
met een schommel in de achtertuin. En ik hoor
de populieren van de buurman nog ritselen.
Sinds een paar jaar lees ik veel over bomen.
Het boek ‘Schorshuiden’ van Annie Proulx heeft
diepe indruk op me gemaakt. Ze schrijft over de
eerste bewoners van Amerika en Canada. Over
hun ontberingen, de kap en roofbouw op land
van indianen, hoe dat zich tegen hen keerde.’
Is het toeval dat Karen even later begint over
de teloorgang van de grutto? ‘Dat staat wat
mij betreft voor iets groters. Het gesprek van
de dag is hier: “van wie is het land eigenlijk?”
Gelukkig is er steeds meer draagvlak voor
agrarisch natuurbeheer. Minder biljartlakens, meer
kruidenrijke graslanden!’
Wat Karen en Eppie bindt is hun nieuwsgierigheid
naar verhalen, de mooie anekdotes. ‘We hoopten
op geschiedenisjes, een liefde of zo, of iemand die
uit de boom gevallen was’, bekent Karen. ‘Dat viel
in het begin wat tegen. Toch maakte onze actie
heel wat los, alleen op een andere manier dan we
hadden gedacht. Er was veel aandacht van krant,

“

Het gesprek van de dag
is hier: van wie is het
land eigenlijk?
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radio en televisie. De beroemde Friese schrijver
Willem Schoorstra schreef er een column over.
Hij greep de gebeurtenis aan om te laten zien
wat we van die kastanje kunnen leren. Langzaam
en met aandacht ademhalen, zonder voorwaarde
aanwezig zijn, zonder oordeel waarnemen. Dat
is de boodschap van een boom. Prikkelende
vergelijking, toch?’
Via via is er sinds een paar dagen contact met
de man die de boom heeft helpen planten. De
85-jarige Arend Hovinga uit Den Helder hield
in 1942 de ranke loot vast terwijl zijn vader het
gat groef. ‘Een bevriend archivaris heeft daarna
het originele bonnetje gevonden in de archieven
van de kerk! En we hebben met de boomrooier
afgesproken dat hij een paar schijven bewaart
voor Arend en enkele neven en nichten. Wie
weet wat er allemaal nog meer boven water
komt.’ In de Facebookgroep Nijs fan Aldegea,
Nieuws uit Oudega, meldde zich al een emigrant.
Vanuit Canada herinnerde zij zich hoe ze als jong
meisje kastanjes raapte onder deze langzamerhand
wereldberoemde boom.

Afb.
Op de oude plek is inmiddels een
nieuwe boom geplant.

“

Iedereen kreeg een
bekertje water, we
proostten samen op
onze oude vriend,
dronken wat water en
gooiden de laatste slok
één voor één naar de
boom.

Jonge vriend
De ochtend na het ritueel ging de kastanje om. In
de tuin van buurvrouw Janke stonden vier tuin
stoelen klaar. Ze was er met drie anderen eens
goed voor gaan zitten. Het dorp liep opnieuw uit
en schaarde zich dit keer op iets grotere afstand
rond hun oude vriend. Nog juist op tijd had
Eppie de omtrek gemeten. ‘Precies 3,14 meter’,
weet Karen, ‘dat is dus exact het getal π. Hoe
symbolisch is dat?’ Eppie schiet in de lach. ‘Ik ben
niet zo bijgelovig. Net voordat de kettingzaag het
hout raakte, vlogen twee tortelduiven de boom in.
Was dat een teken van boven? Geloof het niet zo.
Iemand riep dat het actievoerende vogels waren
die zich vast gingen ketenen aan de hoogste tak.
Dat vond ik dan weer erg grappig.’
Op de schijven voor Hovinga na krijgt het
kastanjehout een roemloos einde als spaanplaat.
‘Ik had er graag een tuintafel van gemaakt’, zegt
Karen, ‘maar het is helaas geen geschikt hout
voor buiten.’ Als Karen wegloopt van de open
plek in het gras klampt buurvrouw Janke haar
aan. ‘Er komt toch een nieuwe boom dit najaar?
Wat zeg je ervan als we die laten planten door
de schoolkinderen van het dorp?’ De goed
gewortelde mienskip in Oudega zal deze jónge
houten vriend vele gezonde jaarringen bezorgen.
Dat spreekt vanzelf. Alles wat je aandacht geeft
groeit.
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Chef-kok Emile van der Staak introduceert de botanische gastronomie.

IN EEN NOTENDOP:
‘VOEDSEL VOOR ONS ZELF
EN EEN AANTREKKELIJK
LANDSCHAP’

Nieuwsgierigheid naar nieuwe smaken in
verschillende verschijningsvorm leidt chef-kok
Emile van der Staak van Restaurant De Nieuwe
Winkel naar de natuurlijke werking van een bos.
Het geeft hem radicaal nieuw inzicht in andere
vormen van landbouw. Als voorloper van de
huidige generatie koks blijft hij graag dichtbij huis.
Het liefst plukt hij zijn eten zelf, in het voedselbos
Ketelbroek in Groesbeek. Op een bankje in
dit bos ontstond het idee voor botanische
gastronomie: een op planten gebaseerde keuken.
‘De botanist weet wat eetbaar is, ik maak er iets
bijzonders van.’
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“

Lekker eten koken voor
meer normbesef naar
een nieuwe landbouw en
een gezonder landschap.

Afb.
Voedselbos Ketelbroek in Groesbeek.

D
Afb.
Emile van der Staak is de bevlogen
chef-kok en eigenaar van De Nieuwe
Winkel in Nijmegen
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e Nieuwe Winkel is gevestigd in een rijksmonument uit 1640 aan het Gebroeders
van Limburgplein te Nijmegen en
bevindt zich half onder de grond. Binnen zijn de
aloude gewelven van wat ooit een middeleeuwse
kloosterkerk was nog zichtbaar. Anders is het
interieur met de industrieel gietijzeren kolommen
en ruw afgewerkte muren. Een houten bank en
de meters-lange eikenhouten tafel springen in het
oog.
Het is tien uur in de ochtend. Emile van der
Staak, een atleet in een blauw kokspak, leunt met
uitgestrekte benen achterover in zijn stoel. Naast
hem staan gefermenteerde vruchten in glazen
potten, oogst uit het voedselbos in een vitrine.
‘Met deze plek vertellen we een verhaal’, begint

Emile. ‘Hoe eten op een bord terechtkomt, de
keuze van de ingrediënten, en wat je proeft. Het
is verfijnd, en gebeurt met aandacht. Wat je eet
geeft besef van tijd en plaats. Elk gerecht is een
voorbode van een aantrekkelijk landschap.’

Eetbare bomen
‘Tien procent meer bomen planten in Nederland
is een prima ambitie en gelukkig geen rocket
science. Je kan gewoon beginnen met meer
bomen planten op stroken van akkers, meer
bomen voor de toepassing van houtbouw, en je
kan voedselbossystemen aanleggen waar land
bouw en natuur bij elkaar samenkomen. Het
idee is eigenlijk vrij eenvoudig. Je beplant een
stuk grond met allerlei ‘eetbare’ bomen en

struiken volgens het principe van de permacultuur.
Bij deze werkwijze volg je de ecologische
principes van een natuurlijk bos en zo werk je
mét de natuur mee en niet er tegenin, zoals in
de gangbare landbouw vaak het geval is. Er is
geen jaarlijkse vruchtwisseling, er worden geen
bestrijdingsmiddelen en kunstmest gebruikt en er
zijn geen aangeplante eenjarigen’, zegt Emile.
‘Maar als je de huidige landbouw anders wilt
vormgeven met de aanplant van meer bomen raak
je al gauw onze Nederlandse trots: wereldwijd
nummer twee export van landbouwproducten.
Logisch dat het economische systeem onder druk
komt te staan als je daaraan gaat morrelen. Maar
ik denk: “er is geen weg meer terug.” De wijze

waarop wij omgaan met de bodem maakt teveel
kapot. De verborgen kosten willen we niet zien.
Het economische belang op korte termijn weegt
bij de beleidsmakers zwaarder. Maar als je de
route van de gangbare landbouw blijft volgen zoals
het nu gaat, is er straks geen economisch belang,
at all.’
Je kan zeggen dat Emile in zijn restaurant in
Nijmegen kookt voor meer normbesef naar een
nieuwe landbouw en een gezonder landschap. Met
zijn gerechten wil hij bijdragen aan bewustwording
over de manier waarop Nederland als agrarisch
exportland is ingericht. Hij wil meer aandacht
voor de onhoudbare hoeveelheid dieren op zeer
klein oppervlak, voor de zuivel- en vleesindustrie
en de eindigheid van een landbouwsysteem dat
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“

We zouden in plaats
van veevoer ook voor
onszelf voedsel kunnen
verbouwen.
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vraagt om constante input van fossiele brandstof,
gif en kunstmest. De voorraad natuurlijke hulp
bronnen waar de huidige gangbare landbouw
uit put. ‘Het is allemaal funest voor de bodem,
biodiversiteit en het klimaat’, zegt hij. ‘Het wordt
ook steeds zichtbaarder. Mensen zien hier
hun leefomgeving verschralen en worden daar
verdrietig van.’
Voor mij zijn het de thema’s waar ik dagelijks
mee te maken heb als ik in de keuken sta. Het
gebeurt vanzelf als je een menu samenstelt.
Welk voedsel en ingrediënten je kiest: het zijn
vertaalslagen van hoe wij als samenleving omgaan
met dierenwelzijn, volksgezondheid en het klimaat.
Zelfs aspecten van sociale ongelijkheid, de prijs
en verborgen kosten van een product, vinden hun
weerslag in ons landschap en staan in relatie met
het klimaat. Ik bedoel maar: ons eten is bepalend.
Dat wil ik vertellen met mijn gerechten. Ik zoek
de antwoorden in “meer planten, minder dieren”.

Daar geloof ik in.’

Sappige paddenstoel
Emile groeide op in het Brabantse Sint-Michiels
gestel en kijkt terug op een prettige jeugd.
Hij kan voor van alles en nog wat terecht bij
zijn ouders. De goede gesprekken en het ver
antwoordelijkheidsbesef zijn met de paplepel
ingegoten. ‘Verder mocht ik het lekker zelf
uitzoeken’, zegt hij. Op zijn veertiende lonkt
een baantje in de spoelkeuken. Al gauw staat
hij te koken en leert hij de mores van het vak.
Het fysieke, het aanpakken, het niet zeuren en
het sociale aspect liggen hem. ‘Het voelt tof
om onderdeel uit te maken van een team in de
keuken’, zegt hij. ‘Het onder hoge druk presteren
met bijna militaire discipline blijft indrukwekkend.
Toen ik mijn studie civiele techniek afbrak wat betekende dat mijn ouders me niet langer
financieel steunden - werd ik bovenmatig serieus.
Het heft in eigen handen nemen heeft een

belangrijke rol gespeeld bij de keuze om als
chef-kok verder te komen. En nu zit ik alweer
dertig jaar in het vak’, lacht Emile vrolijk. ‘Wellicht
was het een keuze bij gebrek aan beter, maar
de houding: “ik zal jullie wat laten zien”, liet mijn
ambitie spreken. Ik was erop gebrand om in dit
vakgebied met toewijding de uiterste inspanning
te leveren. Die volharding heeft me ook wat
gebracht. Ik heb het geluk gehad de allerbeste
leermeesters te treffen. Als tegenprestatie haalde
ik bij die grote chefs en restaurants, ieder met
een eigen cultuur, heel specifieke kennis en
vaardigheden op. Het aardige van chef zijn is dat
je bovenop de klassieke basisvorming je eigen
ingevingen en signatuur kan toevoegen. Keuzes
maken die afwijken. Mijn onbevangenheid helpt
daarbij.’
In 2011 begint Emile voor zichzelf en opent hij
De Nieuwe Winkel. Het restaurant wordt ont
dekt door een bekend culinair journalist die

overdonderd is door het originele eten: ‘De
paddenstoel is sappig als goede biefstuk - maar
dan lekkerder.’ Het artikel kopt met ‘Droom van
een ontdekking’ en zet De Nieuwe Winkel op de
kaart.
Koken op basis van planten blijft voor de alom
geprezen kok de ultieme uitdaging. Om dat
voor elkaar te krijgen zoekt hij het bij grote
inspiratiebronnen en de natuur dichtbij: de oogst
van de lokale leveranciers. In de historische
Ommuurde tuin van Willem III in Renkum
worden de groenten, fruit en kruiden van
vergeten, moderne en wilde soorten geplukt.
Ook voedselbos Ketelbroek van Wouter van Eck
levert: noten, vruchten, zaden, bloemen, wortels,
scheuten, bladeren, knollen, de meest bijzondere
ingrediënten voor zijn gerechten. Sinds 2015
koppelt Emile in De Nieuwe Winkel plantenkennis
aan gastronomie. Botanische gastronomie heet het
gedachtengoed.

Afb.
Plukken voor ‘de natuur op je bord.’
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Afb.
De oogst voor de Nieuwe Winkel,
Emile en Wouter van Eck.
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Eyeopener
‘De eerste ontmoeting in Ketelbroek met Wouter
van Eck herinner ik me als de dag van gisteren’,
zegt Emile. ‘Het voedselbos was vier jaar oud en
stelde qua volume nog weinig voor. Wouter begon
te vertellen. Het zal dertig seconden hebben
geduurd, misschien een minuut, tot ik dacht: “Dat
is me ook wat!” Het voedselbos werkt met de
natuur mee en staat haaks op landbouw zoals we
dat kennen. Een kale akker aan het begin van het
seizoen, een heleboel input, grote machines, gif en
kunstmest en wat heb je aan het einde van het
seizoen? Weer een kale akker!
Een eyeopener van heb ik jou daar: het
inzicht hoe eenjarige teelt zich verhoudt tot
meerjarige teelt en de niet-logica van de mens
om achtduizend jaar geleden voor eenjarige
landbouw te kiezen zonder dat in al die jaren
eens grondig te evalueren. Planten die evolutionair
gezien tweehonderd miljoen jaar op ons voor
lopen, hebben daar langer over nagedacht.
Hun antwoord zit in het bodemvoedselweb;
de bijzondere complexe interactie tussen
schimmelculturen in de bodem en de planten die

erboven groeien, de uitwisseling van nutriënten en
informatie.’
‘Die dag is mijn wereldbeeld ten aanzien van
landbouw radicaal veranderd. Ik besefte hoe
de natuur werkt en hoe wij mensen denken
dat we landbouw moeten bedrijven. Het idee
van het voedselbos is zo ongelooflijk logisch.
Ik verwijt mezelf nog steeds dat ik het niet
eerder zag. Sindsdien ga ik elke week naar
Ketelbroek. De ontwikkeling van vierhonderd
voedselproducerende bomen, struiken, klimmers
en bodemplanten heeft me nooit meer losgelaten.
Ik wilde het meemaken.’
‘Wouter van Eck had al jaren last van landschaps
pijn toen hij besloot 2,4 hectare maisakker in
het buitengebied van Groesbeek te kopen. Hij
selecteerde wereldwijd plantensoorten die
gedijen bij klimaatzone zeven; passend bij het
Nederlandse klimaat. Het idee is eenvoudig, maar
het heeft nog wel wat voeten in aarde gehad.
Een bos planten dat voedsel produceert wekte
aanvankelijk verwarring op bij de overheden.

Wouter heeft het principe geïntroduceerd in
Nederland. Inmiddels is het voedselbos een
officieel erkende vorm van landbouw.’
‘Een voedselbos is niet te verwarren met een
appel- of perenplantage. Het is een polycultuur die
de principes van een natuurlijk bos imiteert. Het
bos neemt elk jaar in volume toe zonder mest en
zonder gif.Vogels en insecten vormen onderdeel
van het systeem. Hun rol is de bestuiving en maakt
plaagbeheer overbodig.
Het begint met een goed ontwerp.Vervolgens
plant je bomen aan en heb je alleen jonge takjes
in een zee van onkruid. De eerste vijf jaar moet
je geduld hebben. Opvallend is dat je als boer
helemaal niets hoeft te doen. Het draait om de
natuurlijke principes. Niet maaien en schoffelen.
Omdat alleen de opbrengst wordt geoogst en de
struiken en bomen blijven staan, groeit het bos
ongestoord verder. Het systeem verrijkt zich door
de jaren heen en de oogst worden alleen maar
overvloediger. Intussen neemt de biodiversiteit
toe en wordt in de bodem koolstof opgeslagen en
water vastgehouden, en ontwikkelt het bodem

leven zich.
Terugkomend op de ambitie en het streven
naar meer bomen in Nederland: een voedselbos
produceert wat de gangbare landbouw afbreekt,
namelijk natuur. Qua biodiversiteit staat
Ketelbroek op gelijk niveau met het nabijgelegen
Natura 2000 gebied.’

Voedselbos in opmars
‘Met vierhonderd eetbare soorten en exotische
gewassen is Ketelbroek een experimenteel
voedselbos: een proeftuin.Voor mij fantastisch
om zoveel soorten steeds beter te leren kennen.
Afgelopen jaar hebben we ruim geoogst. De
Nashi-perenboom hing helemaal vol. Weinig
mensen kennen de exquise dure vrucht uit Azië.
Net als de mispel die in de middeleeuwen een
populaire vrucht was en zo op de menukaart kan.
Dat voedselbossen werken, bewijst Ketelbroek.
Het levert het hele jaar door producten op voor
‘de natuur op het bord.’ En het is de etalage
waarmee we laten zien dat landbouw en natuur
samengaan.’

“

Als we in staat zijn om
de kastanje tot een
populair ingrediënt te
maken, komt er vast
ook wel iemand met een
verdienmodel en het
lumineuze idee hoe een
boerenbedrijf daarop
kan worden aangepast.
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Het zijn de nieuwe ontdekkingen en ervaringen
die worden meegenomen naar andere
voedselbosprojecten als Erichem en Houtrak
(Spaarndam). In Schijndel is vorige winter een
twintig hectare groot ‘rationeel’ voedselbos
aangeplant. Schijndel moet gaan aantonen of het
mogelijk is volwaardige landbouw te bedrijven
met voedselbossen.
‘In Nederland is het voedselbos in opmars’, zegt
Emile. ‘Ten opzichte van de omringende landen
wordt hier meer urgentie gevoeld. Het is de
achterstand op omliggende landen die de nieuwe
landbouwontwikkelingen stimuleert. In Engeland
kent het landschap een veel grotere diversiteit.
De Forest Gardening is daar ingeburgerd met
de traditie van eetbare landschappen. Ook
Duitsland kent geen ellenlange, uitgerekte teelten
monoculturen op de schaal zoals Nederland
met de productie van hoogproductief veevoer.
Bijna veertig procent van het Nederlands land
bouwareaal wordt gebruikt voor de teelt van
gewassen voor de veehouderij: raaigras en mais
dat we zelf niet eten. En waar geen plaats is voor
ander leven.
Van de stikstofcrisis leren we dat de variëteit van
het leven afneemt in de natuurgebieden. Maar, de
grootste kaalslag voltrekt zich op het boerenland.
Met de biodiversiteitscrisis en de klimaatcrisis
heeft dit alles een enorme impact op de kwaliteit
van het landschap.’

