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De wondere wereld van de natuurbouw en 
-ontwikkeling verbaast mij al lange tijd. De 
termen alleen al doen mij als historisch-geo-
graaf de wenkbrauwen fronsen. Immers: 
natuur bouw je niet, die is of ontstaat toch? 
Landschap bouw je misschien in de zin van 
ontwerpen en inrichten. Het geeft echter 
wel de maakbaarheidsgedachte weer die 
ontwerpers, natuurbeschermers en ook mijn 
eigen beroepsgroep met de paplepel krijgen 
ingegeven. Natuur ontwikkelen, om die term 
dan maar te blijven gebruiken, doen we in 
Nederland nog niet zo lang. Beschermen van 
bedreigd landschap en natuur gaat intussen 
ruim honderd jaar terug, maar de offensieve 
benadering van natuurbescherming kwam in 
de jaren 1980 opzetten. Plan Ooievaar was 
hierin van grote betekenis en de Ecologische 
Hoofdstructuur die kort daarna verscheen 
vormde hét ijkpunt voor de latere natuuront-
wikkelingsprojecten. Dat hiermee een schei-
ding plaatsvond tussen natuur en landbouw, 
die we tegenwoordig moeten betreuren, is 
van een andere orde. Daar zal naar ik aanneem 
nog wel eens een onderzoek aan besteed 
worden.
Natuurontwikkeling echter nam een enor-
me vlucht vanaf pakweg 1990 en Nederland 
heeft een reputatie op dit vlak, zo leerde ik 

uit de besproken publicatie. Andere Europese 
landen keken met bewondering naar wat wij 
hier deden. Maar ‘nature building’ is natuur-
lijk geen term waar je mee scoort. Er moest 
iets sexyer gevonden worden en dat bleek 
‘rewilding’ te zijn. Want ons land is uiteraard 
niet het enige dat zich hiermee bezighield. De 
term is komen overwaaien uit de VS, waar het 
in Yellowstone NP werd gepropageerd. De 
herintroductie van de wolf aldaar zorgde voor 
een ommekeer in het wildbeheer en daarmee 
de aanwezige natuur. Bij dergelijke concepten 
snap ik direct wat er met rewilding wordt be-
doeld. Groots en meeslepend zijn forse, veelal 
door de mens verlaten gebieden teruggegeven 
aan de natuur, waarna we de boel de boel 
laten. Hier en daar geholpen bijvoorbeeld via 
het opruimen opgeworpen barrières.

Het boek echter vat de term nogal ruim op. In 
dertien essays en een tiental cases komt een 
palet aan meningen en wijzen van rewilding 
aan bod. Dat leidt tot een bonte stoet aan 
meningen en benaderingen. Wil je weten 
wat rewilding is en hoe het in Nederland 
ermee gaat, dan volstaat het eerste essay én 
de samenvatting van de twaalf die erna komt. 
De rest voegt daaraan naar mijn mening maar 
weinig toe. Ja, het gaat uitgebreider op de 
materie in, maar het punt was al gemaakt 
in het overzicht. Mijn persoonlijke scepsis 
was het grootst bij het essay over menselijke 
rewilding. Dat bestaat dus ook. 
Het zal de lezer duidelijk zijn dat van rewil-
ding zoals ik hierboven omschreef in ons 
land nimmer sprake zal zijn. Daarvoor wonen 
we simpelweg met veel te veel mensen op 
een kluitje. We moeten het doen met enkele 
grote stukken zoals de Oostvaarderplassen, 
Markerwadden (over natuurbouw gesproken) 
en projecten in de uiterwaarden van de grote 
rivieren. De auteurs rekken de term echter 
tot het uiterste op, zodat er altijd wel iets te 
vinden is wat in de kraam te pas komt. Maar 
voor mij hoeft het allemaal niet. 
En dat brengt mij op het ongemak dat ik 
bij dit boek voel. Het is geschreven als een 
zendingsboek over hoe breed rewilding is, het 
somt vooral de enorme voordelen op voor de 
natuur, maar gaat vrijwel voorbij aan de reali-
teit in Nederland. En die is dat we de natuur 
vrij laten binnen door ons gestelde kaders. En 
dat noemen we dan rewilding. Mijn zegen heb 
je, maar het overtuigt denk ik vooral de eigen 
achterban, niet het brede publiek. Of de lezer 
zich tot de achterban rekent of het brede 
publiek, zal bepalen of u het boek aanschaft.
Alle lof echter voor het essay over de Tauros 
en de geschetste keuzes rondom de Marker-
wadden. Daar kon ik wat mee.

Edwin Raap
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 boeken 
controle en toezicht van het CGN en 
NAK-Tuinbouw. Zij stellen de Neder-
landse Rassenlijst voor bomen op, een 
catalogus van geregistreerde herkomsten, 
zowel autochtoon als bosbouwkundig. 
De Rassenlijst staat onder streng toezicht 
van de Raad voor Plantenrassen en deze 
toetst regelmatig kritisch of soorten/
herkomsten uit nieuw gevonden bron-
populaties van autochtone herkomsten 
of bosbouwkundige herkomsten toege-
voegd kunnen worden. In het licht van de 
huidige bos- en landschapsambities en de 
daarmee gepaard gaande boom- en strui-
kensoorten is na dertig jaar nog steeds 
nader verdiepend wetenschappelijk on-
derzoek nodig om een steviger en hechter 
fundament te krijgen voor de selectie en 
mogelijke toepassing van autochtoon 
plantmateriaal. Staatsbosbeheer nodigt 
deskundigen sectorbreed uit om de dia-
loog aan te gaan, elkaar te helpen en te 
steunen bij het herstellen en verbeteren 
van de kwaliteit van het Nederlandse bos 
en landschap.<
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