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homas van S]óbb€moel
êen gehkkig nens zijn.
zijn kànroor ligr in dc
bossen var Bcck-Ubbergcn, op de heilhs van de Dli
velsberg. z'jn werkkame. kijkt
uit op de weidse Ooljpoldèr ten
noordoostenvan Nljh€s€n. Mà4.
bêlrngljker nog is dat vaD slobbe
zoveelmoselijk tijd in de náiNtr
doofbrengt ên zo min mogcltk
vergaderr. De kcn van DrtD we.k
is wándelcD in betbosen prnten
lret de mersen.lie ik e. tegen
kom en dingen zien.Tildensde
vakantie heb ik toegekekenhoe
een warerslange€r forèl rirg eD
opvfrt. Dàr du!i.te in ioÍaalvijf
! ! r A l s j e D i e td e r u s t h e b t o m
d a t w a a r t c n e m c n .w a a r h e D j e
hcr dan nog ove. als .ntuurb€
schc.rlcP NatrurbeleviDgis voor
Írij het bcgiD en hêt eilde van
alles. Als ik Diet oltas rergadêf
ik drieio'aÍ van de t,jd. Er c in
djr sr.k ccn cnorme zÍigkrachr
van de politiek ^lles war mer
Datuu. te mahen heeli, is stof
ng gewo.dên. Drr zreje refug in
de bordjcs van si.atsbosbêheer.

dieje sommeren de hónden aan
re |jnen. op dê paden te bliiven
en na zonsonderganShet bos te
verlaten.le zi.t hetjn het beleid,
in de lev.doosheidvan irct àlom
àanrczige prikkeld.ààd.Beleidis
nodig. natuurl,jk, maar aues is

Irere Dankelmàn aangetokl<en.
Van Slobber'Nantrulijk noet e.
deskundigheid z'jn. mra. des
kundigheid js njet alles Wár vààk
ontbrcek is pa$ie.wlj voêgcDvi
taminen toe aan naft(fo.gan$aties in de vorm van passre On!
werk is neLeen drielÉpsraket: de

ltn Slobbe 146)is olrjchtêr er
directcur var de sli.hdrg wAar- en uiteind€lij k waarborg€n.w'j
de.dle een geluid laat horer v3n ichtèn ons 'netDame op heteer
mensen die vàD het bos houden, srê,de neeÍe n uuro.gànsa!es
die de ràal laD het bos spreken.
Datv€el wrnd€l€D in hel bos
we gaaDstl naar vcrg.deringen
- zo minigmogèlijk- nraafdaa. en nijmerctr oP een boomstronk
priten we vanuit de Datuur en tot .reátiev. gedachten kán lei
een aantal succes
ouze natuu.b€leving. Dats onze den, LJcwilzeD
kacht.vecl nensen objectiveren vólle projecten vàn de Íichttug.
hun pesooDl,jk€ belcviogen en Het p.oject Botnen voor koe,en
vewallen in .lgcnreenhedcnover bijvoorbeeld: toi nu toe ztn al
de natuuf. Dat is ni€t gocd, daD 42 drizend bornen io weilanden
aangeplaDtdie schrdu\t levereD
DÊ stichting is bewuí klein. voor koeie! en de tnonotonie !2r
i n d i € n s t . D e de groene llakt€s doorb.ekeo
De dicfsixl vaneenlegeplek
amlrities z'j n daa.er tegengroot:
trjtgroeien toi een denktank die in N.derland Doemthrj het mcest
relolurioDaile da! we lcbbeD
hoogkwali trlic I werk afle!ert
Mer hetoogdárop beeftde stich- gedaán. Anderhalrta.r g€leden
toogVaDSlobbein hetgèniePmet
ting ondêrmeerde flosoof Ma
rius de GeuseDde milieuktrndige een kruiwagen vol struiken naar

cen terrein ergensin Nededand.
waár hij een lege ptek' creêerde
door een srulde landschaptê omheinen m€t €ed ond@rdnngbere
vle.htheg. De eiSenaar reet van
niks en wandelaars zullen er
niet5vermoêdend làngslopen'Er is geen gebied ter wereld dat
van niemand is. En iedereenwil
overal naàr toe krnnên, zo vàn
zêlfsprekend vinden wÍ het dat
alles beschikbaaris.Vandaar dat
we dit gebied hebben sestoien.
De plek i5 nu volledi8 van de
kaart en ik ga er ook nooit mêer
naar róe. tlet is ecn lairiek oP de
maakbaresamenleqng. Het is de
enige plek iD N€d€rland waa.je
niethenkunt, waa.je niet Daar
kunt kijken, die wê niet klmen
èNàrer. lkwil toe naar een eNáringsethiek want die ontbreek.
De manier waarop mensen het
landschap ervàren bepeelt de
inrichting ewen- Ik wii da& een

de deskundigheid var ecologeo
en milieukudigen. Wanr war ik
2€g moêt wel klopPên.'
u bent veel i! de Mtuur Mad
wat voegt de waamêming !a
biivoorbeèld die wateBlmg t@