Toekomstbestendig
‘Nu het klimaat verandert, zijn monoculturen nóg
kwetsbaarder in periodes van extreme droogte
of regenval. Door het gebruik van steeds grotere
machines klinkt de bodem in. Het in elkaar
drukken van de ondergrond door zware machines
is een groot probleem. De bodem verliest zijn
porositeit waardoor het grondwater van onderaf
niet bij de plantenwortels komt en het regenwater
van boven rechtstreeks met een aanzienlijk deel
meststoffen in de vorm van stikstof van het land
wegspoelt.
Voedselbos Ketelbroek heeft afgelopen zomer
niet geleden onder de extremen van het weer.
Terwijl de kale akkers rondom lagen te verdrogen
in de zon, boden bomen in het voedselbos
schaduw aan laaggelegen planten en hielden het
water vast. We konden blijven oogsten. Door de
diversiteit van de begroeiing ontstaat steeds meer
weerbaarheid. Het is een robuust systeem.’
‘Kortom, van de gangbare landbouw kan je zeggen:
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‘dat werkt niet’. Het is een klip-en-klaar, bijna saai
verhaal. Extra waardevol en vrolijk stemmend zijn
de optimistische alternatieven die beter werken.
Tel de biodiversiteitscrisis, de klimaatcrisis en
de stikstofcrisis bij elkaar op en de oplossing is
een voedselbos. Landbouw met bomen die CO2
opslaan, natuur opleveren én voedsel produceren.
Een voedselbos brengt de oplossing van tal van
problemen bij elkaar’, zegt Emile.

Afb.
Voedselbos Ketelbroek in Groesbeek
levert het hele jaar producten op.

Eten in 2050
‘Universiteit Wageningen stelt zichzelf de vraag
hoe we in 2050 de wereld voeden. Je kan de vraag
ook anders formuleren: wat eten we in 2050?
Rijke landen keren jaarlijks tientallen miljarden
subsidie uit aan landbouw die potentieel schadelijk
is voor het milieu. Het is niet onredelijk om je
af te vragen wat er zou gebeuren als een fractie
van de inspanningen, subsidie en geldstromen
die nu naar de gangbare landbouw toegaan,
zou worden besteed aan de ontwikkeling van
eetbare landschappen.Voedselbossen zijn niet het
enige antwoord op het wereldvoedselprobleem,
maar wel een vorm van duurzame landbouw,
die voedsel en een aantrekkelijk landschap
produceert zonder roofbouw op natuurlijke
hulpbronnen te plegen. Het zijn de prikkels
waardoor de beweging van voedselbossen steeds
meer aanzien verwerven. Er is heus nog van alles
te onderzoeken. Het verdienmodel zal zich nog
moeten bewijzen. Die fase gaan we nu in.’
‘Chefs hebben verstand van lekker eten, maar
niet zozeer van de plantenwereld en voor
botanisten geldt het omgekeerde. Dat maakt het
samenwerken aangenaam. Wouter van Eck laat
met het testlaboratorium in De Nieuwe Winkel
zien met welke bijzondere ingrediënten je kan
koken. In de botanische keuken komt onze kennis
samen. Wouter weet wat eetbaar is en ik maak er
iets lekkers van. Dat gaat natuurlijk niet vanzelf’,
zegt Emile. ‘Je werkt soms met ingrediënten die
niemand kent.’

“

Het idee van het
voedselbos is zo
ongelooflijk logisch. Ik
verwijt mezelf nog steeds
dat ik het niet eerder
zag.

‘Een voorbeeld was het geëxperimenteer met
de takken van de ‘Franse uiensoepboom’. De
bladeren van de Chinese mahonie hebben de
smaak van gebakken ui. Tijdens het knotten van
de boom kwam er heel veel aroma vrij. Ik stelde
mezelf de vraag: “wat zou er gebeuren als we
het hout behandelen zoals we runderbotten
gebruiken voor een bouillon?” In eerste instantie
werd het niks.Veel te bitter. Maar door te
blijven proberen met verschillende tijden en
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temperaturen slaagde ik er uiteindelijk in om
een bouillon te maken die net zo intens is als
kippensoep. Het is de basis voor de chawanmusi:
Japanse custard met Japanse walnoot. Inmiddels
een van onze succesgerechten.’
‘Misschien eten we over vijftig jaar ook wel
bamboescheuten uit Nederland. Bamboe is een
geweldig gewas dat groeit als kool. Chefs geven
ruchtbaarheid aan zulke nieuwe producten met
een positie in de voorhoede. Zij slaan nieuwe
wegen in op zoek naar bijzondere ingrediënten en
het bewerken ervan is hun kunstvorm.Vervolgens
beïnvloeden zij de opinie en maken ze gerechten
populair. Hun recepten komen in Allerhande, en ga
zo maar door. Mensen worden geïnspireerd. De
vraag verandert en als er ook aanbod is, verandert
het voedselgedrag. Duizend jaar geleden aten we
hier geen aardappels, die moesten nog uit Amerika
worden verscheept. Nu is het ons nationaal erf
goed. Nogmaals ik streef naar: “meer planten,
minder dieren” voor ons dagelijks menu.

Chocoladelandschap
‘Ik heb geen schema, geen vooropgezet of vast
omlijnd plan. Een dag begint met een vaag idee.
Daaruit volgt vanzelf een nieuw idee. Ik koppel
geen doelstellingen aan zaken. Onverwachte
wendingen zijn meestal het gevolg van mijn werk
wijze. Het is een proces van jaren en het gaat
met vallen en opstaan. Anders gezegd: gepruts
in de marge is gewoon nodig om ergens mee te
beginnen. Hiaten moet je accepteren als een idee
schuurt en nog niet werkt. Het helpt mij om een
beetje onnozel te zijn. Het mag zich raden. Ik ben
een optimist. Ik blijf nadenken over verschillende
vormen van toepasbaarheid van de beschikbare
informatie. Daarmee bedoel ik eigenlijk: welke
keuze maakt dat iets beter werkt? Het is een
zoektocht waarbij ik aan de lopende band faal,
maar als het lukt, is de euforie verslavend’, lacht
Emile hardop.
Vrij recent maakte Emile bij toeval chocola zonder
chocola te gebruiken. Het duurde even voor hij

goed en wel besefte wat hij had geflikt. Tijdens
het experimenteren vond hij uit dat chocolade
niet persé afhankelijk is van cacaobonen, maar
voortkomt uit het proces dat de boon ondergaat:
de fermentatie en het roosteren. Een ontdekking!
‘Dit betekent dat je de cacaobonen uit de formule
kan halen en ook een ander ingrediënt daarvoor
in de plaats kan gebruiken. Chocola van tamme
kastanjes! Stel je voor. Chocola blijft tot in het
oneindige populair en Nederland wordt het
grootste exporterende chocoladeland van de
wereld’, zegt Emile.
‘We zouden in plaats van veevoer ook voor
onszelf voedsel kunnen gaan verbouwen. Het
gezondheidsadvies zegt dat we meer noten
moeten gaan eten. Toch hebben we een landschap
zonder notenbomen.Vijf zetmeelproducerende
gewassen domineren nu wereldwijd. Als je de
kastanje daar een deel van laat overnemen, heb je
een bos in plaats van een veld met sojabonen, mais,
graan of aardappels. Dat is een verschil. Hoeveel
landschappelijke kwaliteit is dat? Stel dat daarnaast
meer aandacht ontstaat voor de oogstbaarheid
van het voedselbos waarbij je de zware grote
logge oogstmachines wegdenkt. Dat is namelijk
niet de toekomst, maar klein drone-achtige
apparaatjes wel. Laat duizenden kleine drones
moeiteloos de kastanjes rapen. Moet je raden hoe
ons landschap er dan over 150 jaar uitziet. Een
bos om lekker in te wandelen. Fietsen we naar het
werk door lanen met prachtige kastanjebomen.
Dit is in een notendop de potentie van een keuze
die je kan maken ten aanzien van voedsel in relatie
met het landschap en het klimaat.
Noem het een speerpunt. Als we in staat zijn
om de kastanje tot een populair ingrediënt te
maken, komt er vast ook wel iemand met een
verdienmodel en het lumineuze idee hoe een
boerenbedrijf daarop kan worden aangepast. Het
is een leuke uitdaging om te adresseren.’

“

Voedsel produceren
in relatie met het
landschap en het
klimaat. Moet je raden
hoe ons landschap
er dan over 150 jaar
uitziet.

Intussen blijft Emile op zoek naar keuzes die
maken dat iets beter werkt. De chef-kok heeft
meer noten op zijn zang die hij wil kraken.

Afb.
In maart 2021 is de Nieuwe Winkel
van Emile van der Staak bekroond
met een Michelinster.
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BOMEN OM IN TE KLIMMEN
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Boomklimavonturiers Mark Jacobs en Maike van der Linden leren grote en
kleine mensen buitenspelen.

‘IK SNAP NU WAAROM
VOGELS ZINGEN’

Mark Jacobs en Maike van der Linden richtten dertien jaar
geleden de Treeclimbing Company op. Zij namen honderden
mensen mee op een verticaal avontuur: van expats en
hoveniers tot therapeuten. Wat bezielt de klimmende mens?
En wat maak je daarboven mee?
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angzaamaan, tempo omlaag!’ Mark Jacobs
legt deze belangrijke beginstap nog eens
uit aan zijn cursisten.Vijf mannen luisteren
geconcentreerd naar hun boomklimtrainer in de
Brabantse bossen, ook al lonken de hoge bomen
direct naast de picknicktafel. Een boomklever
vraagt luidruchtig om aandacht. Zo eenvoudig als
deze vogelsoort de boomschors op en neer rent
zal het vandaag niet worden. De minder verticaal
begaafde homo sapiens checkt eerst de veiligheid
van tak, touw en gordel, loopt een rondje om de
stam, denkt na over de tactiek van het stijgen. Pas
dan begint het uitdagen van de zwaartekracht.
‘Veel cursisten vertellen dat ze nooit meer
gewoon onder een boom door kunnen lopen’,
vertelt Maike van der Linden. ‘Ze kijken altijd
omhoog, op zoek naar de beste manier om erin te
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klimmen.’ Samen met Mark richtte zij dertien jaar
geleden de Treeclimbing Company op. Sindsdien
begeleidde het duo honderden mensen, jong
en oud bij het verticale avontuur. De mooiste
opmerking hoorde Maike van een jong meisje. ‘Ze
kwam na een klauterpartij uit de boom en zei dat
ze eindelijk snapt waarom de vogels zingen.’

Bont gezelschap
De plek van deze cursus, natuurcamping Hartje
Groen in Schaijk, is met zorg uitgekozen. ‘Er was
een klik met de oprichters van deze camping.
Qua sfeer, inrichting en activiteitenprogramma
passen we heel goed bij elkaar’, vertelt Maike.
‘Dit vennetje en daarachter dat grote bos
waar ze de natuur hun gang laten gaan. Prima
gedaan! Kinderen kunnen er heel vrij spelen.

Laatst kampeerden we hier zelf. Mark maakte
een schommel aan een vijftien meter lang touw
onderaan een boomtak. Dat ding is de hele week
bezet geweest door jong en oud.’
Ondertussen is het tijd voor actie. De eerste
volwassenen begeven zich via een zorgvuldig
geknoopte Blake’s Hitch richting het gebladerte.
De motivatie om deze intensieve tweedaagse
beginnerscursus te volgen varieert. Roel is boom
verzorger en mag van z’n baas leren hoe hij straks
veilig kan werken. ‘Het is soms veel handiger en
vooral ook sneller om zonder allerlei machinerie
een boom te inspecteren. Zo’n hoogwerker
beschadigt vaak meer dan je lief is.’ Bart is juist op
zoek naar een spannende vrijetijdsbesteding. ‘Ik
doe aan geocaching, lekker buiten speuren naar

verstopte schatten. Als software-ontwikkelaar
leid ik een zittend bestaan en heb zo’n hobby
echt nodig als motivatie om de deur uit te gaan.
De meer ingewikkelde zoektochten vereisen
dat je kunt klimmen, dat leer ik hier.’ Elmer
heeft weer heel andere redenen om de boom
in te gaan. Hij ontdekte in zijn coachingspraktijk
dat mensen buiten meestal meer leren dan in
een spreekkamer. ‘Ik noem dat ervaringsleren.
Klimmen is boeiend, je moet continu keuzes
maken. Welke tak neem ik, ga ik wel of niet hoger?
Daar kun je het vervolgens samen over hebben.
De natuur is mijn co-therapeut.’

Het avontuur thuis
‘De groep die we vandaag hebben is wel een
aardige staalkaart’, zegt Mark. ‘Ons klimaanbod is

Afb.
Mark Jacobs stuurt jong en
oud de boom in.

“

Ieder kind moet in zijn
jeugd één keer zo hoog
mogelijk in een boom
klimmen, dan kun je
ze tegen een grens aan
laten kruipen.

34

9 ver halen o ver b o me n
35

heel divers en ontstaan vanuit klantvragen die we
zelf nooit bij elkaar hadden kunnen bedenken.’ Op
hun website staan inderdaad twaalf variaties op het
thema. Expats, basisscholen, hoveniers, jeugdzorg,
voor ieder wat wils. Mark: ‘De laatste jaren zijn
we meer en meer in trek geraakt bij adventure
therapeuten zoals Elmer en dat past heel mooi bij
onze oorspronkelijke drijfveren die dieper liggen
dan alleen dat klimmen. We zien natuur in zijn
geheel als belangrijke leerschool voor de mens.’
Mark was altijd al iemand die graag buiten was,
veel aan sport deed en daarin is opgeleid. Een man
met uitgesproken meningen en bijbehorend stoere
uitstraling. Een korte carrière in de organisatieadvieswereld liet hij eind vorige eeuw achter zich
en samen met Maike nam hij de afslag naar een
outdoorbedrijf. ‘Als je kijkt hoe de natuur onder
druk staat vind ik een carrière in mensen helpen
buiten te spelen zó belangrijk dat ik het niet erg
vind om geen groot huis te hebben.’ Oorspronkelijk
werkten ze in de Ardennen en de Alpen, later
wereldwijd. Nog steeds reizen ze iedere winter af
naar Nieuw-Zeeland. ‘Ik leerde veel van trektochten
door Amerika, deed survivaltrainingen. Alles viel
steeds beter op z’n plek. Sinds 2004 organiseren
we onder de noemer Project Adventure allerlei
avontuurlijke activiteiten die spelenderwijs gunstige
invloed uitoefenen op het welzijn en gedrag van
jongeren én volwassenen’, aldus Mark. Wij hadden
ons bedrijf die naam gegeven toen bleek dat de
term in Amerika al bestond. Geen probleem, we
zaten op één lijn met bedenker Jerry Pieh.’
Begin jaren zeventig was deze schooldirecteur
onder de indruk van Outward Bound, een club
die trektochten met jongeren organiseerde
door de wildernis.Vanwege de lengte en kosten
van dergelijke programma’s kon niet iedereen
deelnemen. Dat vond hij jammer, omdat hij uit
ervaring wist wat voor een positieve impact zo’n
tocht kon hebben. Jerry vond de oplossing voor dit
dilemma: bring the adventure home werd zijn slogan.
Hij ontwikkelde een curriculum dat door docenten
in de reguliere lessen gegeven kon worden.
De programma’s hebben als doel jongeren te
laten ontdekken dat ze tot veel meer in staat zijn
dan ze zelf denken, zowel fysiek, emotioneel als
cognitief. ‘Helemaal in ons straatje’, vertelt Mark,
‘de sportieve activiteiten in natuur naast je deur
vergroten niet alleen het zelfvertrouwen van de
individuele deelnemers, maar stimuleren ook

het begrip voor je groepsgenoten. En daardoor
functioneer je weer beter in het dagelijkse samen
leven. Wij gebruiken dat gedachtengoed in ons
werk, of het nou is bij schoolkinderen op een
speelplaats of hier in Schaijk.’

Gedecimeerde actieradius
Het avontuur thuis brengen. De natuur als leer
meester. Onvermijdelijk komen we te spreken
over André Louv, een andere Amerikaan. Zijn
boek Het laatste kind in het bos, dat verscheen in
2005, is een wereldwijd veelgelezen en omarmd
pleidooi om kinderen weer in contact te brengen
met de natuur. Een appèl op ouders om niet direct
in de stress te schieten als ze wél in een paar
spreekwoordelijke sloten tegelijk lopen. Zolang
het er maar geen zeven zijn.
Louv interviewde drieduizend kinderen, sprak
met experts, docenten, activisten en bestudeerde
een indrukwekkend aantal wetenschappelijke
onderzoeken. Zoals een studie eind vorige
eeuw naar drie generaties negenjarigen en
hun speelgedrag. De actieradius van kinderen

was gedecimeerd. Of een publicatie over
natuurinzicht als belangrijk onderdeel van het
intelligentiespectrum. Louv brengt het gebrek
aan contact met de natuur in verband met
verontrustende trends als groei van overgewicht,
concentratiestoornissen en depressies bij
kinderen. Het vergt een brede maatschappelijke
inzet om dit natuurtekortsyndroom weg te
werken. Zijn grondig onderbouwd pleidooi is
stellig: natuurbeleving op jonge leeftijd dicht bij
huis is een wezenlijk onderdeel van de oplossing.
Niet voor niets betaalde het ministerie van LNV
destijds mee aan de Nederlandse vertaling van dit
standaardwerk.

“

We zien natuur in
zijn geheel als een
belangrijke leerschool
voor de mens.

Wat is daarboven gebeurd?
‘You can learn more in an hour of play, than in a
lifetime of conversation,’ roept Mark, ‘die spreuk
staat prominent op onze website! Het is niet gek
dat natuurbeleving essentieel is voor intelligentie,
voor je ontwikkeling.Van oudsher is de mens
veel buiten. Daar groeit je eten, je zuurstof
komt er vandaan. Naar binnen ga je alleen om

Afb.
Cursist Frank vindt klimmen in eerste
instantie minstens zo spannend als
parachutespringen.
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“

Boomklimmen is een
machtige ervaring die
gun ik iedereen.

te rusten of te eten. En vergis je niet, dat geldt
voor de meeste mensen in de wereld nog steeds.
Alleen in het westen verdienen de meeste
mensen tegenwoordig hun geld met praten,
denken, schrijven.Voor negentig procent van de
wereldbevolking is dat helemaal geen realiteit.
Als jij in bossen rondloopt kom je onvermijdelijk
lessen en wetten van de natuur tegen. Dan merk
je dat je het niet warmer krijgt als je gaat huilen.
Dat je van zeuren “hoe lang is het nog?” niet
wijzer wordt. Je leert en leeft of je leert niét en
gaat dood.’ Maike vult hem aan met een minder
extreem voorbeeld, een boomklimervaring uit
hun eigen praktijk. ‘In Nieuw-Zeeland stonden we
op een kampeerterrein naast een gezin met een
redelijk autistisch kind. De deal met z’n ouders
was dat hij één week zijn game-console thuis zou
laten en samen met een vriendje op vakantie zou
gaan. Wij wisten van niks, hielpen die mannetjes
de boom in waar ze vervolgens twee uur bleven
zitten. Eenmaal weer beneden gingen ze er meteen
vandoor. Later vroeg die moeder ons wat er toch
was gebéurd daarboven in die boom. Haar zoon
was gaan praten, keek haar voor het eerst in zijn
leven echt aan en lachte naar haar. Ze was in
tranen.’

