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Dit boek is eigenlijk het derde deel van een
onbedoelde trilogie over de Nederlandse landschapsgeschiedenis van de 19e en 20ste eeuw. En
voordat u denkt “wat saai” en dergelijke, kan ik
u melden dat dit gelukkig in het geheel niet het
geval is. Van der Woud schrijft geweldig goed,
waardoor het gewoonweg spannend wordt om
te lezen.
Is het eerste deel uit 1998 nog wat veelomvattend (Het lege land, over de Nederlandse ruimtelijke ordening 1790-1848), het tweede boek
uit 2007 “Een nieuwe wereld” over het ontstaan
van het moderne Nederland is al ongeveer half
zo dik. Het landschap de mensen is nog weer iets
dunner, maar toch nog altijd een kloeke 440
pagina’s.
Van der Wouds geheim is vooral heel goed
indelen in thema’s, enorme feitenkennis en niet
te ingewikkelde zinnen schrijven. In de thema’s
dan weer korte hoofdstukken, soms zelfs met
een heuse cliffhanger, echt waar, waardoor je
gelijk aan het volgende hoofdstuk begint. Glashelder, scherp ook maar tegelijk met mededogen en begrip. Ik vind het echt een superieure
stijl van schrijven.

Lees hoe de grote landbouwvisionair Staring rond
1850 deze ontginningsvisie wist te slijten aan de
politiek. Dat ontginnen ging na een trage start begin 19e eeuw steeds sneller. Zo lukte het waarde
te creëren van iets wat economisch niets waard
was: de woeste gronden. Lees over de heldenrol
van ontginner de Heidemaatschappij, opgericht
in 1888 en een bedrijf zonder winstoogmerk, en
in haar kielzog het Staatsbosbeheer! Leuk ook te
lezen trouwens dat het Staatsbosbeheer (1899)
is begonnen in een kleine kantoorruimte in het
nieuwe grote pand van de Heidemij te Arnhem.
Tegengas liet echter niet op zich wachten. De
Vereniging tot behoud van Natuurmonumenten,
toen een nieuw woord, werd in 1905 opgericht.
De oprichters brachten morele en esthetische
motieven naar voren om woeste grond te beschouwen als beschermwaardige natuur. En ook
zij zetten het met behulp van publiekscampagnes
om in daden.

om verder te ontginnen, te bebossen en verder
te intensiveren. Mede door dat brede maatschappelijk draagvlak is die ontginnings- én
bebossingspolitiek echt een omslag gebleken in
de landinrichting.
Leren uit het verleden kan altijd. De nu voorgenomen bosuitbreiding, en de landbouwtransitie
naar duurzaamheid, zijn te beschouwen als
nieuwe keerpunten in de Nederlandse landinrichting. Uitvoering is altijd lastig maar was
destijds net zo min eenvoudig. Maar duurzaamheid is noodzakelijk, meent Van der Woud. Als
stok achter de deur voert hij daarom nog even
Koning Midas op. Die kon nog eens waarde
creëren door een goddelijke gift: alles wat
hij aanraakte veranderde in goud. Toen ook
bleek dat dit voor zijn eten gold, dreigde hij
te verhongeren. Gelukkig kon hij zijn gift in
een rivier van zich afspoelen. Wij moeten het
voorlopig met carboncredits doen.

Grote kracht van dit boek is het verbinden van
de historische feiten uit land- en bosbouw,
waterstaat, ruilverkaveling, toerisme, handel en
transport. Hoe dachten en handelden landsbestuur en vooral de plattelandsbevolking daar
toen over? En hoe bedreven de landontginners en
gebruikers marketing en publieksbeïnvloeding om
hun grote en verheven doelen te halen? Boeiend
is ook om de rol van het Koninklijk Huis hier bij
te zien. In ieder geval was er publieke consensus

Het boek bevat geweldig veel andere verhalen
en intrigerende feiten over de omgang van
mensen met het Nederlandse landschap. Vrijwel geen vierkante meter blijft onbesproken,
en voor ons als lezers nog recent genoeg om
het perfect te kunnen begrijpen. Je hoeft ook
niet eerst deel 1 en 2 te lezen. Gelijk instappen
dus in deze absolute aanrader.
Ido Borkent