'Om
te beginner: niks. Dar is
ookniêt nodig. Hêtiswat h€t is.'
Maar er is meer. zegt Van Slobbe:
simpelwet genieten vàn dê nà
tuur kan van srote bêtekenis ztn
hor de gêzondh.id wn mensen.
'De sámênleving Íaat op een Tsplitsing. Àan dc cnc kant is e.
de rereld dje Francis Fukuym
beschrijft in zijn bóèk '?oÍhuman s@iety en wààrin de mès
zoàb wê die m k nnen ophoudt
te bestaan. Ht nraakr plets voor
de posthumane mens, een nieuw
s@lt mens met nierwe kenmer
ken: weinig emoties, genetÈch
Seoptimalis.efd .n eindeloos le
vend. Dar prDcesis aan de sa!g.
Kwalen, ziektes en lsychischê
kstaat de plek e€ht?
ongemaklen bestÍjden we mer
Jazeker.Àlles wát we doen chedi.aliên. Àls mensen h€t
móet 8soÍeld
zijn in de nátuur
werkenpo det bijhouden en uiÈ
tier moet gee! fake zijn. Nu die geblust raken, Demen ze pillen,
plek e! is,lrun je hem zien als eeD antidepessiva Het is êen zi.})zèlf
conceptuele ke.nr€actor die rot rersterkeDd Pro.es ên de samodisdsie en beziming at leiden. teving raakt daar Íeeds med oP
Dat die llek er echt is. maakt de inseriót. De andere kant is bijDa
te simpêl om wd te ztn:je kunt
discussieminder abstrà.t.'

Van Slobbe werkre a.hter
eenvolgêns bij rioogovens, de
gemeente Leiden en de stichting
Natuur en Milieu. Bt de leeiste
organÈatie was hij onder meer
belast met het bedenken ván
liêuwe shatêgieën vaDuit een
cohtreie invalsh@k. Hij reltrck
tmn die strategieèn zo succesvol
werden, dat er scheefgroei dfêig
de te ontstáàn tussên ztn wêrk
en de orerige activiteiten En Natuur en Milieu. Bovêndiên hád
ik de behoefte om in het bos te
k!kd,
@uit de @rtuiging dat
als je bezig bent met natÍlrbe'
scheming, je niet arlen áchterjê
bureau krnr blijven zitien. Mijn
loyaliteit ligt ir het bos.lk beD
reruefd op het bos. op natuur en
landschap. Ik ziê mtjn loopbaan
'long wey home .
als een
v@rde gcde orde:Vo Slobb€
is geen rymr ofbelijder m NN
,{geàchtigê sbomiDgen. Veeleer
is hii een h'nstener
die zijn omgeving met een kinderlijke bljk
blíft waarnem€n- Ik probeer de
ontr!áming ên de EMnderinS
vàÍ Lanstenaas te kopp€len aan

ook op krhaal komen in de narur De natuur is helend, dat oF
deschrijft de Gezondheidsreed
in bád rêcênte ràpport Natuur
en gezondhêid'. Eên simpele ?os
rer vàn eên boon in je werkkaDer heft een reldadis etrect en
helPt te heFteuen vrn stresso
vermoeidheid. Heel veel ond€F
zoelsgegevens bevestigen datAls hensen niet ofnauweltks
stilstaaD bij wát èr om hen hen
gEberrr, zÍn ze op de vlucht \oor
het len. Datwrdt g@dlijk els
der @k nog al die htide?r6siE
ên slààpmiddêienbijkomen.
StichtitrgwÁarde kwam eanle
ketiik in het Íidm
met en st*
vig pleid@i voor vlechtheggËo:
heSgcr die zijn saE€ngesteld
uit verschillende struik€n rls
hêidoóÍns, sl€.doolls
etr wilde rczên, wll:lmn de takke! op
zodanige wiize zlin wrldhtetr
dát meDsen, koei€D en groterc
Íoofdierèn er niet meer dootLeen kuNen- Een l€uh ide om
aandacht te trelike
'Mêêr dan een
Van Slobler