Meedenkende managers

Afb.
Mark en Maike zijn fervente
ambassadeurs van het boomklimmen.
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Het avontuur thuisbrengen doen Mark en Maike
ook in hun woonplaats Amsterdam. ‘We zijn
betrokken bij GroeneBuurten, een club die zich
inzet voor groene, duurzame en sociale buurten
in de stad. Onze hulp is om te beginnen heel
praktisch. We hangen bijvoorbeeld een touw op
voor een schommel, gewoon met zo’n autoband
eronder. Je kunt er lekker op je kop in gaan
hangen om naar de bladeren te kijken. Het is veel
spannender dan een gewone schommel, zo’n touw
kan alle kanten op, als je niet uitkijkt misschien wel
nét tegen de stam’, lacht Mark.

Hun betrokkenheid gaat verder dan een enkele
boomtak. ‘We denken mee met de gemeente over
het gebruik van bomen, hoe we het recreatieve
gebruik kunnen bevorderen zonder de natuur
in de stad te beschadigen. Want zo’n boom is
natuurlijk kwetsbaar.Vlak onder de buitenbast zit
een heel dun laagje, het cambium. Daar stroomt
alles doorheen, dat moet je niet kapotmaken, daar
zijn technieken voor. Maar de in beton gegoten
standaardregel hier in de stad is dat je helemaal
niks mag vastknopen aan een boom. Ik snap dat
vanuit handhaving. Die éne regel is makkelijk
voor de boa’s. In sommige parken in Amsterdam
beginnen parkmanagers gelukkig mee te denken.
Laatst maakte er een de ambtelijke weg vrij
om geocaches te installeren. Zij zien vanuit hun
perspectief het groeiende belang van beleving in
de buitenlucht. Maar dat gaat dus weleens mis met
handhaving. We proberen daarover nu in gesprek
te komen met gemeenten. Een meer generieke
vergunning is veel beter.’

Nationale Boomklimdag
In Schaijk is het tijd voor de lunch. De vijf
klimmers laten zich met lichte tegenzin uit hun
bomen zakken. De volwassen mannen ogen na een
ochtend klauteren als een groep speelse kinderen,
vol energie en trots op hun krachttoer. ‘Dat
effect heeft klimmen nu eenmaal op je, het is een
machtige ervaring die je iedereen gunt’, zegt Mark.
‘Een ervaring die ook echt persoonlijke impact kan
hebben. Wat mij betreft schaffen we die Nationale
Boomplantdag af, daar is namelijk geen bal aan, de
meeste kinderen staan daar maar een beetje bij.
Laten we er Nationale Boomklimdag van maken.
Ieder kind klimt één keer in zijn of haar jeugd aan
een touw zo hoog mogelijk in een boom, dan kun
je ze tegen een grens aan laten kruipen. Daarmee
wordt het pas een échte, doorleefde natuurervaring.’
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Natuurverdubbelaar Daan Groot verbindt ecologie en economie.

DE NATUUR
IS GEEN
KOSTENPOST

Combineer duurzame landbouw, natuur en
kleinschalig wonen en je lost veel grote problemen
op volgens natuurverdubbelaar Daan Groot. Boeren
en grondeigenaren moeten wennen aan de nieuwe
ontwikkeling, net als ambtenaren en bestuurders. In
het Testlab Nieuwe Natuur & Klein Wonen brengt hij
alle partijen samen en ondersteunt hij gemeenten en
provincies bij het betreden van onbekende paden. ‘De
projecten zijn budgetneutraal, het grootste obstakel is
de bureaucratie.’
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A

ls ergens in Nederland de gevolgen van
de intensieve veehouderij op de natuur
zichtbaar zijn, is het in de Brabantse en
Limburgse Peel. Megastallen en mais domineren
het landschap. Door de toenemende droogte,
vermesting en verzuring verdwijnt in de
natuurgebieden de karakteristieke vegetatie. De
komende tien jaar zullen veel boeren stoppen:
het loont niet meer om boer te zijn, er is geen
bedrijfsopvolger en de druk van de stikstofen milieumaatregelen is te groot. Het gevolg:
leegstand en verpaupering van het platteland.
Voor zover de doemscenario’s. Het goede nieuws
is: het kan ook anders.
Neem bijvoorbeeld het Peel Natuurdorpen
project, bedacht door Jan Ottens, landbouwkundig
ingenieur, coach natuurinclusieve landbouw en
hobbyboer in het gebied. In plaats van bedreigingen
ziet hij vooral kansen. Kansen met boeren in de
hoofdrol. Want volgens dit project hebben zij
een uitgelezen mogelijkheid om hun bedrijf om
te vormen naar een natuurinclusief bedrijf. Niet
door massaal biologisch te worden, maar door
kleinschaliger te gaan werken. Het verlies aan
inkomsten kunnen ze compenseren door op het
terrein, dat grotendeels wordt omgevormd tot
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natuur, tiny houses te verhuren voor permanente
bewoning. Jan Ottens: ‘Ik vind het vreemd dat we
blijven bouwen in de overvolle Randstad, terwijl er
in het buitengebied boerderijen leegkomen waar
we ons geen raad mee weten door het gebrek aan
een goede herbestemming.’
Hij gelooft in een nieuw soort landbouw: land
schapslandbouw, een slimme combinatie van
natuur, landbouw en wonen. ‘Landschap kost altijd
geld, maar het kan ook een verdienmodel zijn
voor de boer’, zegt hij, ‘want de huisjes leveren
inkomsten op die het mogelijk maken om het
bedrijf op een andere manier te runnen. En dat
zonder een cent subsidie.’
Het idee van Jan Ottens groeide uit tot een
stichting met kwartiermakers en de burgemeester
van Boekel in het bestuur. In 2030 willen zij vijf
of zes natuurdorpen hebben gesticht.Voor, door
en met boeren in de Peel. Dan is er 3.500 nieuwe
natuur, of meer, aangelegd, met daarin elf miljoen
bomen, duizend hectare kruidenrijk grasland
en tienduizend tiny houses. ‘Het wordt een fraai
coulissenlandschap dat speels als een ruime
honderd kilometer lange gordel van natuurparels
door de hele Peel slingert’, aldus initiatiefnemer
Jan Ottens.
Het project is vooralsnog een droom. Het eerste
tiny house moet nog worden geplaatst en het

projectteam is nog volop in gesprek met boeren
en grondeigenaren, de gemeente en provincie.
Toch geloven ze dat ze van deze droom een daad
kunnen maken. En waarom ook niet? ‘Het mes
snijdt aan alle kanten: er komt minder vee, fors
meer natuur, boeren krijgen hun toekomst terug
en we lossen een deel van het woningprobleem
op.’

Verdienmodel
Ook Daan Groot van De Natuurverdubbelaars
ziet alleen winnaars in het project. ‘Het kabinet
worstelt met het stikstofprobleem. Er komt geld
om boeren uit te kopen, de maximumsnelheid
gaat omlaag en bouwbedrijven moeten met
elektrische voertuigen werken. Maar er is veel
minder aandacht voor de mogelijkheid om
verschillende vormen van grondgebruik te
combineren. Terwijl dat een oplossing kan bieden
voor meerdere problemen.’
Daan houdt zich op landelijk niveau bezig met
de combinatie van duurzame landbouw, nieuwe
natuur en klein wonen. Hij werkt samen met alle
betrokken partijen: van boeren en erfeigenaren
tot gemeenten, provincies en mensen die ervan
dromen om in een tiny house te wonen. Het Peel
Natuurdorpen project houdt hij al een poos in
de gaten. Sinds kort trekken ze samen op: een

revolutie heeft meerdere vaders nodig.
Daan is een groene pionier: vier keer stond hij
in de Duurzame Jonge 100 - tot hij de maximale
leeftijd van 32 jaar bereikte en werd opgenomen
in de Trouw Duurzame 100. In 2012 richtte hij De
Natuurverdubbelaars op, een projectbureau dat
werkt aan praktische en innovatieve concepten
om de biodiversiteit te vergroten. Daan werkt in
opdracht voor bedrijven, overheden en nonprofitorganisaties die hij ervan overtuigt dat de
natuur geen kostenpost is en dat economie en
ecologie hand in hand kunnen gaan. ‘Soms werkt
het ook andersom’, vertelt hij. ‘Als we een gaaf
idee zien dat ons kansrijk lijkt, gaan we zelf rennen
om er geld voor te vinden.’
Zo zag hij in 2016 in het Actieplan Bos en Hout
een idee waar zijn hart sneller van ging kloppen.
Het actieplan, dat werd gepresenteerd tijdens
de Nationale Klimaattop, bevatte een aantal
acties gericht op uitbreiding van het bosareaal in
Nederland en het slimmer en duurzamer om
gaan met hout. Een van de oplossingen was het
combineren van nieuwe natuur en klein wonen.
‘Er werden meer oplossingen genoemd, maar
deze denkrichting zag ik meteen voor me. Het
heeft een interessant verdienmodel dat samengaat
met natuurwaarde en dat is waar het mij om gaat.
Er zijn wel meer plannen met een interessant

Afb.
Pierre Bos (links) en Jan Ottens
(rechts) van Peel Natuurdorpen.

“

Het jaarlijks verlies
aan bosareaal
is in Nederland
verhoudingsgewijs
even groot als in het
Amazonegebied.
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“

We blijven bouwen in
de overvolle Randstad
terwijl er in het
buitengebied veel
boerderijen leegkomen
waar we ons geen raad
mee weten door het
gebrek aan een goede
herbestemming.

Afb.
Daan Groot pleit voor de combinatie
van nieuwe natuur en klein wonen.

verdienmodel, maar het moet bijdragen aan het
hogere doel: natuurherstel en het vergroten van
de biodiversiteit.’
Samen met Guido Enthoven van het Instituut
Maatschappelijke Innovatie (IMI), tevens een
van de kartrekkers van het Actieplan Bos en
Hout, besloot hij de denkrichting te verkennen:
hoe kan natuur gerealiseerd worden met een
verdienmodel via het mogelijk maken van tiny
houses op grond van erfeigenaren?

Bos en wonen

“

Er zijn wel meer plannen
met een interessant
verdienmodel, maar
het moet wel bijdragen
aan het hogere doel:
natuurherstel en het
vergroten van de
biodiversiteit.
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Nieuwe natuur en klein wonen is een
veelbelovende combinatie omdat het een aantal
grote problemen oplost waar Nederland mee
te maken heeft volgens Daan. Allereerst ziet hij
investeren in bos als een urgente opgave, want
hoewel Nederland zich heeft gecommitteerd
aan het realiseren van nieuwe natuur, neemt het
bosareaal nog altijd jaarlijks met een half procent
af - verhoudingsgewijs is dat verlies even groot
als in het Amazonegebied. Het aanleggen van
bossen is niet alleen belangrijk omdat het een
bijdrage levert aan de klimaatdoelstellingen, maar
ook omdat bomen zorgen voor een schonere
lucht, waterretentie en reductie van hittestress.
Meer bos betekent bovendien meer hout om
bio-based te bouwen en meer biodiversiteit.
‘Een belangrijk knelpunt is het vinden van grond
om nieuw bos te planten, want grond is schaars

en er zijn legio andere kapers op de kust die
ook wel een bestemming weten voor de grond’,
zegt Daan. ‘Door nieuwe natuur en bossen op
landbouwgrond te realiseren, ondervang je het
ruimteprobleem. Tiny houses zijn het verdienmodel;
met de verkoop of verhuur ervan kan de nieuwe
natuur gefinancierd worden.’
Verder constateert hij dat de woningvoorraad
aanzienlijk moet worden uitgebreid, vooral
voor alleenstaanden en starters en dat er een
toenemende interesse is voor kleinschalig en
duurzaam wonen. ‘Er is een groeiende groep
mensen die anders aankijkt tegen wonen, werken
en leven. Met minder bezit, lagere woonlasten en
die kennis en eigendom willen delen met andere
mensen.’
De transformatie van de agrarische sector,
inrichtingsvraagstukken rondom klimaatadaptatie
en de vraag naar betaalbare woningen in het
groen, het zijn problemen die de maatschappij
ook zelf zou kunnen oplossen, zegt Daan. ‘Maar
dan moet er veel meer geld naar natuur gaan.
Bovendien komt het dan vaak neer op het
uitkopen van boeren en dat is veel duurder en
ingewikkelder, ook omdat boeren hun land graag
willen behouden. En je wil als maatschappij liever
dat boeren vrijwillig hun land transformeren
omdat ze kansen zien in plaats van dat ze zich
verzetten.’

Afb.
Verschillende projecties voor het
Testlab Nieuwe Natuur & Klein
Wonen (de Natuurverdubbelaars).
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Voorstelling Peel Natuurdorpen:
klein wonen in nieuwe natuur van de
agrariër.

Hindernissen
Daan en Guido zijn ervan overtuigd dat ze het ei
van Colombus hebben gevonden. In de verkenning
Nieuw Bos en Klein Wonen, dat in 2018 verscheen,
berekende het IMI dat op deze manier de
komende jaren twintigduizend hectare nieuw bos
met daarin zestigduizend tiny houses kan worden
gerealiseerd, grotendeels gefinancierd met privaat
geld.
Toch blijken er flink wat hindernissen te zijn. D
 aan:
‘We plugden het plan direct bij gemeenten met het
idee dat we dan vanzelf tien gemeenten zouden
vinden die een pilot wilden opzetten.Vervolgens
zouden we dan samen een leernetwerk kunnen
opzetten voor andere gemeenten. Dat viel tegen:
gemeenten vinden het een leuk en interessant plan,
maar ze hebben allemaal capaciteitsproblemen
waardoor ons plan op de stapel met niet urgente
zaken belandde.’
Het plan biedt kansen zoveel is zeker, maar
er moet nog wel wat gebeuren om te kunnen
uitvoeren. Dat zit zo. In Nederland is er van
oudsher een strikte scheiding van functies. Een
stuk land heeft een natuurbestemming, een
agrarische bestemming of een bouwbestemming,
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bijvoorbeeld voor woningen. Dat wordt vast
gelegd in het omgevingsplan. Door deze scheiding
zijn er grote verschillen in grondprijzen ontstaan.
Een hectare natuur kost ongeveer vijftienduizend
euro, landbouwgrond tussen de vijftig en
honderdduizend euro en bij een woonbestemming
explodeert de waarde al snel naar een half miljoen
of meer - afhankelijk van de locatie. Het verschil in
grondprijzen en de hoogte ervan maakt het bijna
onmogelijk om in Nederland op grote schaal in
bos te investeren. Daan ziet dit echter niet als een
probleem, maar als het begin van een oplossing.
Voor een boer wordt het namelijk aantrekkelijk
om te investeren in bos als hij zijn land kan
verpachten aan de bewoners van tiny houses. En
voor een particuliere belegger wordt investeren in
een hectare landbouwgrond, met als doel om het
om te zetten naar natuur, financieel interessant als
er een vorm van recreatie op is toegestaan. Ook
voor gemeenten en provincies, die vele hectaren
agrarische grond in hun bezit hebben, is dit een
interessant businessmodel volgens Daan. ‘Een
gemeente kan het rendement op landbouwgrond
verachtvoudigen door er een (voedsel)bos en vier
tiny houses op te realiseren. Door nieuw bos te
creëren dragen ze tegelijkertijd bij aan de ambitie

van provincies en gemeenten om in het kader van
het Natuurpact voor 2027 in totaal 52 duizend
hectare nieuwe natuur te realiseren. Dit alles
zonder subsidie.’
Hoe kansrijk ook, de aanleg van tiny houses op
agrarische grond past in de meeste gemeenten
en provincies niet in het beleid. Grondeigenaren
die willen omschakelen, lopen tegen een muur
van bureaucratie en regelgeving aan. Ze hebben te
maken met bestaande bestemmingsplannen, het
beleid duurzame verstedelijking, de omgevingswet,
de crisis- en herstelwet, de Natuurschoonwet
en het Bouwbesluit. Hoewel gemeenten en
provincies van de regelgeving in het buitengebied
kunnen afwijken, zijn ze vaak terughoudend merkt
Daan. ‘Het is een kwestie van omdenken dat gaat
niet vanzelf. Natuurmensen bij gemeenten en
provincies gaan het model snappen. Nu moeten ze
hun collega’s bij ruimtelijke ordening meekrijgen,
maar die hebben ze jaren opgevoed met het idee
dat ze het buitengebied moeten beschermen
tegen allerlei ongewenste ontwikkelingen. En nu
moeten ze dezelfde collega’s vertellen dat het niet
zo zwart-wit is en dat er ook ontwikkelingen zijn
die wel wenselijk zijn.’

Fundaroute
Aan interesse voor de tiny houses ligt het niet. Peel
Natuurdorpen heeft een lijst van 621 natuur
liefhebbers die zich spontaan hebben aangemeld
om in een tiny house te wonen. Ook Daan wordt
bijna dagelijks gebeld door mensen die klein en
in de natuur willen wonen. Ze zoeken grond,
een groep om samen het avontuur mee aan te
gaan of advies voor de onderhandelingen met de
gemeente. Een van hen is Ursula Cats uit de Bilt.
Ze wil niets liever dan met haar man en twee
kinderen, van acht en anderhalf, in een duurzaam
huisje in de natuur wonen. Het liefst off-grid,
zoveel mogelijk zelfvoorzienend, dus zonder
aansluiting op het riool, met zonnepanelen op
het dak en eten uit een voedselbos dat ze zelf
aanleggen. Anderhalf geleden verkochten ze hun
huis en bereidden ze zich voor om te gaan wonen
op 45 vierkante meter. Het ‘ontspullen’ ging het
gezin goed af - ‘de enige uitzondering zijn de
kinderboeken die staan bij mijn ouders’ - veel
lastiger blijkt het om een plek te vinden. ‘Er komt
zelden een geschikt stuk grond te koop en als we
iets hebben gevonden, weten we niet of we op
die plek ook een tiny house mogen neerzetten. Ik
moet steeds de gemeente vragen naar de regel

Afb.
Het eerste tiny house, demo-huisje in
het bos aan de Heihorst (Zeeland).

