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Natuurfilm laat
kaalslag niet zien

De film over de
Oostvaarders-
plassen is prachtig,
maarmet echte
natuur heeft het
allemaal weinig te
maken, vindt
natuurcolumnist
KoosDijksterhuis.

D e film ‘De Nieuwe
Wildernis’ is oog-
strelende reclame
voor de Oostvaar-
dersplassen. Met
betere commen-
taarteksten zou-

den we aan filmmakers Mark Ver-
kerk en Ruben Smit onze eigen Da-
vid Attenboroughs hebben. De film
volgt vooral konikpaarden, prachtige
dieren. Koniks zijn in de jaren tach-
tig uitgezet in wat Staatsbosbeheer
ons ‘ruigste natuurgebied’ noemt.
Rond 1980 waren de Oostvaarders-
plassen een vogelreservaat dat zich
qua vogelsoorten en -aantallen kon
meten met Europese topgebieden.
Als jonge vogelaar fietste ik er
regelmatig omheen vanuit Amers-
foort. Over de Knardijk naar Lelystad-
haven en na de koffie de Oostvaar-
dersdijk af.
In het zompigste deel van Zuid-Fle-
voland ontstonden moeras en bos.
Natuur bleek niet alleen te verdwij-
nen, maar ook te kunnen ontstaan!
Dankzij sommige ingenieurs van de
Rijksdienst IJsselmeerpolders wer-
den de Oostvaardersplassen veilig-
gesteld.
In de jaren tachtig, en vooral nadat
Staatsbosbeheer in 1996 het beheer
overnam, adopteerde bioloog Frans
Vera het gebied. Vera weet met aan-
stekelijk elan zijn voorkeur voor gro-
te grazers uit te dragen. Jarenlang
verkondigde hij dat oernatuur niet
bestond uit bos, maar uit grasvlakten
met runderen en paarden. Zijn over-
tuiging leidde tot de inzet van konik-
paarden, heckrunderen en edelher-
ten. Die grazers hebben het gebied
drastisch veranderd.
Toen ik na jaren weer in de Oost-
vaardersplassen kwam, schrok ik
van de kaalslag. Waar bos stond, was
nu zand met distels en omgevallen,
ontschorste bomen. Inmiddels pas-
seer ik het gebied regelmatig per
trein en is het nog kaler. En wat een
kuddes!

Hoezo oernatuur?
Afgelopen november zijn er onge-
veer 4500 grote grazers geteld in de
2400 begraasde hectaren, zowat twee
grazers per hectare, evenveel als het
gemiddelde in de intensieve vee-
houderij. Op de vruchtbare zeeklei
barst ’s zomers het groen uit de
grond, zodat veel jonge dieren blij-
ven leven. ’s Winters vindt het grote
sterven plaats. Sterven hoort bij het
leven, maar in de Oostvaarders-
plassen worden de meeste dieren
doodgeschoten. Afgelopen winter
stierven 1684 dieren, waarvan 1483
door de kogel: 1136 edelherten, 235
paarden en 112 runderen. Hoezo
oernatuur?
Uit bodemonderzoek blijkt dat Ve-
ra’s oerkuddes nooit in Nederland
graasden. Geen graszaden, geen
paardenbotten die daarop duiden.
Misschien dat de oernatuur daarom
is omgedoopt tot ‘nieuwe wildernis’?
Wildernis die blijkbaar kaal moet
blijven. In de Oostvaardersplassen
mag geen bos groeien. Bos verandert
misschien te traag?
Grote grazers zijn volgens Staats-
bosbeheer nodig voor verandering
oftewel ‘dynamiek’. Wel, dynamiek
is met graafmachines effectiever te

bereiken. Het openhouden van het
gebied lukt de grazers uitstekend,
maar kleinere grazers kunnen dat
ook. Reeën, hazen, konijnen, woel-
ratten en veldmuizen zijn groten-
deels uit de Oostvaardersplassen
weggeconcurreerd. Terwijl de kleine
grazers het hoofdvoedsel vormden
voor de uilen en roofvogels waaraan
de vogelaars zich destijds vergaap-
ten. Ook weidevogels, akkervogels
en struweelvogels zijn weggevaagd.
Dat blijkt uit inventarisaties door
Rob Bijlsma in 1997, 2002 en 2007.
De vogels zijn in 2012 weer geïnven-
tariseerd, maar die gegevens zijn nog
steeds niet bekendgemaakt.

