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De term ’Nieuwe wildernis’ wordt nu een aantal jaar gebezigd en is een algemeen aanvaard begrip geworden in het natuurbeheer. Of je het nu natuurontwikkeling, oernatuur, echte natuur of nieuwe wildernis noemt, het heeft
iets te maken met een andere, nieuwe en ’minder ingrijpende’ vorm van
natuurbeheer. Toch is het goed om daar eens wat nader bij stil te staan,
bedacht de Koninklijke Nederlandse Bosbouwvereniging. Initiatiefnemer voor
het eerste nationale Bosdebat Michiel Houtzagers leek het een goed idee om
studenten van de natuur- en bosbouwopleidingen uit Wageningen
(universiteit) en Velp (Larenstein) uit te dagen om zich over de nieuwe wildernis uit te spreken.
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Het gevaar van dit soort bijeenkomsten
is dat ’gewoon’ de oude standpunten
weer worden ingenomen en er een
weinig vernieuwende discussie op gang
komt. Zeker als ’verklaarde tegenstanders’ inleidingen gaan verzorgen. Frans
Vera van het ministerie van LNV en
bedenker van de Oostvaardersplassen
legde in de inleiding nog eens zijn theo-
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rie uit over het parkachtig landschap
waarmee West-Europa vroeger bedekt
moet zijn geweest. Er is nooit een gesloten bos geweest maar een landschap
waarin bos en weiden elkaar afwisselenden, in tijd en in ruimte. Volgens Vera
hebben grote grazers altijd een belangrijke rol gespeeld in dit complex.
Grazers zorgden voor de open stukken

waar de bomen konden verjongen in de
luwte van stekelige struiken zoals sleedoorn. Echte natuur in Nederland zal
dus ook dat parkachtige moeten hebben, vindt Vera.
Ad van Hees, bosreservatenonderzoeker
van Alterra benadrukte in zijn inleiding
dat het niet zo belangrijk is hoe de
nieuwe wildernis er uit ziet aan flora en
fauna. Hij is juist veel meer geïnteresseerd in de vraag wat de sturende dynamiek is in deze nieuwe wildernis. Als je
die weet op te sporen, weet uit te zoeken, dan pas kun je gaan werken aan
nieuwe wildernis.
Universitair docent van Wageningen
Universiteit Jan den Ouden tenslotte
gaat nog eens stap verder en vindt dat
de wetenschappelijk kennis over bos
eigenlijk van ondergeschikt belang is.
De natuurwaarden zijn altijd door
mensen bepaald. Je kan dus ook niet
wetenschappelijk gaan voorspellen
hoe nieuwe wildernis er ooit uit zal
zien. Veel bepalender zijn de sociale
en culturele factoren. Die bepalen uiteindelijk wat we voor natuur willen
en kunnen krijgen en niet de wetenschap.
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Gemiddelde natuur
De stellingen van de deskundigen lokten onmiddellijk een zaaldiscussie uit en
het werd allerminst de gevreesde voorspelbare discussie. Het ging over de
’beste visie’ voor het natuurbeheer:
moet de wetenschap bepalen wat de
beste natuur is voor Nederland zoals in
feite Frans Vera voorstelt? Of moeten
we misschien, en dat gaat meer richting
de visie van Jan den Ouden, alle
Nederlanders maar eens gaan vragen
wat voor soort natuur ze willen?
Misschien hebben we dat laatste wel
iets te veel verwaarloosd, beaamde verschillende sprekers, en hebben we de
laatste jaren iets te weinig geluisterd
naar de ’gewone Nederlanders’. Maar,
zo voegde een aantal mensen daar
onmiddellijk aan toe, dan wordt het
spijtig genoeg waarschijnlijk wel een
soort algemeen gemiddelde natuur,
gewoon van alles wat en niets speciaals:
poldernatuur.
Overigens wekt een dergelijke maatschappelijke discussie over de gewenste
natuur veel te hoog gespannen verwachtingen. Want, zo meent Jan den
Ouden, vanuit de wetenschap moeten
we niet de pretenties hebben dat we in
staat zijn om precies te voorspellen wat
voor soort natuur we kunnen maken. Je
kan mensen dus vervolgens ook niet
precies die natuur geven waar ze voor
hebben gestemd. Bovendien, zo zei
iemand in de zaal, die mensenwensen
zijn hoogstwaarschijnlijk over twintig
jaar weer heel anders. En je kunt je
natuurbeheer en bosbeheer niet elke
tien of twintig jaar omgooien omdat
de mensenwensen weer eens zijn veranderd.