“

Gemeenten zoeken
naar een manier om
het buitengebied
anders in te richten,
boeren zoeken een
toekomst die rendeert
en natuurliefhebbers
en kleine huishoudens
willen een fijne plek om
te wonen.
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geving op de betreffende plek. Tegen de tijd dat ik
duidelijkheid heb gekregen, is de plek alweer weg
- zo snel gaat dat.’ De gemeente en de provincie
zijn enthousiast over de plannen van het gezin.
Toch heeft Ursula het gevoel dat ze van het kastje
naar de muur wordt gestuurd. ‘Er is geen loket
voor tiny houses of voor duurzaam wonen. Ik heb
soms het idee dat ze denken; ‘wat moeten we
toch met die mensen?’ Wij passen in geen enkel
hokje.’
Ursula is terecht gekomen in wat Daan de
‘Fundaroute’ noemt. Een eindeloze route van
surfen op Funda.nl en andere websites die tijd
rovend is en meestal niets oplevert. De beste
percelen worden onderhands verkocht en als
ze toch een geschikt perceel hebben gevonden,
is het verkocht tegen de tijd dat de gemeente
het plan heeft bekeken. Daan: ‘Ik hoor van
veel initiatiefnemers dat de gemeente positief
tegenover de plannen staat. Ze vinden het een
leuk idee en zeggen: ‘dien maar een plan in.’ De
gemeenteambtenaar heeft waarschijnlijk het
idee dat hij de initiatiefnemer voldoende heeft
gefaciliteerd, maar al zijn welwillendheid leidt tot
niets. Het is niet realistisch om te verwachten dat
deze mensen op eigen kracht door de bureau
cratische barrières heen beuken.’

Optimisme
Iedereen is zoekend, is de conclusie van Daan na
drie jaar praten, rekenen, lobbyen en verbinden.
Gemeenten zoeken naar een manier om het
buitengebied anders in te richten, boeren zoeken
een toekomst die rendeert en natuurliefhebbers
en kleine huishoudens willen een fijne plek om te
wonen.
Intussen is Daan al drie jaar bezig met het project.
Zonder tastbaar resultaat. Nog nergens zijn de
plannen in praktijk gebracht. Op de ene plek wil
de boer wel, maar de gemeente niet en ergens
anders wil de gemeente wel, maar is het plan van
initiatiefnemers niet sterk genoeg. Waarom blijft
hij zich hierin vastbijten? Hij lacht: ‘Een stukje
optimisme en naïviteit. Zo moeilijk is het niet dus
vroeg of laat moet het een keer lukken.’
Zelf woont hij in Amsterdam. Hij is er geboren,
getogen en wil er blijven wonen.Voor hem geen
tiny house in de natuur. ‘Dat ik zelf niet in een tiny
house wil wonen, maakt mij tot de juiste persoon
voor dit project. Het is niet mijn eigen projectje
wat ik er door wil krijgen.’
Onlangs kreeg hij financiering van het ministerie
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van Binnenlandse Zaken om het Testlab Nieuwe
Natuur & Klein Wonen te continueren. In het
Testlab komen alle betrokken partijen samen.
Toch gaat het Daan vooral om de wensen van de
gemeenten en provincies. ‘Je kunt aan alle kanten
duwen en trekken, maar dit gaat pas werken
als zij pro-actief randvoorwaarden gaan stellen.’
Hij waarschuwt: ‘Het is niet zo dat het hele
bestemmingsplan op de schop moet. Het gaat
om testen en verkennen. Wil je het überhaupt als
gemeente of provincie? En als je het wilt, waar
dan? Onder welke voorwaarden? Hoeveel tiny
houses mogen er komen per hectare? Welke eisen
stel je rondom welstand? Wat voor natuur moet
er komen? Hoe meer duidelijkheid een gemeente
geeft, hoe makkelijker het wordt voor een
initiatiefnemer om te beoordelen of een perceel
bij zijn plannen past.’
Het blijft hoe dan ook een wankel evenwicht.
‘Te veel eisen stellen en beperkingen opwerpen
betekent dat het er niet komt omdat het dan
voor erfeigenaren of initiatiefnemers economisch
onhaalbaar wordt, maar als je te weinig eisen stelt,
gebeurt ook niet wat je wenst, want dan gaan de
projectontwikkelaars het doen.’
Het besef dat er een kans ligt, met een onder
liggende businesscase, die je kunt vertalen
naar beleid, is nog niet voldoende duidelijk bij
gemeenten. ‘Het is zo volstrekt nieuw dat niemand
zich een voorstelling kan maken bij wat we willen’,
zegt Jan Ottens van Peel Natuurdorpen. Na lang
lobbyen kreeg hij onlangs toestemming om in zijn
eigen dorp, Zeeland, een demolocatie in te richten:
éen tiny house in een bestaand stukje bos omringd
door sloten, houtwallen, koeien en kruidrijk
grasland. Eindelijk is er een plek waar boeren en
beleidsmakers de droom van de Natuurdorpen
kunnen beleven.
Zodra er een voorbeeldproject is, kan het snel
gaan, denkt Daan Groot. Ook hij zoekt naar
een succesverhaal, waar een grondeigenaar, de
gemeente en tiny house bewoners elkaar hebben
gevonden. ‘Het komende jaar wil ik een doorbraak
forceren door opnieuw een aantal plekken te
selecteren en de verschillende partijen bij elkaar
te brengen. Ik zou het geweldig vinden als een
gemeente een paar hectare beschikbaar stelt
om dit te gaan doen. Initiatiefnemers kunnen
vervolgens hun plan pitchen en het beste plan kan
doorgang vinden. Ik zou het zo gaaf vinden als er
gemeenten zijn die dat aandurven!’

“

Nederland wil komende
jaren grote stappen
zetten op het gebied
van klimaatbeleid. Een
van de sleutels ligt
in het toestaan van
innovatieve vormen van
functiecombinatie.
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5

Waterschapper Maarten Veldhuis over de samenhang tussen een gezond bos, de
bodem en de rol van water.

‘IK VOEL ME EEN
ONTDEKKINGSREIZIGER
OP DE VELUWE’

Wist je dat dansende bomen bestaan? Zie het verschil met een
rijtjesbos. Wat markeren de vijfhonderd jaar oude Wodanseiken?
Tijdens een bomensafari vertelt Maarten Veldhuis, de Freek Vonk
van de Veluwe, mooie, moedige én droevige verhalen over het
gebied. ‘Bij een gezond bos hoort méér moeras, méér gezonde
landbouw en een gezonde bodem. Om dat te bereiken, moeten
we weer gaan luisteren naar de natuurlijke systemen in het
landschap.’
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“

Tien procent bos is een
goed begin. Maar bij
een gezond bos hoort
ook meér moeras, meér
gezonde landbouw en
een gezonde bodem’
en een gezonde bodem
die weer als spons
fungeert.
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et is hier zoveel ouder dan de argeloze
wandelaar vermoedt.’ Maarten Veldhuis is
nog maar net gestart met de wandeling
door het Wolfhezerbos en hij gaat al door de
knieën om een boomstam van heel dichtbij te
bekijken. ‘Het is niet de dikte van deze boom als
wel het welig tierende korstmos dat inzicht geeft
in de historie van het bos’, zegt hij terwijl hij een
foto neemt. ‘De bijna lieflijk romantische aanblik
van deze mossen wijst op de vochthuishouding
van een bosperceel dat heel lang de tijd heeft
gekregen om dit unieke bosklimaat hier op te
bouwen, zegt hij. ‘Het mos is in de loop der
eeuwen zo ver uitgebreid dat het hele bos ermee
wordt verbonden. Een jong ontginningsbos van
vijftig jaar heeft dat nog lang niet ontwikkeld.’

Waterman
Maarten is adviseur robuust watersysteem bij
het Waterschap Vallei en Veluwe. Een waterman.
En niets ontgaat hem als hij door de bossen,
beken en de moerassen van de Veluwe loopt.
Onderweg maakt hij continu foto’s. Prachtige
landschapstaferelen worden door hem gecast en
vastgelegd. Op sociale media neemt hij je mee
naar het droge-, natte-, bos-, het open landschap
en laat wie maar wil kennismaken met de mensen
en dieren die erin voorkomen. Hij vlogt en filmt

over alles wat hem bezighoudt. En dat is nogal
wat. ‘Als ik op de Veluwe rijd en iets opvallends
zie, moet ik altijd even stoppen. Ik kan mezelf dan
niet zo goed tegenhouden’, zegt hij vrolijk.
Maarten was altijd al een buitenjongen. In zijn
geboortedorp Eibergen was hij als scout in
de beken van het Achterhoeks bos dagenlang
bezig met watergangetjes stuwen. Later druk
doende met zijn bijbaan op de boerderij. Als
vanzelfsprekend koos hij voor de opleiding
Bos- en Natuurbeheer met afstudeerrichting:
Natuur- en landschapstechniek aan Larenstein.
Hij begon zijn loopbaan bij een klein ecologisch
adviesbureau in Wageningen. Sinds 2006 is hij
werkzaam bij het Waterschap Vallei en Veluwe.
Inmiddels als accountmanager, verbinder tussen
natuurorganisaties en landgoederen. Hij maakt
zich hard voor een robuust watersysteem op de
Veluwe, de Gelderse Vallei, Utrechtse Heuvelrug
en de IJsselvallei. Het Waterschap is betrokken
bij kleine en grote maatschappelijke opgaves in
relatie met natuur en ecologie voor het landelijk
en stedelijk gebied.

Ontdekkingsreiziger
Het landschap lezen en begrijpen. Als iemand
daar oog voor heeft, is het Maarten. In het

Vierhouterbos staat een achttal kastanjebomen
in een dubbele rij van vier. Het is de statigheid
waarmee ze tussen het eikenhakhout verborgen
zijn, waardoor hij het ontdekte. Het blijkt te gaan
om een verdwenen weg uit de middeleeuwen.
‘Kippenvel krijg ik daarvan. Experts buigen zich
nu over historische gebiedskaarten, gerelateerd
aan dit aloude bosrelict. Het terugvinden
van erfenissen uit het landschap van ooit en
het uitvinden hoe dat zo is gekomen, brengt
weer nieuwe kennis. Soms voel ik me net een
ontdekkingsreiziger op de Veluwe’, zegt hij.
‘Ik moet ook altijd even op de foto met een
boom. Selfies maken. Gisteren nog in een prachtig
malebos. De overblijfselen van de oudst bewaard
gebleven bossen in deze omgeving. Zij liggen
van oudsher nabij Veluwse dorpjes of enclaves
omgeven door ooit de woeste gronden, zand
en heide. In de middeleeuwen was een malebos
gemeenschappelijk bezit van het maalschap; de
boeren uit de omgeving.Vanaf de Middeleeuwen
beschermden de gezamenlijke eigenaren hun
bossen met gerichte regels: de boswetten waarin
stond opgesomd hoeveel en wat er gekapt
kon worden en het aantal varkens dat eikels
mocht opeten. Alleen rechte bomen en takken
werden gekapt voor het bouwen van schuren

en boerderijen. Door de bijzondere groei naar
het licht zijn de overgebleven bomen met hun
kromme en wonderlijke bochten blijven staan.
Het dansende effect van de bossen is betoverend.
Eigenlijk dwingen alle bomen respect af. Elk met
hun eigen karakter. De fraai opengebarsten bast
van de kaarsrechte Douglas bijvoorbeeld. Pas
nog was ik met mijn kinderen in het klimbos.
Fantastisch vertoeven is het met die sparren. Gaaf
in die boomtoppen.’

Afb. pag 49
500 jaar oude Wodanseik

De middagzon breekt door het lage kreupele
bos pal voor onze voeten. Even zijn we afgeleid
door de wonderlijk mooie lichtval in het winterse
landschap. We moeten weer met de natuur gaan
meebewegen in plaats van ertegenin legt Maarten
uit: ‘Tien procent meer bos in Nederland is een
mooi begin. Maar als het aan mij ligt, mag er nog
veel meer bos bijkomen. En bij een gezond bos
hoort ook méér moeras, méér gezonde landbouw
en een gezonde bodem. Daarvoor moeten we
weer gaan luisteren naar de natuurlijke systemen
in het landschap. Helemaal nu het klimaat bezig
is te ontsporen, moeten we daar echt naar toe.
Maar zo gaat het helaas nog niet. Er wordt wel
weer natuur hersteld, maar dat zijn hooguit kleine
verbeteringen. Heel veel puzzelstukjes voor een
gezond landschap ontbreken nog.’

“

Afb. links
De spengkoppen van de Soerense
Bek, eeuwenoud erfgoed.
Afb.
Bemoste voet: moeras in wording
(Leuvenumse Bos)
Afb. rechts
Dansende eiken bekleed met mos:
een echte oude boskern.

Een natuurlijk gezond
bos vraagt om ruimte en
heel veel tijd.
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“

Het voelt niet als
werk als ik met
veel verschillende
partijen integraal de
leefomgeving kan
verbeteren.

Afb.
Maarten aan de Heelsumse Beek.
Afb. rechtsboven
Dood hout brengt leven.
Afb. rechtsonder
Oernatuur in ontwikkeling.

Heldere keuzes
Veel mensen gaan ervan uit dat Nederland hoort
te zijn zoals het nu is’, zegt Maarten. ‘Maar ik denk:
“zo is het hier nooit geweest.” In werkelijkheid
is het landschap hier heel ongezond: dat is het
Nederland dat we er de laatste honderd jaar van
hebben gemaakt en waar het economische belang
een leidende positie heeft. Ik vind het helemaal
niet zo’n fijne leefomgeving. Willen we dat aan de
volgende generatie doorgeven? We raken steeds
verder verwijderd van de natuur en van onszelf.
Het terugwinnen van een gezonde natuur en
hoe wij als mensheid met elkaar en onze aarde
willen omgaan, vraagt om een veel grotere wel
willendheid van iedereen. Het vraagt ook om
beleid met bestuurlijk lef en centrale regie van de
rijksoverheid met een visie voor de lange termijn.
Intussen is het met het Nederlandse landschap
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slecht gesteld. De waterhuishouding is verstoord.
Veel te veel zandgronden zijn ontwricht, ver
droogd, verzuurd en de stikstof hamert er in. Als
we toe willen naar een gezonde en duurzame
leefomgeving moeten we af van die milieudruk en
toe naar een natuurlijk watersysteem, veel meer
biodiversiteit en een gezonde bodem die weer
als spons fungeert. Bomen worden gekapt waar
we maar willen en bomen worden aangeplant
waar we maar willen. Er wordt te weinig gebruik
gemaakt van kennis over de oorsprong van een
gebied. Deze issues vragen om heldere keuzes in
de ruimtelijk ordening.’

Toekomstbestendig bos
‘Op Larenstein heb ik geleerd dat een ‘echt’
bos onderdeel uitmaakt van een natuurlijk
landschappelijk systeem. Een gezond bos is een

mozaïek van opgaand jong bos naar volwassen
bos tot stervend bos, tot open plekken met
gevarieerdheid in soorten en gelaagdheid. De
combinatie van openheid van zonneweides
en bos voor beschutting biedt plek aan een
veelheid van soorten. Het zit hem ook in de
overgangszones. Het zijn vooral de bosranden
die voor veel biodiversiteit zorgen. Planteneters
en predatoren horen daarbij. Het is een
evolutie van ingenieuze relaties tussen plant
en dier waaruit de typisch halfopen Europese
boslandschappen zijn ontstaan. Door op elkaar
inwerkende natuurlijke processen krijgen planten,
insecten, vogels en een verscheidenheid aan
dieren een plek en een rol. Gezond voor planten
en dieren, dus ook voor de mens. De natuur
moet ruimte en heel veel tijd krijgen, dat maakt
een bos gezond.’
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“

We weten in Nederland
als geen ander hoe we
water zo snel mogelijk
moeten afvoeren. Nu
is het zaak om ook
kampioen water sparen
te worden.
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‘Een gezond bos biedt weerstand tegen het
toekomstige klimaat en is daarmee weerbaar. Al
enige jaren is er sprake van ernstige droogte in de
zomer, extreme temperaturen en intense regenval.
Er valt voldoende neerslag, maar steeds minder
goed verspreid gedurende het jaar. Februari vorig
jaar was een van de natste maanden ooit, maar
het water was alweer afgevoerd toen in april de
grote droogte aanbrak’, legt Maarten uit. ‘Wat je
ziet gebeuren is dat de belangrijkste condities
van de bodem worden weggenomen, zoals de
sponswerking, het organisch stofgehalte en
daarmee ook het leven. Daarin speelt water een
belangrijke rol.’
‘Vooral op de zandgronden ontstaan problemen
met de grondwaterstanden. Het hangwater
dat in de eerste meter van de bodem hoort
te zitten en waarvan heel veel planten het
moeten hebben, gaat verloren bij te lange, droge
periodes. Fijnsparren, lariksen en eiken hebben
zwaar te lijden en worden bevattelijk voor
schimmelziektes door schade van insecten als de
letterzetter, bastkever en de eikenprocessierups.
De droogte is zeker niet alleen het gevolg
van klimaatverandering. We veroorzaken het
grotendeels ook zelf. Heel veel neerslag verdampt
door aangeplante naaldbossen. Daarnaast heb je
de onttrekking van water door de industrie, de
drinkwatervoorziening en drainage in landelijk en
stedelijk gebied. Intussen verslechtert de toestand
van de bossen op de Veluwe zienderogen. En
dat terwijl de grootste zoetwatervoorraad van
Nederland hier onder onze voeten ligt.’

Stilstaan
Hij blijft staan en wijst naar een oude Wodanseik
vlakbij een drooggevallen sprengenbeek. Het is
een van de vijf eiken die 150 jaar geleden werden
vastgelegd door de beroemde Oosterbeekse
landschapsschilders. De schilderijen zijn te zien in
het Rijksmuseum. ‘Als ik tegen deze woudreuzen
aanloop met hun vermolmde takken, sta ik
altijd even stil’, zegt Maarten. ‘Ze hebben zoveel
meegemaakt. Deze boom hier is waarschijnlijk
500 jaar geleden geplant ter markering in het
open landschap.’
‘De Wodanseiken geven het bos iets magisch, al is
het met hen best droevig gesteld. In de loop van
de tijd zijn ze steeds meer ingesloten door het
ingeplante ontginningsbos, dat het open landschap
met heide en zand totaal veranderde. Door steeds
minder zon en ruimte hebben ze zich niet goed
voluit kunnen ontwikkelen en de laatste decennia
hebben ze een flinke klap gekregen door het

verlagen van het grondwaterpeil. Niet beïnvloed
door de lege sprengbeken, die hier al vierhonderd
jaar liggen, maar door de aanwezigheid van het
bos en de industrie. Deze eiken maken pijnlijk
zichtbaar hoe wij het landschap, de bodem en het
watersysteem hier naar onze hand hebben gezet.’

