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De vaderlandse natuur is met regels en voorschriften overgoten. Thomas van Slobbe van de stichting
wAarde, bedenker van het Smulbos en Bomen voor Koeien, verzet zich tegen deze'overdreven
regelneverij'. Stiekem heeft hij een stukje natuur gestolen.
De voorbereidingvan wat Thomasvan Slobbede'perfecte misdaad'
noemt,begon bijna drie jaar geleden Hij moest een geschiktterreinvinden;liefsteen goed verborgenplek op een
groot natuurterreinwaar bezoekersletterlijkom de tuin geleid kondenworden. Een plek ook waar hij ongemerktinen uil zou kunnensluipenen een nachtzou kunnendoorwerkenzonder qestoordte worden.
Dat terreinmoest verkendworden. Daarnamoestener geschiktestruikenwordengekozenen ingekuild,in
afwachtingvan het momentdat hij ze zou planten.Vervolgensmoest er een plan worden gemaaktvoor de daad
zelf.
'Het valt
Het was, zegt hij, een stuk lastigerdan gedacht.
niet mee om in Nederlandmensente ontlopenen
ongeziente bllven.Gereedschap
klaarieggen,
struikenversjouwen,
vervoerregelen,allesin het geniep.Een
vreemdeervaring.'
De voorbereidingvergde anderhalfjaar. Op een gegevenmomentsprak hij er met niemandmeer over. Het plan
was tenslotteernst en moestwél slagen.Op een momentin maart 2003 verliethij zijn woning en vlochtThomas
van Slobbe,directeurvan de natuurorganisatie
stichtingwAarde,in enkeledagen ergens in Nederland
onopgemerkteen cirkelvormige,ondoordringbareheg van doornigestruiken.
Hij sloot daarmeeheel bewustéén gebiedaf van het geheeldoor mensentoegeèigende,aangeharkte,met
veíoeide regelsen voorschriftenovergotenNederlandselandschap.Dat gebied,zo groot als enkelegemiddelde
achtertuinen
samen,noemthi1de LegePlekvan Nederland.
Het is een plek die van niemandis en waar'geenmens ietsoverte zeggenheeft'.Na anderhalfjaar verwaarlozing
zal de doornenhaagtÍouwenswel aardigzijn gaan woekeren.Geen wandelaardie zomaardie plek binnenloopt.
Niemand,vezekert hij,dreer Uberhaupt
een geheime plekzal vermoeden.Ook de eigenaarvan de plek,een
grote natuurbeheerder,
weet van niets.
Waar die plek ligt,wil hij niet vertellen.Niet in het grootstevedrouwenen ook niet aan zijn eigen familieof
vrienden.Hij is er zelfs nooit meer teruggeweest,wat aanvankelijkenormezelfbeheersingkostte.
De zomer van 2003 was warm en droog.'Na een paar maandenzei ik tegen mezelf:ik moet op z'n minst kijkenof
het wel goed gaat met de haag, of alles er nog steeds netjesbij staat.Gelukkigheb ik weerstandkunnenbieden
aan dat soort smoesjes.De lege plek werkt alleenwanneerer echt niemandkomt, dus ook ik zelf niet. lk moet
persoonlijkde zelfdisciplineopbrengendie de maatschappijals geheel niet meer kent.'
Hij heeft,zegt hrj,een stukjeNederlandgestolen.En dat moest stiekem,want formeelkan het niet eens. 'Dat
hebbenwe als stichtingonderzocht.Aanvankelrjkwilde we een proefprocesbeginnenom een gebiedvolledigte
onteigenen,zodat het van niks en niemandmeer zou zijn. Dat kan niet. Het is voor een boom onmogelijkom niét
van iemandte zijn.'
Van Slobbeglimlachler breed bij. Hij genietvan de nieuwsgierigheid,
naar de Lege Plek maar laat zich niet
vermurwen.We knjgende plek niel te zien Foto'szijn er ook niet. Eigenlijkis er helemaalgeen bewijsdat de plek
bestaat.En voor wie nog even doordenkt,maakt het zelfs geen verschilof het nu Íictie is of niet. De plek zou
conceptuelekunst kunnenzijn of een filosofischidee.'Maar hi1bestáátwel.' Hij schreefer een boek over dal dit
najaarverschijnt:Dagboekvan een Lege Plek - hoewelook daarinde locatieniet wordt verklapt
Het is niet het eersteopmerkelijkeidee van ecoloogen milieukundigeThomas van Slobbeen de door hem
opgerióte stichtingwAarde.Dit ideeënbureauherintroduceerde
vier jaar geledende vlechthegin Nederland.Die
natuurlijke,gevlochtenerfafscheidingwas op dat momentvrijweluit het landschapverdwenen.Inmiddelshebben
vleótpakket aangeschaft.