Levensbelang
Op de site van Staatsbosbeheer lees
ik dat grote grazers ‘voor de watervo-
gels van levensbelang’ zijn. Uit welk
onderzoek zou dat blijken? Akkoord,
grote zilverreigers hangen rond bij
paarden en koeien die prooidieren
opjagen, en ook de duizenden gan-
zen varen wel bij begrazing, maar
ganzen zijn er al zoveel dat we ze be-
strijden. Is er één bioloog die serieus
denkt dat de zeearend hier niet zou
broeden zonder intensieve begra-

zing? De ijsvogels die zo mooi in de
film figureren, zijn in de onbegraas-
de Lepelaarsplassen gefilmd. Maar
wat geeft het dat de vogels verdwe-
nen? Je zegt gewoon dat het niet gaat
om biodiversiteit maar om biomassa-
liteit: weinig soorten in grote aantal-
len. Ik denk dan aan kippenschuren,
aan intensieve veehouderij dus.
Ach, je kunt het als experiment
zien. Na dertig jaar experimenteren
met heckrunderen, zou je weleens
publicaties verwachten over hoe die
grazers het landschap beïnvloeden
en hoe ze zich aan het wilde leven
hebben aangepast. Ook Europa’s
grootste kudde wilde paarden moet
toch tot mooie promotieonder-
zoeken leiden. Ik ken ze niet. Daar-
om blijven die filmcommentaren
misschien vaag, er is weinig onder-
zocht.
Staatsbosbeheer noemt een ander
voordeel van die grazers: ‘Het is een
prachtig gezicht om de kuddes gra-
zers in beweging te zien’. Dat is het
zeker. Nu we onze melkkoeien op
stal houden, kun je in de Oostvaar-
dersplassen nog koeien in de wei
zien. Vanuit de trein. En anders wel
in de bioscoop. Prachtige film!
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Ook weidevogels, akkervogels en struweelvogels zijn weggevaagd uit
de Oostvaardersplassen. BEELD UIT ‘DE NIEUWE WILDERNIS’
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Mijn vrouw weigert om cadeaus
in te pakken met papier waarop
Zwarte Piet staat afgebeeld. Onze
kinderen hebben het verbod ge-
kregen om hun gezicht zwart te
schminken. En toch genieten wij,
buitenlanders, ontzettend veel
van Sinterklaas.
Ik erger me eraan hoe Zwarte
Piet op een karikaturale manier
wordt geportretteerd. Het gaat
niet alleen om de gevoelens van
mensen van Afrikaanse oor-
sprong. De vraag is of sommige
elementen van een traditie be-
waard moeten blijven als een aan-
zienlijke groep mensen, wit en
zwart, deze elementen als aan-
stootgevend ervaart.
Waarom reageren veel (witte)
Nederlanders zo heftig op de kri-
tiek op een relatief klein onder-
deel van een traditie? Waarschijn-
lijk omdat kritiek op Zwarte Piet
meteen geassocieerd wordt met
een aanval op Sinterklaas, op
knusse familieherinneringen die
deel uitmaken van hun identiteit.
Als buitenlander ben ik gechar-
meerd van het originele karakter
van het feest. In tegenstelling tot
Kerst is het geen orgie van ca-
deaus. Tijd voor familie en vrien-
den, tijd om creativiteit ten toon
te spreiden met surprises en ge-
dichten. Maar waarom moet Piet
op een groteske manier zwart
worden geschminkt? Omdat hij in
de schoorsteen is gevallen? Geeft
die val hem op slag rode lippen en
krullen?
Hoe vaak halen mijn (witte) Ne-
derlandse vrienden het argument
aan dat Zwarte Piet niks met racis-
me te maken heeft, dat het ge-
woon een kinderfeest, een tradi-
tie is, dat niemand kwaad wordt
gedaan, en dat ze, mijn vrienden,
sowieso geen racisten zijn. Ik
weet het heus wel. Maar het feit
dat een groot aantal mensen,
zwart én wit, daar aanstoot aan
neemt, is reden genoeg om zich te
buigen over het nut van het
‘zwart maken’ van Piet.
Ik hou van pakjesavond, ik vind
gedichten voorlezen fantastisch,
ik hou van de goede Sint. Maar an-
no 2013 hoeft Piet niet meer
zwart te zijn. Een paar vegen
zwart op de wangen omdat hij
door de schoorsteen gevallen is,
prima. Weg met de pruik en de
dikke rode lippen. Haal dat kari-
katurale element eruit. Omdat
miljoenen mensen zich eraan er-
geren. Omdat ik me diep schaam
als mijn Afrikaanse vrienden in
november en december op be-
zoek komen. Omdat Nederland
tolerantie hoog in het vaandel
voert.
Tradities veranderenmet de tijd.
Piet is door de jaren heen geëvo-
lueerd van slaaf tot vriend. ‘Zwar-
te’ Piet hoeft niet meer ‘zwart’ te
zijn. Zijn houdbaarheidsdatum is
verstreken. Tijd voor een andere
kleur. Hoe eerder hoe beter.

Weg met
Zwarte Piet,
hij is over
de datum

Zwarte Piet is
geen slaaf meer
maar een vriend