Afb. boven
Een eik die nat is opgegroeid nabij de
Veldbeek (Putten)
Afb. onder
Transitie naar een natuurlijk beekdal.

Water omarmen
Sinds oktober 2020 bezoekt Maarten ongeveer
vijftig landgoedeigenaren in het beheergebied van
Vallei en Veluwe. Het is aan het Waterschap om
gebiedsgerichte projecten op gang te krijgen voor
een duurzame inrichting, beheer van de bodem en
het watersysteem, maar ook om grondeigenaren
te stimuleren zelf meer water vast te houden.
‘We werken nauw samen met natuurorganisaties,
grondeigenaren, boeren en pachters van wiens
terreinen het water vaak nog veel te snel via de
watergangen afstroomt. Zoals het Waterschap
stuwt in de hoofdwatergangen moet iets
soortgelijks gebeuren in de haarvaten.Voor de
korte termijn is het vooral water afremmen
en vasthouden.Voor de lange termijn hebben
we waterprojecten voor het terughalen van de
sponswerking van de bodem.Verder zijn we bezig
met het verondiepen van watersystemen, maken
we bossen klimaatbestendiger en geven gebieden
nieuwe functies. Dat vraagt om maatwerk waarbij
de bodem en het natuurlijke watersysteem nauw
met elkaar in verbinding staan.’
‘De Hierdense en Leuvenumse Beek waar recent
het water veel te snel door de te diep en recht
gegraven beek wegstroomde, zijn voorbeelden
hoe de omgeving weer op natuurlijke wijze
functioneert. Door zand en hout toe te voegen
in plaats van te verwijderen krijgt het systeem de
karaktereigen impulsen terug. Ook in tijden van
droogte. Nu het water weer hoger door de beek
stroomt en het de omgeving vernat, komt vanzelf
de bijzondere natuur weer tevoorschijn. Nu het
zand, hout en de oever- en watervegetatie water
tegenhoudt, werkt het bos ook weer als een
spons. De bodem wordt vochtiger en alles wat
groeit, leeft met de dag op’, zegt Maarten.

“

Als we toe willen
naar een gezonde en
duurzame leefomgeving
moeten we toe naar een
natuurlijk watersysteem,
veel meer biodiversiteit
en een gezonde bodem
die weer als spons
fungeert.

‘Een ander aspect van gebiedsgerichte
waterprojecten is dat het partijen bindt en
dwingt tot afstemming. Het steeds massalere
beroep dat wordt gedaan op het grondwater
verergert de scheve waterhuishouding van het
hele watersysteem in Nederland.Veel mensen
weten niet dat onder de Veluwe de grootste
zoetwatervoorraad van Nederland huist met
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“

Een natuurlijk
landschap vraagt
om een nieuwe
ruimtelijke inrichting
die meebeweegt
met wat de natuur
toelaat.
Afb.
Het “nieuwe” Beekbergerwoud.
Afb. rechts
Naaldbos dat vol mag stromen,
geleidelijk zal hier een
beekbegeleidend bos terugkomen
met Fladderiep, wilg, eik etc.
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tien keer meer regenwater dan in het IJsselmeer.
Veluws grondwater dat van nature uit de flanken
omhoog komt, wordt nu veel te snel via Flevoland
door een diepe polderbodem naar het IJsselmeer
weggetrokken. Moet je voorstellen:Veluws
grondwater dat in zee verdwijnt. Waarom maken
we daar geen drinkwater van?’
Hoe de grootschalige wateronttrekking en
aanvulling van de voorraden op de Veluwe
moet worden opgelost raakt waterschappen,
gemeenten, provincies, en het Rijk. ‘We zijn in
Nederland grootmeesters dijken bouwen en
water beheersen. We weten als geen ander hoe
we water zo snel mogelijk moeten afvoeren. Nu is
het ook zaak om water te leren omarmen en met
elkaar kampioen water besparen te worden.’

Samenhang
‘Ik ga steeds meer van water houden. De sturende
werking van de watercomponent bevordert de
kwaliteit én het proces van gebiedsontwikkeling.

Maar ik houd ook van erfgoed, de natuur en het
cultuurlandschap. Die lijntjes zijn dun. Wat ik voor
mijn werk doe, is wie ik ben, hoe ik me voel en
andersom. Het voelt trouwens niet als werk’, zegt
Maarten ‘als ik met veel verschillende partijen
integraal de leefomgeving kan verbeteren.’
Regelmatig heeft Maarten overleg met
terreinbeheerders en grondeigenaren hoe we
naar gezondere bossen en leefomgeving toe
moeten. Met elkaar trachten ze kernwaarden te
definiëren. Wat is een klimaatbestendig bos, een
biodivers bos, een natuurbos, een voedselbos, een
productiebos of een multifunctioneel bos?
‘Bedenk dat we in Nederland ten opzichte van
Europese landen weinig bos hebben. Wat ik
vooral ook belangrijk vind, is dat gebruikers
en recreanten bewust zijn in wat voor bos ze
zich bevinden, en beter leren kijken’, benadrukt
Maarten. ‘De helft van het areaal op de Veluwe
bijvoorbeeld bestaat uit naaldakkers. Rijtjes
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bomen, die om de vijftig jaar worden gekapt.
Jonge aanplant geschikt voor houtproductie is niet
verkeerd hoor, dat hebben we ook nodig denk ik,
maar of dat waardevol is voor de biodiversiteit?
Daarbij is langzaam maar zeker heel veel bos
opgegeven voor landbouw, stedelijk gebied en
infrastructuur.’
‘Ooit was de hoog gelegen Veluwe omgeven
door zeer natte flanken: de Gelderse Vallei, de
IJsselvallei. De uiterwaarden langs de Veluwezoom
en het IJsselmeergebied. Qua biodiversiteit
en natte natuur bevonden zich hier de meest
bijzondere moerasbossen. De Empese en
Tondense Heide, Wisselse Veen, Bloemkampen,
Binnenveldse Hooilanden zijn hersteld of nog
te herstellen, kwelrijke gebieden. Maar, het
zijn snippers van postzegelformaat vergeleken
met de mooie bossen die er ooit stonden. In
1870 is het laatste oerbos van Nederland, het
Beekbergerwoud gekapt. De kom op de oostflank,
ooit het natste gebied van de Veluwe, is ondanks
de herstelmaatregelen nog veel te droog.’

Discussie mag breder
‘Een walhalla van drassige bosgebieden met
een grote biodiversiteit waar overal bloemrijke
graslanden en veengebieden lagen, is goeddeels
verdwenen. Als ik op sociale media de ambitie
over meer bossen volg, gaat het vaak over
CO2-opname, houtbouw of het behoud van een
boomsoort. Naar mijn idee is die discussie nog
te smal. Meer gezond bos in Nederland maakt
onderdeel uit van de grote ruimtelijke opgaves
waar we in Nederland voor staan. Intussen
worden de belangrijkste condities voor gezonde
bossen in rap tempo weggenomen. Als je praat
over meer bomen en bossen, moet je nadenken
over de natuurlijke draagkracht van een gebied,
de biodiversiteit, stikstof en het klimaat. En dat
gaat ook over de effecten op de bodem die
ontstaan door landbouw, verstedelijking en de
infrastructuur. Alles hangt met elkaar samen.’
‘Aan de ene kant zie je een sterke
maatschappelijke beweging die naar harmonie met
de natuur terugverlangt. Aan de andere kant is er
ook de groeiende fascinatie voor technologische
en economische voortgang, waardoor we steeds
verder van natuur af komen te staan. Net als vier
politieke ambtsjaren en het huidige financieeleconomische systeem niet ingesteld zijn op vijftig
jaar verder vooruitkijken.’
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Natuurlijke systemen
‘Als je de opgaven van het Veluwse gebied
in samenhang bekijkt, zouden als voorbeeld
naaldbossen geleidelijk aan plaats moeten maken
om Veluws grondwater weer beter op peil te
krijgen. Ik vind de Douglas een geweldig mooie
boom, maar niet in duizenden hectares op de
Veluwe. Zestig procent van de neerslag verdampt
via de wortels of blijft hangen in hun naalden. Juist
in de winter als het grondwater moet worden
aangevuld, komt het water niet in de ondergrond
terecht door deze zware bomen. Als je de helft
van de naaldbossen zou omvormen, in open
gebied of tot biodiverser en gevarieerder loofbos,
bespaar je jaarlijks miljoenen kuub water en vullen
grondwaterreserves zich meer aan’, legt Maarten
uit. ‘Ook op de flanken van de Veluwe is het
belangrijk om uittredend grondwater en neerslag
langer vast te houden. Als het grondwater
weer hoger in het maaiveld komt, leeft het hele
watersysteem op, en kan de natuur het verder
zelf oppakken. Zoals bij de Leuvenumse Beek. De
bomen mogen omvallen, de oevers suppleren zelf
het zand en er komen dier- en plantensoorten
terug die lang niet meer voorkwamen. Het
resultaat is verbluffend. Het herstellend vermogen
is ongekend. De veerkracht van de natuur is zeer
positief stemmend.’

“

Doe wat
toelaatbaar
is binnen het
natuurlijke
landschappelijke
systeem en een bos
zal zich ontwikkelen.

Afb. boven
De Leuvenumse Beek afgelopen
5 jaar: van een kanaaltje naar
een doorstroommoeras.

Nieuwe ruimtelijke inrichting
‘Stel, we houden op met het in stand houden van
de eentonige bossen, een te actief beheer en de
toevoer van stikstof. Dan zal sneller een mix van
inheemse soorten een kans krijgen en hebben we
ooit weer echte oerbossen. Doe wat toelaatbaar
is binnen het natuurlijke landschappelijke systeem,
geef het tijd en een bos zal zich ontwikkelen. Het
hout kan gebruikt worden zolang je niet alleen
plant en oogst wat het meeste geld oplevert. Een
natuurlijk gezond bos vraagt om ruimte en heel
veel tijd. Wij mensen lijken nog steeds alles te
willen beheersen, maar de uitdaging nu is om te
leren loslaten. Een natuurlijk landschap vraagt om
een nieuwe ruimtelijke inrichting die meebeweegt
met wat de natuur toelaat. En daar hoeft echt niet
alles en iedereen voor te wijken.’
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Polderpioniers Marien Abspoel en Marie-José Deckers maken nieuw landschap en
delen dat met anderen.

WIE IN OOSTERWOLD
KOMT WONEN MOET
GROOT DURVEN
DENKEN

Het Almeerse Oosterwold is een walhalla voor polderpioniers.
De gebiedsinrichting wordt bijna volledig aan bewoners zelf
overgelaten. Marien Abspoel en Marie-José Deckers kochten vijf
jaar geleden een kavel en toverden een kale akker om tot een
divers landschap met talloze inheemse bomen en struiken. ‘De
lijst met plantensoorten staat al op 355.’
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H

“

Mensen die hier komen
wonen, gaan bewust
minder werken om tijd
te kunnen investeren
in duurzame ideeën en
groenontwikkeling.
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oog oprijzend groen aan de rand van
een strook bos vormt een verrassend
contrast met het tweedimensionale
polderlandschap.Vanaf de ontsluitingsweg
is het even zoeken naar de ingang van het
Paradijsvogelbosje, de plek waar Marien
Abspoel en zijn vrouw Marie-José Deckers hun
woondroom tot wasdom brengen. Op een smal
toegangspad is hij druk bezig met het dresseren
van boomsingels en bosschages die sinds 2016
weelderig tieren op de kleigrond. Hemels wonen
vergt hard werken.
Hun project bevindt zich in Oosterwold, een
nieuwe wijk in Almere waar een radicaal vrije
vorm van gebiedsontwikkeling wordt beproefd.
Als een van de eerste pioniers vertelt Marien
graag over zijn ervaringen. ‘Met verhalen maak
je pas echt inzichtelijk welke waarden we
in Oosterwold willen realiseren, en hoe die
waarden in de loop van de tijd evolueren, móeten
evolueren wat mij betreft.’
Bomen laten groeien is op zich niet nieuw in
Flevoland. In 1987 plantte kunstenaar Marinus
Boezem bijna tweehonderd loten van de Populus
nigra Italica op een weiland in Almere. Na ruim

dertig jaar benadert zijn ‘Gotisch Groeiproject’ in
hoogte en vorm de kathedraal van Reims. Precies
zoals geplant en gepland, de blauwdruk omgezet
in groen blad. De kunstenaar beschouwt het
ontwerp van dit gebedshuis als het hoogtepunt
van een door de mens geconstrueerde ruimte.
Het Paradijsvogelbosje van Marien en Marie-José
ligt slechts een paar kilometer noordelijker en
is wars van blauwdrukken. Dit is een orgánisch
groeiproject, al doende werken ze toe naar zeven
duizend vierkante meter bewoonbare natuur.
Hun kavel herbergt naast twee huizen honderden
inheemse boomsoorten en struiken. ‘Tijdens mijn
dagelijkse rondje hou ik al vanaf het begin een lijst
met plantensoorten bij. De teller staat op 355’,
vertelt Marien trots.
Oppervlakkig beschouwd zijn de Groene
Kathedraal en het Paradijsvogelbosje heel ver
schillende projecten. Nader bekeken is er een
belangrijke overeenkomst: beiden laten de vorm
voortkomen uit een krachtig idee. Het idee
van Marien en zijn vrouw was om groen en
gemeenschap in constante wisselwerking te laten
groeien. Met kracht zetten zij deze duurzame
droom om in dagelijkse daden.

Oosterwold
Beide projecten bevinden zich in Oosterwold,
een gebied van ruim vierduizend hectare waar
polderpioniers sinds 2014 de ruimte kregen hun
eigen driedimensionale wensen welstandsvrij op
te richten. Het gebied moet uitgroeien tot een
thuis voor vijftienduizend huishoudens met veel
aandacht voor stadslandbouw, duurzaamheid
en zelfvoorziening. Aandacht die is vastgelegd in
principes, ambities en meetbare doelstellingen.
Zo dient de helft van iedere Oosterwoldse
kavel via die stadslandbouw bij te dragen aan de
doelstelling om op den duur tien procent van
Almere te kunnen voeden.
Almere had al ruimschoots ervaring met zelf
bouw en particulier opdrachtgeverschap. In
Oosterwold ging daar een flinke schep vrijheid
bovenop. Zo moeten de nieuwe bewoners
zorgen voor de organisatie en financiering
van allerlei openbare voorzieningen zoals de
aanleg van ontsluitingswegen, waterafvoer en
publieke wandelpaden. Tot nu toe gingen zo’n
negenhonderd huishoudens de uitdaging aan.
‘Als je een indruk wilt krijgen van die eerste
jaren dan raad ik je aan te kijken naar de

documentaire De Spelers van Oosterwold, zegt
Marien, ’ook al vind ik dat de intrinsieke motivatie
van bewoners daar wat fragmentarisch aan bod
komt.’ De beelden tonen in ieder geval wél
het aanstekelijke enthousiasme van de eerste
kavelkopers. Opgetogen vertellen ze over hun
plannen, vaak vanuit een nog tijdelijk onderkomen
met slechts de basale voorzieningen van een
tweesterrencamping. Maar duidelijk is ook dat
de keuze voor Oosterwold veel tijd en energie
kost. Taaie vergaderingen over juridische kwesties,
informatieavonden over brandveiligheid. Steeds
samen met ambtenaren dapper struikelend op
zoek naar houvast in de regelarme ruimte.

Afb.
De kavel van Marien en Marie-José
met op de voorgrond het kleine
amfitheater.

Omloopbaarheid
Marien en Marie-Jose behoren tot een van de
eerste kopers. ‘Onze plannen ontstonden in 2014,
de grond kochten we begin 2016. In die tijd raakte
ik toevallig ook mijn baan kwijt. Ik besloot om me
een aantal jaren vrij te maken voor dit project.
Dat is niet ongewoon in Oosterwold.Veel mensen
die hier komen wonen gaan bewust wat minder
werken, investeren tijd om hun ideeën over extra
duurzaamheid of groenontwikkeling handen en
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In het linkergebouw met de glazen pui
is ruimte voor buurtbijeenkomsten.
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voeten te geven. Wij hoeven geen groot salaris, ik
wil iets bijzonders doen met mijn huis en dit kavel.
Financieel rendement op mijn investering is geen
leidraad.’
Marien is opgeleid als fysiotherapeut en be
wegingswetenschapper. In zijn werkzame
leven deed hij ervaring op in de ICT en had
hij banen bij kennisinstellingen als TNO en
het Trimbosinstituut. De liefde voor natuur
ontstond in zijn jonge jaren. ‘Mijn moeder was
hartstochtelijk tuinier, ik hielp haar met het
spitwerk. Bij een plaatselijke boer deed ik allerlei
klussen, dat wakkerde mijn liefde aan voor het
landelijke leven. Wandelend in de bergen zocht ik
bijzondere planten. Later ging ik me interesseren
voor voedselbossen en permacultuur.’ Hij
combineert dit alles met een levenslange passie
voor filosofie en muziek. ‘Ik zoek altijd de
diepgang, probeer dingen met elkaar te verbinden,
ook als muzikant. Ik vind het geweldig om dat in
te kunnen zetten voor de gemeenschap van dit
buurtje maar ook voor heel Oosterwold.’
Praktiseer wat je preekt zou zijn motto kunnen
zijn. De verplichte publieke ‘omloopbaarheid’
van ieder perceel is op hun kavel uitgegroeid
tot een prachtig wandelpad met knisperende
schelpen. Onderweg stuit je op een wilgenhut,
een kunstzinnige ‘Wapperbenenbank’ en een
heus amfitheatertje. Het hoge plafond in hun
eigen huis is akoestisch berekend op Mariens
muzikale ambities. ‘Hopelijk begin ik binnenkort
weer een klassiek kamerkoor’, vertelt hij, ‘maar
nu al gebruiken we deze ruimte voor buurt
bijeenkomsten.’ Verder bieden Marien en MarieJosé ruimte aan stagiaires van onder andere de
opleiding Toegepaste Biologie. Ervaringen en
geleerde lessen maken ze wereldkundig via een

veelgelezen blog.
Marien deelt graag zijn kennis over Oosterwold,
is actief in een Ombudsteam en praat mee in
diverse werkgroepen zoals over waterzuivering
en openbaar vervoer. ‘Er is behoefte aan mensen
die hun ervaringen uit de wijk inbrengen bij de
gemeente. In zo’n wijk gaat het namelijk zeker
niet allemaal vanzelf, het vraagt veel aandacht.
Je ziet steeds nieuwe dingen gebeuren die niet
vooraf bedacht zijn. Lenig blijven denken is de
gezamenlijke opdracht’, betoogt Marien. ‘Oog
houden voor het ontstaan van nieuwe waarden,
voor andere wegen die ook naar Rome of zelfs
nieuwe bestemmingen leiden. Die flexibiliteit
hoort bij deze vorm van gebiedsontwikkeling.
Zeker in zo’n gebied als Oosterwold staat of
valt het soepel verlopen van participatie dan met
transparantie vanuit de overheid. Met ruimte
geven aan bewoners om een eigen invulling te
mogen blijven geven binnen het grotere geheel.’