duizendenliefhebbersbij Intratuineen vogel-envlindervriendelijk
In overlegmet het Vara-programmaVroegeVogels en LandschapsbeheerNederlandging Van Slobbeaan de
zoudenvolgensde programmamakers
slag met'iets' over koeien in de kale weide,want ook landbouwhuisdieren
een sehaduwrijkeboom boven hun hoofdwillen.De campagneBomenvoor Koeienwerd geborenen verloopt
ongekendsuccesvol.Er zijn42 duizendbomen en struikengeplant,op kostenvan boeren,burgersen organisaties
die hun tientjesblijvenstorten
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Het ministerievan liirf M subsidieerdeVan Slobbevervolgensom allochtonente betrekkenbij de Nederlandse
natuuren het milieu.Zo werd het Smulbosgeboren,een conceptvoor bossenen parkenwaar als vanouds
bessen,noten,paddestoelenen kruidente halen zullenzijn - ook voor geborenNederlanderstrouwens.Hij kwam
op het idee nadat hij in een bos door Turkse Nederlanderswas aangesprokenop het dreigendeomzagenvan
tamme kastanjebomen.De meestewandelaarsliependaar achteloosaan voorbij.De Turken niet.
en
Toen het smulbosplanafgelopenmei bekendwerd gemaakt,tuimeldende columnisten,commentaarschrijvers
'lk
parlementariërs
over hem heen. Betuttelingwas het, of nee: discriminatie. ben toch geen aapl', foeterdei-.Fr':kamerlidVarelaop de suggestiedat hij iets eetbaarsuit het bos zou willen meenemen.
Terugkijkendkende bijna niemandde feiten,constateertVan Slobbe.'Daaromwas het ook zo moeilijkom te
reageren.Volgensde één zoudenwe allochtonendiscriminerenen volgensde ander bevoordelen.Terwijlhet
geen van tweeënde bedoelingwas.' Het GeldersLandschapdat aan het projectmeewerkte,kreegtientallen
opzeggingen,voornamelijkvan leden die zeidendat ze geen buitenlandersin hun bos wensten.
Het jongsteprojectvan de stichtingis gerichtop het recht van overpad,dat in Nederlandslechtis ontwikkeld.Ook
dat idee put uit de bron van ontevredenheiden frustratieover de volgensVan Slobbeabsurddoorgevoerde
planningvan het Nederlandselandschap,waar de burgerniets meer mag en daaromook niets meer
et kantoorvan de stichtingwAarde is gevestigdop de bebosteheuvelsvan Beek-Ubbergen.Het toevalwil dat
uitkijktover wat volgensde kaart het filosofendalwordt genoemd.Van Slobbe pakt zijn jas en gaat wandelen.
Binnenvijí minutenstaan we voor een bordjevan Staatsbosbeheer.
'Dat bedoelik', zegt hij wijzendop de tekst. 'Mensenbelevende natuurbijna niet meer omdatze dat niet mogen.
Niet omdat het
Je moet op de paden blijven.Je mag na zonsonderganghet bos niet in. Dat zijn standaardregels.
een ecologischefunctieheeft- dat geldt hoogstensvoor enkele kwetsbaregebieden- het is domme regelneverij.'
Zou het echt? In de stad houdttoch ook niemandzich aan zinlozeregels,waarom in de natuurdan wel?
'We kunnennietmeer

'Sluipenderwijs
is de natuurveranderdin ietsvoor een
anders',houdthij vol.
zondagmiddagwandeling.
Niemandkomt nog op het idee om te gaan zwemmen in een van de meertjeshier.
Omdat het water giftigis of omdat een recreatieschaper een hek omheenheeft gezet.Alles is een beetje
bereikbaaren een beetjeniet. Een béétjebeschikbaaren een beetjeniet.Je mag er naar kijken,maar aankomen
niet.'
Zelf trekt hi1zich daar trouwensnietsvan aan. Niet ver van het filosofendalheeft hij een geheimplekje, honderd
meter van het wandelpad,waar hij na zonsonderganguren kan mijmeren,dassen kan observeren,reeënziet
drinkenof de laatstevogel van de dag hoort Íluiten.Wandelaarslaten het links liggen.Ze komen,zegt hij
berustend,kennelijkniet eens op het idee om het pad te verlaten.
'Laat
Ook daarommoest de Lege Plek er komen.
er één gebiedzijn waar we niets over te zeggen hebbenen niet
weten wat er gebeurt.Een plek waar.jezelfs met een jaar vakantieen drie miljoeneuro op zak niet naartoezou
kÉnnengaan. Dat roept toch veel meer bewonderingop voor de natuurdan alle plekkenwaar je wel kunt komen?'
Maar dan staanwe voor zijn favorietemijmerplek,een met dennenen beukenbegroeiddal waarin een beekje
ontspÍingt.ldyllisch.En kijk toch eens: op de rand van de kom heeft iemandmet kartonnendozen en een
paardendekeneen tentje gebouwdom de nacht door te brengen.
Een wat? Een tentje!
'Hm, niet zo leuk', bromt de directeur,terwiilwe het bouwselinspecteren.
Hoezo?Breektiemandeens uit de sleur,is het wéér niet goed.
De filosoofvan de vriie,ongereguleerdenatuur produceertzijn breedsteglimlach.Toch vindt hii het maar niks.
gun het die persoonwel. Maar ruim het dan op, als je weggaat!'
Copyight: de Volkskrant
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