Foto uit besproken
boek: boomkwekerij
van de Nederlandsche Heidemaatschappij, locatie en
jaar onbekend.
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BOSSENSTRATEGIE
Het afgelopen pandemische jaar werd natuur
opeens heel erg mainstream en daarmee ook extra
waardevol en belangrijk geacht. Corona maakt
ons groen. Ook in beleidsnota’s vind je dat terug.
Het begon met de Green Deal van de EU met zijn
Klimaatwet, Biodiversiteitsstrategie en verduurzaming van de landbouw in het Farm to Fork-beleidsdocument. Daarna kwam de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) met eveneens heel veel aandacht voor
natuur, klimaat, biodiversiteit en, jawel, ook een
aantal alinea’s specifiek over bos. En daarna kwam
er nog eens de Bossenstrategie overheen. We
mogen in ons beroepsveld niet mopperen over belangstelling van bevolking, bestuurders en beleid.
Die Bossenstrategie bevat mooie doelstellingen
zoals die befaamde 10 procent meer bosareaal in
2030. Deze stond volgens mij ook al in de NOVI
en het Klimaatakkoord, maar het kan geen kwaad
om dat nog maar weer eens te zeggen. Ook mooi
is de toezegging dat alle boskap die noodzakelijk is
voor Natura 2000-instandhoudingsdoelstellingen
gecompenseerd gaat worden en dat bovendien ook
nog zoveel mogelijk buiten het Natuurnetwerk
Nederland. Die compensatie is belangrijk omdat
hiermee de angel uit de discussie van botsing binnen het natuurbeleid zelf (bos en klimaat versus
Natura 2000) wordt gehaald. Levert ons ook nog
eens 3400 ha boven die 37.000 ha extra ‘2030-bos’
op.

Vanaf 24 maart
Basiscursus flora online
www.floron.nl
vanaf 1 april
Cursus bodembiologie
www.bodemennatuur.nl
20 april
Symposium steenmeel
www.hogeveluwe.nl/nl/agenda/
steenmeel-symposium-hoge-veluwe
21 april
Symposium Basiskwaliteit voor Natuur,
voorwaarde voor herstel
www.vogelbescherming.nl/
basiskwaliteit
29 april
Praktijkdag bestrijding duizendknoop
www.probos.nl

Fred Kistenkas
fred.kistenkas@wur.nl

1 juni 2021
Cursus Bosethetiek
www.klingenbomen.nl
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24 maart
Cursus Beschermde soorten en
ecologisch bosbeheer
www.naturio.nl

Is zo’n orgie aan beleid nou zo erg dan? Nee, maar
uiteindelijk moet je je beleid ook tanden geven en
dwingende instrumenten inzetten zoals planologische en juridische sturing. Overheidssturing doe je
immers met de preek, de wortel en de stok. Dat is
dus respectievelijk beleid, geld en regels. Een mooi
aangeklede zondagse preek in een beleidsnota is
niet genoeg: je hebt ook sticks and carrots nodig.
De Europese Commissie heeft dat beter begrepen,
want de Green Deal heeft een bijlage met inderdaad die sticks and carrots om hun beleid ook echt
tanden te geven om door te bijten als het moet.
Het bevat bijvoorbeeld een heel wetgevingsprogramma van een bindende Europese klimaatwet
tot wetgeving om gebruik van pesticiden, meststoffen en antibiotica te beperken. De preek wordt
direct gevolgd door de stok, niet zozeer om te
slaan maar om de ernst ervan weer te geven en zo
hoort het ook. Ook bij de Bossenstrategie.

De vijf thema’s zijn wilde natuur, nuttig maken,
ontwortelen, ontwateren en intensiveren. U
voelt al waar het heengaat. Hoe het in Nederland is gelukt om in een eeuw tijd van vooral
voedselarme gronden een voedselfabriek te
maken. Destijds was het verse Koninkrijk der
Nederlanden een straatarm landje. Nu is het de
grootste landbouwexporteur met de hoogste
bevolkingsdichtheid en een enorme welvaart.
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19 en 26 februari
Wet natuurbescherming 2
22-24 februari + 5 maart
Motorzagen basis
27 februari + 6 maart
Motorzagen particulieren
www.cursuscentrumgroen.nl

Op zichzelf is dat allemaal mooi, maar het zijn
allemaal slechts beleidsvoornemens. Dat geeft de
Bossenstrategie ook ruiterlijk toe. Het is alleen
maar vrijblijvend en niet-dwingend beleid, net als
de NOVI en de Green Deal. Je kan het niet bij de
rechter afdwingen want die kijkt alleen maar of
het ook in de wet staat en dat is dus niet het geval.
Gaat voorlopig ook niet gebeuren, want we gaan
dit beleid eerst weer eens omstandig uitwerken in
nog meer beleid. De NOVI introduceert weer allemaal nieuwe beleidsinstrumenten zoals uitwerkingsprogramma’s, beleidsagenda’s en NOVI-gebieden. Die binden ook weer niet. Zo heb je straks
een Programma Natuur, een Programma Stikstof
en een Programma Landelijk Gebied en daar zal
het in ons metier wel niet bij blijven. We houden
van beleid. De nieuwe Omgevingswet gaat zelfs
uit van een beleidscyclus van beleidsontwikkeling,
beleidsdoorwerking, uitvoering en terugkoppeling
en het liefst blijven we met zijn allen dan lekker
hangen in de beleidsontwikkeling.
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