Wilgenkwekerij
Marien noemt het voorbeeld van zijn wilgen
aanplant. ‘Toen Oosterwold startte was de
stikstofproblematiek niet in beeld, dat inzicht
komt dus niet voor in de afgesproken principes.
Door zo’n dossier ontdekken we als samenleving
dat de waarde van bomen nog groter is dan
gedacht. Ik heb hier 2.300 boompjes geplant, ook
veel wilgen. Dat voegt nu nieuwe waarde toe aan
de principes van Oosterwold lijkt me. Zie het als
bijdrage aan de circulaire economie. Samen met
de buurt knotten we die wilgen. Dat zijn gezellige
dagen met zelfgemaakte linzensoep na afloop.
Voor een deel stoken we de takken op, een deel
groeit als stek uit tot nieuwe knotwilg op andere
kavels. Als je het zo bekijkt hebben wij eigenlijk

een wilgenkwekerij’, lacht Marien. ‘Toch telt het
niet mee als onderdeel van die verplichte vijftig
procent stadslandbouw. Ik vind dat je dat ruimer
moet zien. Bovendien lijkt me het nogal naïef om
te denken dat wij tien procent van alle voedsel
voor Almere gaan kweken. Ik zie eerder andere
kwaliteiten ontstaan.Veel stadgenoten vinden het
leuk om hier rond te fietsen, te genieten van die
interessante lappendeken aan huizen en tuinen.
Stel dat je die recreatieve waarde versterkt
met de verkoop van nicheproducten zoals onze
duindoornmosterd. We zijn onvoldoende echt
in gesprek met de gemeente over dat soort
inzichten.’
Een ander voorbeeld is zijn relatie met buurman
Staatsbosbeheer. ‘Door de hardnekkige
essentakziekte zal hun bos waarschijnlijk
afsterven. Er ontstaan nu al lege plekken en
onveilige situaties, zieke bomen kunnen omvallen.
Een oplossing is dat ik af en toe rondloop, preven
tief wat gebroken stammen naar de grond werk
en her en der wat jonge, andersoortige aanplant
neerzet, struiken die misschien wat voedsel
opleveren. Staatsbosbeheer levert ons al een
paar jaar jong plantgoed om in de bosstrook te
planten. Alleen kwamen ze daar pas laat mee,
helemaal aan het einde van het plantseizoen. Het

zit niet in hun systeem, voor hen is die afspraak
gewoon best lastig. Ze hebben te weinig geld en
menskracht voor intensiever bosbeheer.Voor
ons als bewoners van naburige wijken is dat
goed te doen, vanaf onze voordeur is het een
overzichtelijk en zelfs ontspannend uitstapje.’
Marien trekt dit breder. ‘Staatsbosbeheer is een
treffend voorbeeld van hoe we onszelf klem
zetten. We zijn naar een economie toegegroeid
waarin bos blijkbaar niet rendabel kan zijn zonder
schaalvergroting. Terwijl juist die grote schaal
ons in de weg zit bij noodzakelijke transities. Ik
denk dat dat anders moet en kán. Een kleinere
schaal is kansrijk door combinaties te maken van
wonen en lokaal beheer.Van productiebos naar
multifunctioneel bos, dicht bij het wonen. Ook
mensen die hun hondje uitlaten voelen zich dan
weer meer betrokken bij het bos. Je creëert ten
eerste meer gevoel van eigenaarschap, daar begint
het.’
Het gaat hem niet alleen om het wonen. ‘Er
zijn natuurlijk veel meer dossiers te bedenken
waar bossen iets wezenlijks toevoegen. Denk
aan nieuwe vormen van recreatie of zorg, aan
waterzuivering en biodiversiteit. Het lijkt me
verder erg verstandig voor een duurzame bos
ontwikkeling om landbouw en bosbeheer dichter

“

We zijn naar een
economie toegegroeid
waarin bos niet
rendabel kan zijn
zonder schaalvergroting.
Juist die grote schaal
zit ons in de weg bij
noodzakelijke transities.
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bij elkaar te brengen. Belangrijk is wel dat zo’n
bos ook de tijd krijgt om volwassen te worden.
Niet kappen na twintig jaar!’

Het verhaal van je kavel

“

Veel stadsgenoten vinden
het leuk om hier rond
te fietsen en te genieten
van die interessante
lappendeken aan huizen
en tuinen.

Afb.
Marien is trots op zijn zelf
aangelegde vijver.
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Kleinschaligheid is een kwestie van perspectief.
Wie in Oosterwold komt wonen moet ook
groot durven denken. Een achtertuin van meer
dan duizend vierkante meter richt je niet in met
een paar bezoekjes aan het lokale tuincentrum.
Als je met een appelboom en een bessenstruik
begint blijft je tuin erg lang kaal en het landschap
leeg. Hoe combineer je alle functies, hoe krijg je
grip op jouw grond? Marien regelt samen met
de stichting Heg en Landschap een jaarlijkse
boomplantactie. Sinds 2016 vonden al meer dan
75 duizend exemplaren hun weg naar Almere.
Komende maanden volgen er weer zo’n 35
duizend. De keuzelijst staat vol met inheemse
soorten als hazelaar, rozebottels, mispel of
schietwilg, ook veel soorten die waardevol zijn
voor een voedselbos.
Marien geeft zelf de cursus ‘Ontwerp je eigen
kavelbeplanting’. Met nieuwe bewoners gaat
hij allereerst op zoek naar hun wensen. “Jij
hebt een verhaal”, zeg ik dan, en dat gaan we
samen sterker maken. Jouw verhaal geeft straks
antwoord op de vraag waarom dat een tuin
van Piet is en niet van Klaas. Waarom wil jij hier
graag vertoeven?’ Naast groepsbijeenkomsten
houdt Marien ook altijd een individueel gesprek
met iedere kaveleigenaar. ‘Vaak is één van de
partners bezig met de tuin. Ik dring aan om de
levenspartner mee te brengen naar dat gesprek.
In mijn geheugen gegrift is een gesprek met een
echtpaar waarvan de man oorspronkelijk uit
Canada komt. Hij had nog niet veel met zijn tuin,
liet de inrichting aan zijn vrouw over. “Maar jij
woont hier ook, wat maakt dat jij je hier thuis
voelt?”, zei ik. Toen ontstond hierover voor
het eerst een gesprek tussen hen, een gesprek
dat hem duidelijk ontroerde. Ze besloten een
Canadese hoek in te richten, compleet met
een maple leaf. Dat is zo’n boom die prachtig
verkleurt in de herfst. Zo kwam er weer een
bijzondere tuin bij in Oosterwold.’
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Theatermaker Emke Idema bedacht een theaterspel waarin bomen de baas zijn.

‘JE MOET PRIORITEIT
GEVEN AAN DE
VERBEELDING, ANDERS
GAAN WE ER
GEWOON AAN’

Het is dé manier om de grote problemen van deze tijd op te lossen:
onze eigen verbeelding. Theatermaker Emke Idema gaat in haar
interactieve theaterspellen met het publiek op zoek naar originele
antwoorden op politieke issues en sociale vraagstukken. ‘We zijn
allemaal creatief, kunstenaars hebben er alleen hun vak van gemaakt.’
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“

Hoe bezweren we
de angst voor een
onvoorspelbare natuur?
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et theaterspel Forest begint met een
crisis. In het Dendroceen, het tijdperk
van de boom, zijn bomen de baas. Als
er ook maar één boom wordt bedreigd, kunnen
ze collectief besluiten om te stoppen met het
produceren van zuurstof. Wereldleiders hebben
bomen heilig verklaard, op kappen staat de
doodstraf. Als gevolg van dit besluit rukt het bos
razendsnel op. Alles gaat eraan: huizen en scholen
storten in, wegen en akkers worden onbruikbaar.
Hoe overleeft de mens als ze zich radicaal moet
aanpassen aan een andere soort?
Het is op zijn minst een ongemakkelijke vraag die
Emke Idema opwerpt in haar theaterspel Forest.
Om het nog spannender te maken: ze heeft het
antwoord niet. In het interactieve spel, zonder
acteurs, zoekt het publiek elke keer speels en
actief mee naar nieuwe samenlevingsvormen
waarin meer oog is voor de natuur. Ieder spel
brengt vervolgens een collectief bedacht nieuw
systeem voort. Meer dan een theaterstuk is Forest

een maatschappelijk experiment, een vrijplaats
waar spelers kunnen oefenen met ideeën en
mogelijkheden. En waar ze hun fantasie de vrije
loop kunnen laten. Want als er iets gaat helpen om
de grote problemen van vandaag op te lossen, is
het dat we leren onze verbeelding te gebruiken
volgens de theatermaker.
Emke bedacht eerder fictieve situaties waarin
toeschouwers actief konden meedenken over
politieke issues en sociale vraagstukken. In Stranger
(2012) betrapte het publiek zich op vooroordelen
via een spel met portretten van vreemden ge
spiesd op stokken. In RuleTM (2014) onderzocht
Emke het fenomeen gastvrijheid: waarom betekent
dat iets anders tegenover vrienden, onbekenden
of asielzoekers? Forest gaat over de plek die
mensen innemen in het ecosysteem. En de ge
volgen daarvan. ‘We denken dat de wereld in
dienst staat van de mens en het kapitalistische
groeisysteem. Het idee dat er geen alternatief is
voor dit systeem, is een verbeeldingscrisis: we
kunnen ons gewoon niets anders voorstellen.

Terwijl dit systeem niet houdbaar is dus we moe
ten ruimte maken voor de verbeelding. Anders
gaat de aarde eraan. Groei mag dan oneindig zijn,
de aarde is dat niet.’
Dus bedacht ze een verhaal waarin de samen
leving dreigt in te storten nadat bomen zo
gemuteerd zijn dat ze een bedreiging vormen
voor de mensheid. Door de hiërarchie radicaal
om te draaien - de natuur bepaalt en de mens
moet zich aanpassen - kun je niet anders dan gaan
fantaseren. ‘De hele wereld zoals we die hebben
bedacht, kan niet meer. Dan is de vraag: welke
oplossingen kun je bedenken voor alle situaties
die zich voordoen?’

Voorspellende gave
Het publiek speelt het spel rondom een levens
groot spelbord - de pionnen in het midden
vormen een heus bos dat elke beurt groeit.
Via geluidsfragmenten en speelkaarten raken
de teams verzeild in allerlei gebeurtenissen.
Deelnemers kunnen met oplossingen komen en

bijvoorbeeld een nieuw voedselsysteem of een
andere manier van wonen bedenken. Ze kunnen
ook besluiten om te parasiteren op anderen
of zelf muteren waardoor hun eigen lichaam
verandert. Tot slot is nietsdoen ook een optie.
Emke: ‘Het gaat mij erom dat we inzien hoe we
omgaan met de dreiging van de natuur. Hoe gaan
we om met wegvallen van basale behoeften, zoals
een veilig huis, privacy en de vanzelfsprekendheid
van eten in de winkel? Hoe bezweren we de angst
voor een onvoorspelbare natuur? En waar vinden
we troost als de wereld niet meer te controleren
blijkt?’
Ze ontwikkelde Forest voor de wereld van
Covid-19 had gehoord, maar als ze vertelt over de
achterliggende thema’s lijkt het spel opeens bizar
veel op de actualiteit van de pandemie: er wordt
een soort, in dit geval geen boom maar een virus,
sterker dan de mens en daardoor zijn we totaal
ontwricht. ‘Corona heeft de thematiek van Forest
nog urgenter gemaakt. Het spel bleek profetisch.’

Afb.
Tijdens het spel Forest fantaseren
deelnemers zelf over oplossingen.

“

De wereld zoals we die
hebben bedacht, kan
niet meer. De vraag
is: welke oplossingen
kun je bedenken voor
alle situaties die zich
voordoen?
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“

Ik was zo doelgericht
bezig dat ik het contact
kwijtraakte met mijn
natuurlijke omgeving.
We kunnen ons niet
meer aanpassen aan de
omgeving omdat we die
omgeving niet meer zien.

Afb. rechts
Try-out van Forest in het
Amsterdamse bos.
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Toch zorgde haar vooruitziende blik niet voor
een vliegwiel. Precies op het moment dat ze in
maart 2020 zo ver was om op tournee langsde
zomerfestivals te gaan, werd alles vanwege de
corona-restricties gecanceld. Emke zag een
inkomen verdampen waar ze anderhalf jaar mee
vooruit had gekund.
Nadat de eerste teleurstelling was weggeëbd,
ontwikkelde ze een corona-proof versie van het
spel en inmiddels ziet ze ook de positieve kant.
‘Normaal gesproken heb ik het publiek nodig om
de spelvorm te verfijnen - nu gebeurt het real-life
in de samenleving. Ik kijk hoe we omgaan met de
virusdreiging, wat er gebeurt in de publieke ruimte
en hoe de angst zich manifesteert. Aan de hand
van die observaties bespreek ik met een team van
dramaturgen, een vormgever, een sound-designer

en een productieleider, wat er nog aan het spel
moet worden veranderd.’
Vooral omdat de onderliggende thema’s zo raken
aan de actualiteit heeft de theatermaker goede
hoop dat deze versie een succes wordt. ‘Het spel
is een kans om collectiviteit te beleven in een
tijd waarin dat moeilijker is. Juist in een crisistijd
is het belangrijk dat mensen samen een nieuwe
mentaliteit oefenen.’

Alleen in het bos
Het theaterspel ontstond vanuit het verlangen
om een experiment te doen en te kijken wat er
gebeurt als we ons moeten aanpassen aan de
natuur. Maar ook vanuit persoonlijk ongemak en
gemis. ‘De theaterwereld is ook onderdeel van
het kapitalistische systeem: als kunstenaar moet

je projecten ontwikkelen, die moeten af zijn
op een bepaald moment en voldoende publiek
trekken. Het theater is geen vrije plek. Je moet
geld verdienen en zichtbaar blijven, anders lig je
er zo uit. Ik realiseerde me dat ik zo doelgericht
bezig was dat ik het contact kwijtraakte met
mijn natuurlijke omgeving. Het is een universeel
probleem: we zijn zo gericht op allerlei doelen, dat
we geen oog meer hebben voor de wereld om
ons heen. We kunnen ons niet meer aanpassen
aan de omgeving omdat we die omgeving niet
meer zien.’
Om haar plannen uit te werken, woonde ze op
uitnodiging van het Oerol Festival drie weken
in een bos op het eiland Terschelling. Alleen.
‘Filosofen zonderen zich al eeuwen af om hun

gedachten te ordenen’, zegt ze. ‘Het is moeilijk
om op ideeën te komen als je in de stad en in het
systeem zit waar je kritiek op hebt.’
Ze vertelt dat het even duurde voordat ze hoorde
dat verschillende soorten bomen anders klinken
als de wind erdoor waait. ‘Sommige dennen
ratelen. Al die bomen bestaan op hun eigen
manier. Zo’n simpele observatie doe je niet in de
stad. Dat is wel noodzakelijk, want als je je wilt
aanpassen aan de natuur moet je eerst weten wat
de natuur is.’
Natuurlijk voelde ze zich regelmatig nietig, alleen
in dat bos. Maar dat is een gevoel dat ze sowieso
als kunstenaar goed kent. ‘Mijn bestaan is continu
onzeker, dat maakt dat je meer in contact staat
met je eigen kwetsbaarheid. Het is een positie
waar de samenleving van kan leren. We voelen

“

Het spel leek opeens
bizar veel op de
actualiteit van de
pandemie: er wordt
een soort, in dit geval
geen boom maar een
virus, sterker dan de
mens en daardoor
zijn we totaal
ontwricht.
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Afb.
Emke woonde drie weken alleen in
het bos.

ons als mensen de hele tijd in controle, maar dat
is natuurlijk een illusie. Dat merk je nu ook met
corona.’

Kantelpunt

“

Een voorstelling kan het
systeem niet veranderen,
het kan wel het gesprek
over verandering op
gang brengen.

Die controledrang ziet ze ook als het spel
wordt gespeeld. De eerste neiging is: we gaan
de bomen bevechten. In de fictie is dat echter
uitgesloten, want wie een boom bedreigt, gaat
er zelf aan. De eerste omslag is dat spelers het
gegeven accepteren: het is met de bomen of om
de bomen heen. Maar het echte kantelpunt komt
als spelers ‘doodgaan’ en terugkomen als een
andere soort: een bosje brandnetels of een wild
zwijn. Emke: ‘Eerst laten de overgebleven mensen
ze links liggen omdat ze gewend zijn om alleen
met mensen te praten, maar de zwijnen en de
brandnetels mogen wel meebeslissen over de
voorgestelde oplossingen dus de mensen kunnen
niet om ze heen. Nadat het een paar keer moeilijk
is geweest, wordt het in de loop van het spel
vanzelfsprekend om ook te luisteren naar andere
wezens en ze alvast mee te nemen in het maken
van plannen. Dat vind ik mooi om te zien, want
op het moment dat je het principe begrijpt, kun je
het met alle soorten.’
Ze heeft een antropoloog gevraagd om dertig
keer mee te kijken met het spel. Om de oplos
singen die de verschillende publieksgroepen
aandragen te documenteren, maar vooral om de
sociale dynamiek te onderzoeken die daarachter
schuilgaat. ‘Ik ben benieuwd wanneer een groep
individuen een samenleving wordt en hoe die
samenleving verandert als er meerdere soorten
bijkomen waar ze rekening mee moeten houden.
Ik hoop dat het spel hier uiteindelijk iets over kan
zeggen.’
Uiteindelijk gaat het haar om het doorgronden
van gedrag, het doorbreken van denkpatronen en
het bevragen van idealen. Het mooiste wat er zou
kunnen gebeuren? Een twinkeling in haar ogen:
‘Het liefst zou ik zeggen dat dit project geslaagd
is als we als mensheid iets hebben veranderd
aan onze manier van luisteren en omgaan met
de natuurlijke omgeving. Maar dat doel is veel te
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groot, daar is kunst niet voor.’
Ze vertelt dat ze met haar kunstprojecten wil
bijdragen aan bewustwording en dat de spellen
een oefenruimte zijn. Om te oefenen met ant
woorden op maatschappelijke vraagstukken.
Met nieuwe mogelijkheden. En om te oefenen
met verbeelding. ‘Misschien komt er doordat
die ruimte voor verbeelding doorsijpelt wel
ergens een belangrijk iemand op een heel ander
idee,’ lacht ze. ‘Een voorstelling kan het systeem
niet veranderen, het kan wel het gesprek over
verandering op gang brengen.’

