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Nieuwe wildernis beleven
valt nog niet mee
Een bezoek aan de Oostvaardersplassen loopt voor mensen die de ﬁlm De
nieuwe wildernis hebben gezien soms op een teleurstelling uit. Dat ontdekte masterstudent Bos- en natuurbeheer Floor van Gils tijdens haar thesisonderzoek. De ﬁlm toont de unieke wilde natuur in het gebied, maar die is voor
recreanten grotendeels ontoegankelijk.
De populariteit van de Oostvaardersplassen is
ﬂink gegroeid sinds het succes van de ﬁlm in
2013. Omdat Staatsbosbeheer de bezoekersaantallen nog verder wil laten groeien, vroegen ze
Wageningen University om een publieksonderzoek te doen. Het was een mooie kans voor Floor
van Gils, die in het gebied geinteresseerd was
geraakt door de ﬁlm en door de controverse over
de grote grazers die in de winter soms doodgaan

Floor van Gils: ‘De Oostvaardersplassen is geen dierentuin.’
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van de honger. Voor haar masterthesis vroeg zij
recreanten of hun bezoek aan de Oostvaarderplassen voldeed aan de verwachting die ze vooraf hadden.
GEEN DIERENTUIN
Uit haar interviews blijkt dat bezoekers de Oostvaardersplassen wel degelijk beleven als ‘wilde
natuur’. Teleurstellingen waren er echter ook. Zo
bestempelden sommige bezoekers de vele dode
bomen als troosteloos en rommelig. Anderen
waren teleurgesteld over de beperkte lengte van
de wandelpaden.
De ﬁlm heeft verder een grote invloed gehad op
de verwachtingen van mensen die dieren wilden
spotten. De close-ups van de konkikspaarden in
de ﬁlm suggereren dat de dieren in het gebied
kunnen worden benaderd. ‘Maar de Oostvaardersplassen is geen dierentuin’, zegt Floor.
Ze ontdekte dat mensen teleurgesteld waren
door het feit dat ze de dieren alleen vanaf grote
afstand konden zien.
LANGERE PADEN
Staatsbosbeheer kan volgens Floor een paar dingen doen om bezoekers tegemoet te komen. Zo
kunnen er meer en langere wandelroutes worden aangelegd. Ook kan Staatsbosbeheer de
media actief gebruiken om de hoge verwachtin-

gen die De nieuwe wildernis heeft gewekt, te temperen en zo verwachting en beleving dichter bij
elkaar te brengen. Ook vindt Floor het essentieel
dat Staatsbosbeheer bij de pogingen om meer
bezoekers te trekken een speciﬁeke doelgroep
kiest en de behoeften van die doelgroep in kaart
brengt.
‘Grote dieren hebben altijd een grote aantrekkingskracht’, besluit Floor. Staatsbosbeheer zou
daarop kunnen inspelen door het aantal excursies uit te breiden. Toch is het volgens Floor
belangrijk dat het gebied ‘wild’ blijft, want dat is
wat mensen juist zo aantrekt in de Oostvaardersplassen. DK
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‘Opener zijn over
ontgroening’
De Wageningse studentenverenigingen moeten opener zijn over de ontgroeningstijd. Die
boodschap kregen ze vrijdag 4 november mee
in een gesprek met rector magniﬁcus Arthur
Mol, dat plaatsvond op verzoek van KSV Franciscus en Ceres. Ook SSR-W, Argo, de kleinere studentenverenigingen en de burgemeester
van Wageningen waren van de partij.
Aanleiding van het gesprek was de oproep die Mol eind
september deed aan de verenigingen om te stoppen met
excessief ontgroenen. Daarmee haakte hij in de op de landelijke discussie die ontstond na excessen bij het Groningse Vindicat. In een eerste reactie stelden KSV Franciscus en Ceres destijds dat er in Wageningen geen reden
tot bezorgdheid is. Dat statement werd evenwel ontkracht
door uitlatingen van introductielopers in De Gelderlander en op de site van Resource. Ontgroening bij KSV Franciscus leidde dit jaar bovendien tot een serieuze klacht bij
de raad van bestuur. Een omwonende van het KSV-introductiekamp in Wilp beklaagde zich over vernedering van
eerstejaars, het feit dat kinderen daarvan getuige waren
en de manier waarop ze werd bejegend toen zij het tafereel ﬁlmde.
OP STRAAT
Mol heeft de verenigingen daarom tijdens het gesprek
gevraagd zich meer bewust te zijn van de impact van hun
activiteiten. ‘Als introductiecommissie moet je beseffen
dat activiteiten die binnen een vereniging als normaal
worden beschouwd, buiten de vereniging als heel abnormaal worden gezien. In deze tijd waarin alles direct op
straat ligt, moet je je daar rekenschap van geven.’ Daarbij
staat volgens Mol niet alleen het imago van de verenigingen op het spel, maar ook die van de universiteit en van
de gemeente Wageningen. Ook burgemeester Geert van
Rumund pleitte voor een respectvolle introductie. ‘Ieder
mens verdient respect en zeker een student die wordt ontgroend.
KLACHTENLIJN
Harde afspraken zijn er niet gemaakt. Mol: ‘Ik kan en
wil geen politieagent spelen. Er is ook niet gedreigd met
sancties. Ik wil dat de verenigingen intern de discussie
voeren over wat een introductietijd is die past bij deze
tijd.’ Daarbij is volgens Mol vooral van belang dat de verenigingen opener zijn. ‘Je kunt bijvoorbeeld met ﬁlmpjes
laten zien wat voor activiteiten je doet. En maak het mensen gemakkelijk om met je in contact te komen als ze iets
zien wat ze raar vinden. Een soort klachtenlijn dus. Zorg
dat je de dialoog met de samenleving aangaat.’ RK

VERENIGINGEN REAGEREN
WELWILLEND
De interne discussie over de invulling van de
introductietijd waar rector Arthur Mol om vraagt, gaat
er bij Ceres zeker komen, reageert president Janneke
Sloet van Ruitenborgh. ‘Het staat op de planning om de
introductie nog eens goed tegen het licht te houden.’
Het idee van rector Mol voor een soort klachtenlijn
spreekt haar wel aan, evenals het voorstel van Resource
om een redacteur bij de eerstvolgende introductie
verslag te laten doen.
Ook KSV Franciscus zal naar aanleiding van het gesprek
met Mol naar de invulling van de introductie kijken,
zegt praeses Tom van Geelen. ‘Daarbij wordt met name
ook gekeken naar hoe activiteiten over kunnen komen
op de buitenwereld. We moeten ons op dat punt meer in
andere mensen verplaatsen’ Van Geelen wil daarbij de
deuren letterlijk vaker open zetten. ‘We zijn een
vereniging voor en door leden, maar we zijn ook een
Wágeningse vereniging. We zullen meer uitleg moeten
geven over wie wij zijn en waar we voor staan.
Afgelopen jaar hebben we een activiteit ontwikkeld
voor Wageningers. Dat moeten we misschien vaker
doen.’
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