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Stille kern
Ik woon tegenover het Zeisterbos, maar ik
kom er praktisch nooit. Te druk. Geen Waldeinsamkeit. Weinig biodiversiteit, bijna dood
ecosysteem. Buiten de gebaande paden gaan
dan maar? Mag niet. Kan ook niet, want overal
verbrandneteling en verbraming. Overal ook
drukke wegen, herrie, veel hondenpoep en oprukkende woonwijken. Het laatste stukje nog
wel interessante natuur richting de luidruchtige A12 bij Driebergen zit op slot en is letterlijk
dichtgeplankt: door corona teveel bezoekers
bij het heidevennetje van Heidestein. Een
halfuur rijden en je hebt wel die Waldeinsamkeit in De Stille Kern nabij Zeewolde. Je ziet er
niemand, geen A12-herrie, je hoort alleen de
wind ruisen door het populetum en je wordt
uitgenodigd om vooral buiten de gebaande paden te gaan. Struinen heet dat en wordt op het
bord steeds met een hoofdletter S geschreven.
Alsof het iets sacraals is, wat het natuurlijk ook
is. Wel letten op vallend essenhout uiteraard:
essentaksterfte immers.
Als de gemeente Zeist weer eens iets vuigs van
plan is met dat laatste plukje vertrappeld bos
zal ik mijn schouders ophalen, maar als daarentegen de gemeente Zeewolde iets van plan is
met of bij ‘mijn’ Stille Kern, dan wil ik bezwaar
maken en desnoods procederen. Maar ja, dat
kan dus wettelijk niet, want ik woon te ver
weg en zou dan dus te weinig belang hebben.
Zo staat het al een tijdje in de Algemene wet
bestuursrecht (Awb) en ook de rechter heeft
onlangs die zogenoemde relativiteitseis weer
eens extra aangescherpt.
Volgens mij zou het niet moeten uitmaken
waar iemand woont. Iemand uit Groningen
zou gewoon moeten kunnen procederen
voor de muurhagedis in Maastricht. De Wet
natuurbescherming is er voor de natuur en ook
een ver weg wonende particulier kan bewaker
en beschermer zijn van die natuur. Uiteindelijk
gaat het in het recht om bescherming, waarheidsvinding en naleving en was er bovendien
niet ook een Verdrag van Aarhus dat uitgaat
van toegang tot de rechter voor iedereen? Weg
met die relativiteitseis, zou ik zeggen maar je
hoort er niemand over in dit land.
Maar gelukkig is er dit jaar de Green Deal van
de EU. In de Biodiversiteitsstrategie 2030 staat
opeens op pagina 18 letterlijk: “Daarnaast zal
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de Commissie het maatschappelijk middenveld
steunen in zijn rol als bewaker van de naleving en
zal zij samenwerken met de lidstaten om de toegang tot de nationale rechter in milieuzaken voor
particulieren en ngo’s te verbeteren. In een voorstel voor herziening van de Aarhus-verordening
zal zij de bevoegdheid van ngo’s ook uitbreiden”.
Dat is slecht nieuws voor de gemeenten Zeist en
Zeewolde, maar goed nieuws voor De Stille Kern.
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