Verbeeldingscrisis
Bouwbedrijven, maatschappelijke organisaties en
de overheid doen geregeld een beroep op Emke.
In de hoop denkpatronen te doorbreken. Ook
Forest kan onder haar begeleiding in organisaties
gespeeld worden. Het spel haalt mensen uit
hun dagelijkse context en maakt ruimte voor
verbeelding en dan kunnen ze opeens veel meer
bedenken dan ze voor mogelijk hadden gehouden.
Het idee dat creativiteit iets is van kunstenaars, is
natuurlijk onzin volgens Emke. Een beleidsmaker
kan evenzo creatief zijn, alleen moet hij er wel
de urgentie van inzien en uitgedaagd worden.
De eerste stap is letterlijk tijd maken. En durven
om zekerheden los te laten. Dat kan in principe
iedereen volgens haar. Maar niet iedereen
durft het. Ze garandeert dat het sowieso iets
oplevert. ‘Ik weet alleen nog niet wat’, lacht ze.
‘Dat is precies waar verbeelden over gaat: je
weet het antwoord niet en staat open voor die
onzekerheid. Pas als je accepteert dat je geen
controle hebt, ontstaat denkruimte.’
Het allerbelangrijkste is tijd maken voor crea
tiviteit ondanks to-do lijsten, targets en deadlines.
‘Je moet prioriteit geven aan verbeelding. Dat is
waar de verbeeldingscrisis vandaan komt. We zijn
te druk en zijn te veel bezig met efficiëntie. We
weten niet wat tijd voor fantaseren ons oplevert
en dat weten we van andere dingen wel dus
skippen we het. Dat is armoede. De toekomst van
onze wereld hangt ervan af. Als we het niet doen,
gaan we er gewoon aan.’
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8

Chief Tree Planting Officer Daan Bleichrodt vergroent de stad met minibossen.

STENEN ERUIT, GROEN
ERIN: WAAROM ELKE
BUURT EEN MINIBOS
VERDIENT

Meer dan de helft van de wereldbevolking
woont in een stedelijke omgeving. Wie
klimaatverandering wil tegengaan, kan dus
maar beter in de stad beginnen volgens Daan
Bleichrodt. De afgelopen vijf jaar legde hij met
buurtbewoners en schoolkinderen meer dan
honderd biodiverse minibossen aan in de stad.
De volgende stap in zijn vergroeningsmissie:
achtertuinen en bedrijventerreinen. ‘Er is nog
een wereld te winnen.’
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I

“

Een tiny forest is een
plek waar kinderen hun
schermen wegleggen,
loskomen van de
prikkels van de stad en
ervaren hoe waardevol
de natuur is.
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n de Utrechtse wijk Lombok ligt op loopafstand
van het station, de exotische eethuizen en
hippe koffiebars, een stukje braakliggend land.
Ingeklemd tussen spoorlijnen, een autodealer en
een kinderopvang ligt het laatste wat je in deze
bruisende wijk verwacht: een bos.
Vooruit, je moet goed kijken, want je zou er zo
voorbijlopen. Het bos is namelijk maar twee
honderd vierkante meter - zo groot als een
tennisveld. Op dat kleine stukje grond staan wel
zeshonderd bomen, verdeeld over 28 inheemse
soorten zoals de els, hazelaar, berk, beuk, mei
doorn, liguster en de lijsterbes.
Het bos in de Utrechtse Cremertuin is een tiny
forest, een biodivers snelgroeiend minibos. De
bomen zijn geplant door basisschoolkinderen en
buurtbewoners. Wat begon als stakenbosje dat tot
je middel kwam, is in twee jaar tijd uitgegroeid tot
een heus bosje met bomen van drie tot vier meter
hoog volgens initiatiefnemer Daan Bleichrodt van
IVN Natuureducatie. Het bos is over tien jaar
waarschijnlijk zo’n twaalf tot vijftien meter hoog
en dichtbegroeid.
Door de dichte beplanting zullen hooguit een
paar bomen uitgroeien tot reuzen, zeggen critici.
De IVN’er reageert laconiek op deze kritiek; hij

creëert geen productiebos waarin de condities
voor elke individuele boom optimaal zijn. ‘We
maken een bos dat zichzelf vernieuwd, de bomen
mogen zo recht of krom groeien als ze zelf willen.
Als je het met rust laat, blijft het bos tot de
volgende ijstijd staan.’
Daarnaast gaat het deze Chief Tree Planting Officer,
zoals hij zich op sociale media noemt, om meer
dan bomen planten alleen. Hij wil kinderen die
in de stad opgroeien laten zien dat het leuk en
spannend is om een eigen bos aan te leggen en
te onderhouden. Enthousiast wijst hij naar een
open plek in het bos waar bankjes gemaakt van
boomstammen een kring vormen: het buitenlokaal.
Hier krijgen kinderen taal- en rekenles en leren
ze aan de hand van speciale lespakketten over
bomen, bladstructuren en beestjes. ‘Het is een plek
waar ze hun schermen wegleggen, loskomen van
de prikkels van de stad en ervaren hoe waardevol
de natuur is.’

Kortsluiting
Het bosje in de Cremertuin is niets in vergelijking
met het Appelbergen bos in Glimmen, het
Groningse dorp waar Daan opgroeide. Toen hij
tien werd, mocht hij de onbewaakte spoorweg

overgang oversteken om in het natuurgebied te
spelen. ‘Ik kon er uren dwalen, klimmen en hutten
bouwen.’
Toen hij na de hotelschool en een studie bedrijfs
kunde bij IVN ging werken, besefte hij hoe
bevoorrecht zijn jeugd geweest was. Stadse
kinderen die hij ontmoette, kwamen nauwelijks
in de natuur. Ook niet als het maar een of twee
kilometer van hun huis is. ‘Ik ontmoette twee
meisjes uit de Schilderswijk. Ze kenden het Haagse
Bos niet en ze waren nog nooit op het strand
geweest.’
Twee op de drie Nederlandse kinderen groeit op
in de stad.Voor veel van hen is natuur een ver-vanhun-bed show. Dat er een generatie opgroeit die
weinig binding heeft met de natuur, zorgde voor
kortsluiting in zijn hoofd: ‘We hebben maximaal
tot 2050 om het verlies aan biodiversiteit en
de opwarming van de aarde te stoppen. Deze
generatie is wellicht de laatste die effectief actie
kan ondernemen, maar als ze de natuur niet
kennen en waarderen, zullen ze er ook niet voor
strijden.’
Als projectleider van het IVN-programma Groen
doet goed nam hij kinderen met bussen mee naar
buiten. Dat bleek maar een deel van de oplossing

te zijn: de kinderen hadden een leuke dag in de
natuur, maar kwamen daarna niet terug - het
was te ver weg. Daan wilde natuur voor de deur
creëren. Natuur waar kinderen elke dag naartoe
kunnen. Maar wat dan? Hoe kon hij kinderen
verbinden met de natuur terwijl ze nog maar
driehonderd meter van huis mogen spelen? Met
een schuin oog keek hij naar de Cruyff Courts,
de trapveldjes van Johan Cruyff die kinderen
in volgebouwde wijken moeten stimuleren om
buiten te sporten.
Op dat moment stuitte hij op de TED Talk van
Shubhendu Sharma, een Indiase eco-ondernemer
die superdichte biodiverse minibossen met
inheemse soorten aanlegt. ‘Een bos is geen
geïsoleerd stuk land waar alleen dieren leven’,
betoogt hij in de talk die al miljoenen keren is
bekeken. ‘Een bos kan een integraal onderdeel
zijn van ons stadsleven.’ Daan keek geboeid. Dan
vertelt Shubhendu dat de bosjes die hij heeft
bedacht tien keer zo snel groeien als traditioneel
geplante bossen. Dat ze dertig keer dichter
begroeid zijn en honderd keer meer biodiversiteit
hebben. Shubhendu heeft eentje in zijn achtertuin
en legde minibossen aan bij fabrieken, flats,
vakantieparken en scholen. ‘Bingo!’, juicht Daan.

Afb.
De kleine Zaanse wildernis is het
eerste tiny forest van Nederland.

“

Voor eerst voelde ik: dit
wil ik ook. En dit kán ik
ook; zo’n minibos past
overal.
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“

Autochtoon imheemse
boomsoorten hebben
zich aangepast
aan de natuurlijke
omstandigheden
en kunnen zich ook
beter aanpassen aan
veranderingen, dus ook
aan een veranderend
klimaat.

Dit is het: een Cruyff Court, maar dan voor de
natuur.
De talk van Shubhendu kwam op het goede
moment, vertelt hij. ‘Ik voelde dat ik moedeloos
raakte over de klimaatverandering. Wat kon ik als
individu doen? Als ik inspirerende voorbeelden
zag, waren ze groot en onbereikbaar. De
documentaire Groen Goud bijvoorbeeld waarin
ze laten zien dat in China een droog, dood
berggebied zo groot als Nederland wordt om
getoverd tot een groene vallei. Ik vond het een
geweldig verhaal, maar het zette me niet aan tot
actie. Het was te groot, te ver weg. Na de talk van
Shubhendu voelde ik voor het eerst: dit wil ik ook.
En dit kán ik ook; zo’n minibos past overal.’

Persoonlijke les
Was het ook zo behapbaar als het aanvankelijk
leek? Hij lacht: ‘Het eerste tiny forest heeft on
gekend veel tijd gekost. Ik wist niets van bomen
en bossen. Ik had überhaupt nog nooit een boom
geplant. Laat staan dat ik een gemeente antwoord
kon geven op vragen over de bosbouwmethode
en de positieve effecten van de bosjes op het
klimaat.’ Gelukkig was daar Shubhendu om de
Nederlandse initiatiefnemer op weg te helpen.
Samen met kinderen van twee basisscholen
plantten ze in december 2015, een jaar nadat
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hij de talk zag, het eerste nieuwe oerbos van
Europa in Zaandam. Trouw, BNR Nieuwsradio en
lokale kranten berichtten over de kleine Zaanse
wildernis. Daan zelf was voornamelijk verguld
met de komst van het Jeugdjournaal. ‘Shubhendu
had de kinderen een maand voor het planten een
uur lang uitleg gegeven over bos en bomen. In het
Engels nota bene. “Arme kinderen”, dacht ik. Maar
toen ik ze erover hoorde praten, bleken ze het
enorm goed te hebben onthouden.’
De reportage van het Jeugdjournaal was een
trots moment én een katalysator. Was Daan
aanvankelijk in zijn vrije tijd met de tiny forests
bezig, nu was ook zijn werkgever om. ‘Bij IVN
smelt iedereen als blijkt dat we kinderen echt
kunnen raken met natuur.’
Sinds het eerste bosje in Zaandam, nam het
project een vlucht. Er zijn meer dan honderd
bosjes geplant in de openbare ruimte en ruim
tachtig in achtertuinen. In België zijn de eerste
bosjes geplant en Daan reisde naar Engeland om
te helpen bij de aanleg van tiny forests. ‘Ik wil het
concept bewaken; het moeten echt bosjes zijn
voor de buurt en voor de school. Tiny forest is
meer dan een slimme bosbouwmethode.’
Toch is het niet zo dat je zomaar overal een
bos uit de grond stampt. Dat heeft niet zozeer
te maken met geld - in 2018 ontving IVN 1,85

miljoen euro van de Postcode Loterij - maar met
het vinden van een geschikte plek. ‘Bijna elk stukje
grond in Nederland heeft een bestemming. Je hebt
een ambtenaar nodig die er gepassioneerd over is,
of een actieve buurt, zoals hier in Lombok.’
Daan is een innemend type. Als hij praat over de
tiny forests wil je er prompt een in je buurt. ‘Dat
heb ik moeten leren’, vertelt hij. ‘Toen ik met het
project begon, dacht ik: als ik laat zien dat ik het
allemaal weet, doen ze vanzelf mee. Dat heb ik
moeten omdraaien naar: ik weet het niet precies,
maar ik vind het leuk en inspirerend om uit te
proberen. Doe je mee? Toen ik die draai had
gemaakt, kreeg ik mensen makkelijker mee.’

Inheems plantgoed
De aanleg van een tiny forest kost zo’n tien
duizend euro - ongeveer evenveel als een
gemeenteplantsoen. De grootste kostenpost is
niet het aanschaffen van de zeshonderd boompjes,
maar het voorbereiden van de grond. ‘Om een
luilekkerland voor jonge boompjes te creëren,
moet de grond luchtdoorlatend, kruimelig en
lekker vochtig zijn. Bovenop komt los strooisel
om de grond warm te houden en daglicht weg
te houden van de bodem. Daarna worden de
boompjes dicht op elkaar geplant. Je wilt zo
snel mogelijk toe naar een bosmicroklimaat

en daarvoor moet het bladerdek zich sluiten
waardoor er weinig zonlicht op de bodem komt.
Dan wordt het koeler en luchtvochtiger.’
De bosbouwmethode waarop de tiny forestfilosofie is gebaseerd, is bedacht door Akira
Miyawaki, een 92-jarige Japanse botanicus die een
methode ontwikkelde om inheemse bossen te
herstellen. Na jarenlang onderzoek naar poten
tieel natuurlijke vegetatie, ontdekte hij dat deze
bossen veerkrachtiger zijn en beter bestendig
tegen natuurrampen, zoals aardbevingen, tsunami’s
en ook klimaatverandering. Hij legde 1.700
bossen aan die zich in tien jaar ontwikkelden tot
veerkrachtige ecosystemen. Shubhendu Sharma
raakte geïnspireerd door de Miyawaki-aanpak en
vertaalde de werkwijze naar een stadse omgeving.
Miyakawi zelf werkt nu aan de Great Forest Wall,
een bosmuur van inheemse bomen die Japan
moet beschermen tegen tsunami’s.
In Nederland is naar schatting nog maar drie
procent van de bomen autochtoon inheems.
Bovendien wordt de helft van de inheemse
soorten bedreigd. Reden genoeg om in de
tiny forests alleen inheemse bomen te planten,
soorten die hier ooit op eigen kracht naartoe
zijn gekomen. Daan: ‘Die boomsoorten hebben
zich aangepast aan de natuurlijke omstandigheden
en kunnen zich ook beter aanpassen aan
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Afb.
De minibossen worden aangelegd met,
voor en door basisschoolkinderen.

“

Deze generatie is
wellicht de laatste
die effectief actie kan
ondernemen, maar als
ze de natuur niet kennen
en waarderen, zullen ze
er ook niet voor strijden.

veranderingen, dus ook aan een veranderend
klimaat. Er is alleen een probleem: autochtoon
inheems plantgoed, bomen die afstammen van
de originele bomen, is bijna niet te krijgen. Alleen
Staatsbosbeheer heeft een genenbank en kweekt
deze bomen op.’
De oerbosjes zijn een aanwinst voor de bio
diversiteit in de stad.Voor een onderzoek dat
wordt geleid door de Wageningen Universiteit
stelden IVN-vrijwilligers vast dat er 595
verschillende soorten planten en dieren in de
bosjes leven. Onderzoekers van de universiteit
monitoren van het begin wat een tiny forest
oplevert voor de natuur. Zij ontdekten dat een
jong bos van tweehonderd vierkante meter
de uitstoot van negenhonderd autokilometers
compenseert, omdat er 127 kilo CO2 in wordt
opgeslagen. De verwachting is dat de CO2 opslag
verdubbelt naarmate het tiny forest ouder wordt.
Ook zouden de bosjes een uitkomst bieden in
hete zomers, Tijdens een warme zomerdag in
Zaanstad was de bosbodem zeventien graden,
terwijl het bij de naastgelegen weg al 38 graden
was - een verschil van 21 graden. Wanneer het
regent slaat het bos water op, wat kan helpen
tegen de droogte.

Tiny boswachters
Kinderen worden actief betrokken bij de aanleg
en het onderhoud van het bos. ‘Als je de bomen
zelf plant en je ziet ze opgroeien dan krijg je een
band met het bos wat er hopelijk voor zorgt dat
je uiteindelijk gaat nadenken over natuur in het
algemeen’, aldus Daan onderweg op de fiets naar
het Majellapark, het vijfde tiny forest dat in Utrecht
werd aangelegd.
De kinderen van de school aan de overkant
zijn net uit. Met regenlaarsjes aan zijn ze druk
in de weer met water en modder. ‘We gaan
bijna dagelijks wel even kijken hoe het met het
bos gaat’, vertelt moeder Anne. ‘We meten de
bomen op, rapen rommeltjes op en gaan beestjes
zoeken. Het is ongelofelijk wat er na een paar
maanden al zit: regenwormen, duizendpoten,
spinnen en sprinkhanen.’ Enthousiast vertelt ze
dat ze samen met drie andere moeders helpt
bij de buitenlessen en dat de school elk jaar een
bosdag gaat organiseren, een extra schoolreis. ‘Ik
ben er zo blij mee’, zegt ze tegen een glunderende
Daan. Het is de eerste keer sinds de plantdag dat
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hij het tiny forest ziet. Tevreden constateert hij
dat het bos er goed bij ligt, zeker na een droge
zomer. Anne lacht: ‘Op warme dagen hebben
mijn kinderen hun boom wel wat extra water
gebracht.’
Nu er meer dan honderd tiny forest zijn in heel
Nederland, kan hij onmogelijk bijhouden hoe het
met elk bosje gaat. Sommige plekken kan hij niet
zomaar loslaten. Neem het Muziekplein in Leidse
Rijn – het derde tiny forest wat hij laat zien. Een
jaar deed hij erover voor hij voor elkaar had wat
hij wilde: twaalf parkeerplaatsen inruilen voor
een stadsbos. ‘Stenen eruit, groen erin. Dat is
uiteindelijk wat ik wil, maar het was nog nergens
zo letterlijk gelukt. Nu het hier is gerealiseerd, kan
niemand meer zeggen dat het onmogelijk is.’
Het bos ziet er duidelijk minder goed
onderhouden uit als het bos het Majellapark. Op
de grond liggen blikjes en snoeppapiertjes. Het
hek is kapot en het bord waarop de Miyawakimethode staat beschreven, is besmeurd met
modder. ‘Ze slopen het gewoon’, zegt hij. ‘Dat
doet pijn, want het heeft veel tijd, geld en moeite
gekost om dit voor elkaar te krijgen.’ Maar hij is
niet voor een gat te vangen: met de gemeente
maakte hij al afspraken over het herstel en
beheer: het hek wordt hersteld en er komt een
nieuwe organische toplaag om de bodem extra te
beschermen.
Het is altijd spannend hoe het met een tiny forest
gaat nadat het is aangelegd. Daan legt uit dat
IVN helpt bij het opzetten en aanleggen van het
bos. Ze geven gastlessen en trainen leraren hoe
ze kunnen omgaan met de buitenlessen. Na een
beheerdag, is het bosje van de gemeente die taken
delegeert aan de school en de buurt. Het succes
valt of staat met gepassioneerde leraren, actieve
ouders en andere buurtbewoners die het bos
omarmen.