le* idee In onze projectcn zoe
r?Í v!è alrijd naar en simpel aanIoopingspunt. iets dat meDsen in
s seconde begrijpen. De vlechÈ
hes is daar een mooi voorbeeld
!àn: hij is ambachtelijk semaak.
9&.ultuuÍhisionsche
waarde,
@logisch waardercl, simpel uit
i.legs€n ên hij biedt een hande
lingsperspêctiêf vódr mensen,
Eamee ze het landschaPkunnen bevrjjden van het prikkel
dnád, dàt silds de Treede We
rdd@rlog zo àI4orcrhee6end is
gmrden iD het làndscháp. En zo
heft het ook uitgeweÍkt: je zict
ilê vle.htheg nu op steedsmeer
pl€k!ên têr!s. Menser kurnen
ftD vlêchthegpakket kolen bt
Intatuin, ondêr dê Md wAdde
hes. \,lechtheggen nemen weinig
Íuimte, hebben grcte Nlogische
eÍ landschappelijke waarde en
zÍn m@i om re 2ien.lk wist dat
q weSer vlechrheggen ksràan
bÊbben. Her eD der kwam j. nog
íelicteD tegen- We hcbben er Rel
looronderzoek naar gedaan, zelf
lêM vlechten ên verólgens sá
@trrerking Sezocht mct Staàts
bosbeheer. rTo-Nederland en
tntatuin. Zó bouw je een stmte
aisah kadd werbimen het id@
kt! teven. Nu kan de vlechtheg
oP €igên bênên stàan en is niet
o€ Rg re denten. Áls ándêren

de vlehtheg hádden b€dacht was
geluk. Het
h€twaEchijDlijkdet
is Rn combiDatie van en doordacht conc.pt, een sfàtegische
azDPaken 8@de tooMetting. Het
!trt niet Deteen omRrSEblàze!

Zoals is gebeud m€t hèt 3mulVan Slobbe formuleert bed&htaam.
Dadmr is dit vooÍ
jaár een mediahwe ontstaan. Állochtonen hadden in gesprekken
Rt oDs taten wêt€n dàt êf in de
Nederlandse natuur en bo$en
reinig moselijkheden zijn om
eetbáre noten. quchten, bessen,
padd.stoelen te plukkên of te
reEamelen. Dat bracht ons oP
het idee bosgedeelten aar te leggd het vêel bomen en struiken
die Echten v@rtbrengen, waàr
{udelaN
rijelijk nn wegen e!
pedo rÍ kuDen gàán.3ossen om
9u te smulen.Die duitên .e bí
de oude Nederlàndse tradilie En
bmen plul&en. tamme kastaD'
j6 npên, enzoroort. De kritiek
die losbraDddê wàs àmbivelênt.

Men vond enêiztds het idee be
tuttelend en bcledigend voor al.
lochtonên én ànderztds gunde
men allochtonen geen bos om
var te smullen. De sPraàla.r
warling is met náme ontstaan
doordat iedere discu$ie over al
lchtonen momenteel beladeÍ is.
en
Jè noent her mord a[(ht@n
heel Nederland valt overje heen
- dat heb ik onderschàt. De me
diá makreÍ er een smulbos van
een labeltjeskËnÈachtiSe term
voor allochtoneD.loào Varela.
Kamerlid van de L[F.liet woe'
dend weten geen aap t€ zjjn. we
h€bben @k ond.rs.hat hoe làág
de stàtus ván het rtelljk plukketr
lan frtrit en noten bii alhhtonen
is.Toch zie je dat het conceptvan
een lekl€r lendschap weerklánl
vind! migmrênolgaDis.ties
als
Forun ondersreunen het llan
er $ore rnilieuorganisaties ook.
HeÍ celdersch Landschap gaat
een oude boomgMrd openstellen
wor het publiêkên ook àndère
teft einbêherende organisaties

Waarom Doct€o allocbtonen
'D.t moeten ze niet. maar ze
noeren wel de l-ans hebben van
dê mttru! tc genieten en met de
natutrr in aaDraking t€ kom€r.
Dat is ook bêlangfijk voor het
draa€vlak voor naruur in NedeF
land. get2elfde geldt voor jongè
rên, die zieje natrwelijks in de
natuur Daar mààk ik me 2or8.n
ryer we zoeken naar manieren
om daar re.andering iD te brengeD. Natuu.orgênisátiês slàFn er
niet in de lral vár de jongeren
te spfeken. veel jongeren zijn
àllerghch v@r dikdoenerige be
lêidstàal.Má.r het belangijkste
is dat we afstappen En d€ l..ijhatuurwaarje Dierin mag€nwàar
je niet ad mag komeD.
Leiden urï projè.ten niet tot
van het landeetr lerprettinS:
'Niet zolanS re op de t@nzetting @ off rerk letlen. \Mj weÈ
ken vanuit ons hàrt en brengen
onze hdsahàp op aen zo inteSef
mogelijke Dàniel Het gaat om
her genieten van hêt lrnds.hap
en de vêrantrcordelij kheid die
dàárme€ samengaat.Bo!€ndiên
hebben onze prcje.ten tijd nodig:
een vlechrheg heelt geen haart.
Eên boom moet rustig kunnen
8Íeien- Daam€e nemen wêjucr
afstand En d€ maakba.rheidsge
da.hte. Maar ik geeftc. alles wat
je doêt kan wordeD misbruikt.
Dát d@n relamebureáus: goeie
energie misbruiken @f eigen ge
witr. Dàd houden we ons rerre
van. l

Voor n.d.n i.íom.tiê
ov€r
h.t sark v.n Sit htlng w^.rdê:
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