Palet aan natuur
Waarschijnlijk zal de waarheid ergens
in het midden liggen. Dat zal best,
maar hoe moet je als natuurbeheerder
met dat dilemma omgaan? Kan iemand
dat vertellen? Het enige dat je daar
eigenlijk aan kunt doen is vooral voldoende variatie inbouwen in het huidige beheer. Dus hier wat netjes aangeharkte decornatuur, daar een mooi
bos en daar wat natuurontwikkeling
of nieuwe wildernis. Dan mogen de
voorkeuren veranderen maar dan

geeft het palet aan natuur voor elk wat
wils.
Een dergelijke aanpak heeft ook als
voordeel dat je daarmee de waarschijnlijk oeverloze discussie over natuurbeelden omzeilt. Iedereen heeft zijn eigen
beeld over natuur, over nieuwe wildernis. Het zijn referenties voor het beheer,
voor het beleid. Maar hoe dat beeld er
uit ziet? En of je misschien niet beter
een ’proces’ kan nastreven dan een
vastomlijnd beeld, zoals iemand in de
zaal nog suggereerde?

8.000 hectare
Het aardige van dit eerste Nationale
Bosdebat was dat na de pauze de onopgeloste vragen even terzijde werden
gelegd om toch een stap verder te
maken: wat heeft het idee van nieuwe
wildernis te betekenen voor de dagelijkse beheerspraktijk? Want een wetenschappelijke discussie is mooi maar op
dit moment, nu, vandaag, willen bezoekers van het bos iets: op dit moment
moet de beheerder kiezen tussen bijvoorbeeld begrazen of niet. Exoten er
uit of niet? Talloze beheersvragen aan
de orde van de dag.
Variatie in het beheer lijkt dan vooralsnog het belangrijkste punt. Pin je niet
vast op een type beheer want dan krijg
je een eenvormig bos. En dat is precies
wat er de laatste jaren aan de hand is,
vond een beheerder van een Veluws
bosgebied. De uitgebreide bosbegrazing van de afgelopen jaren, ingegeven
door verhalen over natuurlijk bos, leidt
juist tot een eenvormig bos. Zolang we
met relatief kleine gebieden zitten, is
het onverstandig om in te zetten op
grootschalige begrazing, suggereerde
de beheerder.
Volgens sommigen is de beperkte
schaal ook meteen de belangrijkste
beperking van het bos- en natuurbeheer
in Nederland. Eigenlijk kun je geen
echte wildernis creëren, je blijft altijd
invloed van de mens houden vond een
student. Zeker als je voortdurend aan de
mensenwensen moet voldoen. ’’Er
wordt toch maar wat aangeklooid in het
bos. Wat maakt het dan nog uit als je
ingrijpt’’. Mogen we eigenlijk wel ingrijpen, blijven sturen in wildernis? Zijn we
in Nederland wel in staat om eens helemaal van de natuur af te blijven?, vroeg

iemand anders zich af. En dat ontlokte
weer iemand anders het idee om eens
een flink groot terrein in Nederland
voor een paar honderd jaar af te sluiten
en daar dus ook helemaal niets doen.
Over vijfhonderd jaar kunnen we elkaar
dan weer in deze zelfde zaal ontmoeten.
Een aardige suggestie vond Vera, maar
we kunnen toch ook in de huidige
gebieden proberen om zo weinig mogelijk in te grijpen? We moeten af van die
digitale discussie: wel of niet voldoende
ruimte voor wildernis? Begin nu maar
ergens. Ik ben begonnen met de
Oostvaardersplassen. Misschien is het
een leuk idee om nu met de 8.000 hectare Kroondomein aan de gang te
gaan’’, suggereerde Vera.
Het Nationale Bosdebat is een initiatief
van de KNBV. Het idee is om elk jaar een
dergelijk debat te organiseren. Meer
informatie via de KNBV en het
Nederlands Bosbouwkundig Tijdschrift.
G. van Duinhoven is redacteur van het
Vakblad Natuurbeheer
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