Bos voor bezinning
Tussen de bomen op het Muziekplein draait hij in
het rond. Hij vertelt over onderzoeken waaruit
blijkt dat naar buiten gaan en in de natuur zijn,
stress wegneemt. ‘Het grootste rustgevende
effect vindt plaats in de eerste vijf minuten dat we
ons in de natuur bevinden. Daarom vind ik het
zo belangrijk om natuur in de buurt te creëren’,
zegt hij. Achter hem zijn door de bomen heen,
de gebouwen zichtbaar, evenals de weg en de
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“

Als je de bomen zelf
plant en je ziet ze
opgroeien dan krijg je
een band met het bos
wat er hopelijk voor
zorgt dat je uiteindelijk
gaat nadenken over
natuur in het algemeen.

spoorlijn. ‘Voor een pure natuurervaring moet je
de omvang eigenlijk verdubbelen’, geeft hij toe.
Lachend: ‘Voor maar twaalf extra parkeerplaatsen
waan je je echt midden in het bos.’
Nu de tiny forests zo’n succes zijn en het project
zijn weg heeft gevonden naar collega’s bij IVN,
kriebelt bij Daan de pioniersgeest. Samen met
biologische plantenkweker Sprinklr ontwikkelde
hij tuiny forests: zes vierkante meter inheemse
bomen, struiken en kruiden voor in elke achter
tuin. Alleen in 2020 werden er al veertienhonderd
besteld. ‘Je kunt vanuit je eigen achtertuin bijdragen
aan het vergroenen van steden. Dat voelt klein en
onmachtig, maar alle tuinen in Nederland samen
vormen een gebied tweeënhalf keer groter dan de
Veluwe. Er is veel winst te behalen.’

Ook begon hij met het herstellen van de natuur
op bedrijventerreinen. Als eerste bedrijf offerde
Lister Buildings, een duurzame projectontwikkelaar,
twintig parkeerplaatsen op voor een tiny forest. Op
enkele meters van hun bureaus kunnen werk
nemers nu buiten werken, overleggen en pauzeren.
Daan Bleichrodt heeft ideeën bedacht om
kinderen, huizenbezitters en werknemers met de
natuur te verbinden. Toch is hij niet klaar. ‘Ik zou
willen dat er in het landelijke natuurbeleid meer
aandacht komt voor welzijn en de verbinding van
mensen met het bos.Voor het wilde oerbos waar
bomen zo mogen opgroeien als zij fijn vinden.
Een bos moet nu nut hebben; voor de mens of
de economie. Maar bossen zijn ook plekken van
bezinning en reflectie. Er mag wel wat meer ziel in.’

Afb.
Daan Bleichrodt legde meer dan
honderd biodiverse minibossen
aan in de stad.
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Kunstenaar en componist Bert Barten laat bomen de sterren van de hemel zingen.

‘DE KLANKEN DIE DE
NATUUR AANREIKT
ZIJN WAARDEVOL OM
TE DELEN’

Kunstenaar en componist Bert Barten vertaalt de vibraties van
bomen in muziek. Wat begon met een bijzondere ontdekking in een
Amerikaans bos, is jaren later uitgegroeid tot een muzikaal project
met een missie: mensen in een rationele samenleving laten zien dat
ze onderdeel uitmaken van de natuur. In de hoop dat ze de natuur
meer gaan waarderen en er beter voor gaan zorgen.
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C

omponist en kunstenaar Bert Barten
houdt kantoor in een heuse stadsboomhut
op het Amsterdamse NDSM-terrein. In
zijn studio in het Treehouse staat een keyboard,
een kast met tapes en koffers met apparatuur. Bert
- een opvallende verschijning; grijs baardje, lange
haren - werkt vanuit zijn basis in de hoofdstad
samen met wetenschappers over de hele wereld.
Eindeloos lange excelbestanden sturen ze hem toe,
de vibraties, de zogenoemde pulsen, van bomen
die ze gemeten hebben. Als een sound alchemist
vertaalt hij gegevens over sapstromen, vochtigheid
en fotosynthese - geluiden die het menselijk oor
niet waarnemen - in muziek.
Met het project Talking Trees geeft hij concerten
in de natuur, toert langs festivals en krijgt hij
veel aandacht van jong en oud. In coronatijd
kreeg hij gedaan waar iedereen van droomde:
hij verbond werelden met elkaar die door
een pandemie waren gescheiden. Tijdens een
bomenquarantaineconcert liet hij via inter
continentale livestreams bomen uit de wereld live
op elkaar reageren. Samen zongen ze de sterren
van de hemel.
Talking Trees, inmiddels een internationaal feno
meen, begon 25 jaar geleden tijdens een wandel
tocht in de Red Woods, San Fransisco. Met Scott
Gresham-Lancaster, professor Sonologie aan
Berkeley, was Bert op doorreis. Twee bevriende
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creatievelingen op pad, de auto volgeladen
met werk- en muziekapparatuur. Als de twee
experimenteren met een mini-leugendetector in
de natuur doen ze de ontdekking van hun leven.
‘We plaatsten voor de grap de pennetjes van het
apparaatje op een boom’, vertelt Bert. ‘Prompt
sloeg het elektriciteitsmetertje uit.’ Op dreef
geraakt van enthousiasme sloot hij een kleine
synthesizer aan op de stam. Bert: ‘We waren
met stomheid geslagen toen we allerlei geluiden
hoorden. Bomen kunnen praten, ze maken muziek,
zeiden we tegen elkaar. Die ontdekking heeft me
nooit meer losgelaten.’

“

In mijn fantasie werd
ik geheel door een
van de bladeren van
de boom opgenomen
en beleefde een
waanzinnige
eenheidservaring.

Eenheidservaring
‘De fascinatie voor bomen is ontstaan toen ik een
jaar of acht was. Ik logeerde in de zomervakanties
bij mijn grootouders en vaak was ik op de
Kollenberg te vinden, de bekende heuvel van
Sittard, vlakbij hun huis. Dikwijls vroeg ik me af
hoe de berg van de toverkol er van binnen uit
zou zien en ik maakte daar tekeningen van. Het
machtige landschap dat rijk is aan historie, de
verhalen van het gebied, alles intrigeerde me. Op
een dag tekende ik een boom na en was kennelijk
zo geconcentreerd dat ik de sappen uit de berg
echt van de wortels naar boven zag stromen
door de stam tot bovenin de kruin. De boom was
zo groot dat die in mijn kinderogen tot aan de
hemel reikte. In mijn fantasie werd ik geheel door

Afb. links
Bert Barten in zijn Treehouse op
het NDSM-terrein in Amsterdam.
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Afb.
Concert Talking Trees in Het
Landschapspark Mien Ruys.

“

Het podium voor
muziek, de plek als
ontmoetingsplaats is
voor mij nog altijd een
levendige broedplaats.

een van de bladeren van de boom opgenomen
en beleefde een waanzinnige eenheidservaring.
Verrukt van het magische moment in de natuur,
kon ik mijn geluk niet op. Maar mijn grootouders,
aan wie ik blij vertelde wat ik had meegemaakt,
begrepen niets van wat ik zei. Ze dachten dat ik
ziek geworden was.’ Bert schiet in de lach als hij
zegt: ‘Het is eigenlijk nooit meer helemaal goed
gekomen. Sterker nog: vanaf dat moment is een
groot hek tussen mij en de volwassen wereld
in komen te staan. Het is het sprookje van mijn
leven. Nog voor ons avontuur met de zingende
boom in Californië. De eerste poëtische ervaring
met de natuur. Heimelijk ben ik nog steeds dat
jongetje van acht. Het verhaal betekent veel voor
de ontwikkeling in mijn werkende bestaan. Nog
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steeds wil ik mensen meenemen naar prachtige
beelden, vergelijkbaar met wat ik toen zag en de
mystieke ervaringen die de natuur te bieden heeft.’

zou nu ook niet meer werken. Het podium voor
muziek daarentegen, de plek als ontmoetingsplaats
is voor mij nog altijd een levendige broedplaats.’

Bert groeide op als een geëngageerde jongen
begaan met de natuur en het milieu. Hij woonde
in Oss, in die tijd een stad met zware industrie en
grote bedrijven. Als hippie zat hij in de popgroep
Marshmallow, een actieband die op manifestaties
samen met natuurorganisaties protesteerden tegen
de zure regen. ‘Ik vond de wereld toen nog vrij
simpel en overzichtelijk: je had mensen in driedelig
pak die de aarde leegroofden en er waren de
activisten die voor de natuur opkwamen. Het was
nauwelijks rebellie, maar in dat activistische met
protestborden geloof ik niet meer’, zegt Bert. ‘Dat

In de jaren negentig werkte Bert aan tvprogramma’s, kunstinstallaties en grote muziek- en
theaterspektakels, zoals De goddelijke komedie van
Dante. Een geweldige tijd, totdat de hectiek zijn
oren uit kwam. Hij ging op reis naar Thailand waar
hij enige tijd verbleef in een boeddhistisch klooster.
Daar raakte hij gefascineerd door de leefwijze van
de monniken. Hij leerde wat de kracht van stilte
is en hoe aanwezig te zijn in het moment. Dat
gedachten zoveel lawaai in je hoofd kunnen maken,
in de weg kunnen zitten, dat je aan luisteren niet

Stilte
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“

Door het initiëren en
realiseren van kunstnatuurprojecten
willen we met Talking
Trees bijdragen aan
meer bewustwording,
betrokkenheid en het
belang van bomen voor
ons ecosysteem.

meer toekomt. In het boeddhisme leerde Bert hoe
je positieve gedachten bewust aan je leven kan
toevoegen.
Thuisgekomen stopte hij radicaal met zijn te
strakke regie en stijl van werken en leerde als
regisseur het spel van acteurs veel meer los
te laten. In plaats van krampachtig de controle
te houden op het geheel, wilde hij alleen nog
voorwaardescheppend werk kunnen doen.
‘Ik ben er inmiddels van overtuigd dat er veel
verrassender scènes kunnen ontstaan wanneer de
eigen innerlijke creativiteit gaat stromen. Talking
Trees is hierop ook een antwoord. In dit project
laat ik de mens helemaal los en mag de natuur
haar muziek laten klinken’, aldus Bert.

Urgentie
Het startschot voor Talking Trees was nadat ik een
krantenbericht had gelezen over het kappen van
het Poolse oerbos Białowieża, dat grote indruk op
me maakte. Het laatste échte oerbos van Europa,
dat universiteiten voor hun nulmetingen gebruiken.
‘De gedachte dat wanneer het bos is weggekapt,
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de meest essentiële gegevens over de natuur
voor eeuwig verloren zijn, maakt mij strijdbaar’,
zegt Bert. ‘Ik voelde zoveel urgentie en onrust
opkomen dat ik Staatsbosbeheer heb benaderd. Zij
waren geïnteresseerd in een samenwerking. Niet
in de zin van protest, maar als kunstproject om
veel mensen die de natuur in bescherming kunnen
nemen, in beweging te krijgen. Daarmee brak het
moment voor Scott en mij aan om Talking Trees op
te richten.’
Bert weet als geen ander wat het is om
overweldigd te worden door natuur, maar het
populaire bomen knuffelen laat hij aan anderen
over. Hij wil metertjes zien uitslaan. Sonologie, de
wetenschap - geo-sonificatie - die zich bezighoudt
met vibraties van de aarde is een belangrijke
inspiratiebron.
Bert heeft twee manieren van werken: de analoge
en de digitale methode. Bij de analoge methode
worden sapstromen via apparatuur in een kastje
op de boom rechtstreeks naar de synthesizer
geleid, die een tapijt van geluiden afspeelt.

Bij de digitale methode werkt hij samen met
wetenschappers uit de hele wereld. Zij leveren
hem meterslange excelbestanden met gegevens
die hij sterk comprimeert en omzet in midinoten. ‘Vergelijk het met een timelapse, maar dan
van geluid’, zegt Bert. ‘Pulsen die in een maand
gemeten wordt staat ongeveer gelijk aan tien
minuten klanken. Het mooie blijft dat de natuur
een veel rustiger levenstempo heeft.’
‘De neiging om te willen arrangeren en akkoorden
onder een stuk te leggen, ligt op de loer. Maar dat
doe ik niet. Bij het comprimeren van de impulsen
komen vanzelf ostinato-patronen, sterk repetitieve
geluiden, tevoorschijn. Daar plak ik wel klanken
aan. Het is prachtig om te ervaren dat ieder
seizoen en ieder type boom andere composities
oplevert. De geluidseffecten die je krijgt kunnen
zowel meditatief als ritmisch opzwepende dance
en housemuziek zijn. Muziek van ‘stille’ bomen lijkt
op minimal music die we kennen van componisten
als Philip Glass, Steve Reich of Terry Riley of John
Cage. Andere stukken, gebaseerd op herhaling en

tonaliteit, doen denken aan de muziek van Pink
Floyd en Kraftwerk.’
Vanaf het begin zijn de optredens van Talking
Trees een doorslaand succes. Bert over het
eerste boomconcert: ‘We hadden gerekend op
vierhonderd mensen, maar al gauw stonden er
1.800 mensen in Landschapspark Mien Ruys in
Bergeijk. Geëmotioneerde mensen met tranen in
hun ogen.
De verwondering en ontroering na afloop overviel
mij. Het was meteen duidelijk dat Talking Trees een
zenuw in de samenleving raakt.Vooral bij jonge
stedelingen, en de generatie twintigers. Het is
verbinding zoeken met de natuur, maar ook met
elkaar. Ik zie bij een concert zoveel mensen die
open staan voor een groenere betere wereld. Het
idee dat we met velen te ver zijn afgeraakt zijn van
de natuur waar het allemaal mee is begonnen, leeft
veel meer dan we denken.’
Bert vertelt dat ook muzikanten zich aansluiten
bij Talking Trees. ‘Zij gebruiken de partituren van
bomen om te kunnen arrangeren. Daarmee

“

Stil zijn en luisteren,
deep listening, is waar
Talking Trees appèl op
doet.’
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“

Als mensen weten dat
de natuur muziek kan
maken, en zich dat
beseffen als ze in een
bos lopen, is mijn missie
geslaagd.

komen ze verder af van het originele signaal,
maar de interpretaties blijven afkomstig van
bomen. Jazz improvisaties rondom een boom die
is aangezet of de concertstukken van de 3Violas.
Drie muzikanten die met hun alt violen geheel
authentieke hedendaagse composities ten gehore
brengen naar aanleiding van de repeterende
motieven afkomstig van een maand gemeten data
van een beuk.’

Schoon luisteren
In essentie gaat Talking Trees over de kwaliteit van
luisteren. ‘Wij laten klanken horen die de natuur
aanreikt. Stil zijn en luisteren, deep listening, is
waar Talking Trees appèl op doet. Stilte bereiken
is een vorm van meditatie. Schoon luisteren,
noemt Bert dit. ‘Als je kinderen het bos in stuurt
hoef je niks te doen. Je gaat gewoon bij ze zitten
en ze amuseren zich. Ze zijn niet bang voor
rupsjes, insecten of om vieze handen te krijgen.
Af en toe eten ze zand. Kinderen staan dicht
bij de natuur. Maar langzaam en sluipenderwijs
verdwijnt ook dat. Zeker als het door ouders of
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andere belangrijke volwassenen wordt afgestraft:
“Je wordt vies en daar mag je niet aankomen, dit
is niet gezond en dat mag niet.” Bij het volwassen
worden zet zich dat voort. Je moet carrière
maken en maatschappelijk succes oogsten.
Voordat je het weet is de connectie met de
natuur helemaal weg. Als je het je nog herinnert,
zijn de natuurbelevingen zorgvuldig weggestopt
in een kamertje in het geheugen. Eenheid ervaren
met de natuur wordt helemaal lastig als je
doordrongen bent van het idee dat geld verdienen
het belangrijkste is. Ik snap hoe dat werkt, maar
voor mij geldt dat gevoel en ratio heel goed
samengaan. De ware meester waant zich in de
ene en de andere wereld zonder dat hij de grens
opmerkt.’
‘Ik denk dat veel mensen wel eens een mystieke
natuurervaring hebben maar dat ook lastig vinden,
omdat het niet past in de realiteit waarin we
leven. Waarom hoort de mystieke ervaring niet bij
het dagelijks leven thuis? Doorbreek die grenzen,
is mijn idee.’

Rechten van bomen
Omdat bomen volgens Buma/Stemra geen
auteursrechten ontlenen aan hetgeen ze ons
bieden voor het maken van onze composities,
zet Talking Trees zich in als bomenwaarnemer.
‘Wij komen op voor de natuur en het herstel
van het ecosysteem. We roepen iedereen op om
bomen te kopen. De organisatie Trees for all maakt
het voor Talking Trees mogelijk om vijf miljoen
bomen overal ter wereld te planten. In Costa
Rica hebben we contact met een bomenplanter
en we sponsoren The Great Green Wall in Afrika.
Deze organisatie werkt hard aan een groenstrook
over de hele breedte van het continent om het
oprukkende zand, bodemsegregatie, woestijn
vorming en droogte van de Sahara en de Sahel
tegen te gaan. De Grote Groene Muur heeft
niet alleen een klimaatdimensie, het gaat ook om
voedselzekerheid, menselijke veiligheid en het
creëren van banen. Grote delen van de Sahel zijn
inmiddels groen en vruchtbaar dankzij het harde
werk van vooral de lokale bevolking.’

Als iets duidelijk wordt in het gesprek met Bert,
is het dat Talking Trees meer is dan kunst. Het is
cultuur met een missie. Klimaatactivisme nieuwe
stijl. Hij haalt verhalen op, geeft wetenschappers
een podium voor hun kennis en laat het publiek
vervolgens door de ogen en oren van bomen
naar de omgeving kijken en luisteren. Om nog
meer impact te kunnen maken, voegt Bert voor
nieuwe kunst- en natuurprojecten financiers toe
aan het zelfbedachte culturele ecosysteem. ‘Ik wil
af van de situatie dat kunstenaars en muzikanten
afhankelijk zijn van de ruif van subsidies. Door de
wereld van financiers en kunstenaars te koppelen,
kunnen we meer projecten realiseren. Om zo bij
te dragen aan bewustwording en betrokkenheid
bij het belang van bomen voor ons ecosysteem.
We zijn, als mensheid ver van de natuur af komen
te staan. Als mensen weten dat de natuur muziek
kan maken, en zich dat beseffen als ze in een bos
lopen, is mijn missie geslaagd.’

Afb.
Deep listening is waar Talking Trees
appèl op doet.

“

Eenheid ervaren met
de natuur wordt lastig
als je doordrongen
bent van het idee dat
geld verdienen het
belangrijkste is.
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