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Laag Holland (niet duidende op het gebied boven Amsterdam) 

beslaat het overgrote deel van de provincies Noord- en Zuid-

Holland en een aanzienlijk deel van de provincie Utrecht. 

Maar ook delen van Noord-Brabant en Gelderland. In deze 

overwegend zure veenweidegebieden willen bomen en strui-

ken maar moeilijk groeien, of het moeten moerassoorten zijn 

als wilg, els en es. Zulke gebieden werden al vanaf de elfde 

eeuw ontgonnen in opdracht van de bisschop van Utrecht of 

de Graven van Holland.

Kerstactie 2015
Over enkele dagen ontvangt u post over onze 
Kerstactie 2015. De extra gift waarom we u 
deze keer om vragen, gaan we inzetten om 
de mooie, nog gave historische cultuurland-
schappen met luchtbeelden vast te leggen 
en te archiveren. Wij hopen dat u ons wilt 
helpen bij dit mooie project!

Berijpt sterretjesmos.

Een woud aan windmolens maalde de polders droog.
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Verzonken graanschuur

In tegenstelling tot het tegenwoordig domi-

nante weidegebruik van dit landschap, wer-

den de ontgonnen veengebieden aanvanke-

lijk met name gebruikt voor de verbouw van 

graan, ten behoeve van de snel uitdijende 

Hollandse steden. Dat ging echter niet lang 

goed. Blootgesteld aan de zon, begon de tel-

kens omgeploegde veengrond versneld te 

oxideren. Bovendien begonnen de polders, 

door duizenden slootjes ontwaterd en door 

een groeiend aantal windmolens droogge-

malen, in te klinken. Hierdoor raakte de toch 

al zure grond natter en zuurder, niet langer 

geschikt voor de verbouw van graan en ver-

bouw van groenten.

Gretige handen maken meren

Behalve graan hadden de stedelingen in hun 

vochtige, klamme, lage, natte land droge 

warmte nodig. Bij gebrek aan hout en aan 

kennis van bruinkool en kolen, stookte men 

turf (lees: veen). De vraag naar turf was zo 

groot, dat men landbouwgronden vanuit slo-

ten en vaarten afgroef, uitbaggerde en op 

kleine gespaarde eilandjes te drogen stapel-

de. Stormen speelden met steeds grotere wa-

teroppervlakte. Dat water kon op het laatst 

genoeg kracht ontwikkelen om de eilandjes, 

kades en dijkjes weg te slaan. Zo ontstonden 

grote ondiepe meren. Het Naardermeer, Alk-

maardermeer, de Loosdrechtse en de Nieuw-

koopse plassen, de voormalige meren de 

Schermer, de Purmer en de Beemster − alle-

maal het gevolg van roofbouw op de veen-

grond.

De roem die ons wereldwijd toekomt, van-

wege de vindingrijkheid waardoor we erin 

slagen te leven in een land dat voor een be-

hoorlijk deel onder zeeniveau ligt, hebben we 

te danken aan onze eigen hebberigheid en 

geklungel in de middeleeuwen. Sindsdien 

zijn we steeds behendiger geworden in het 

overleven op een plek waar ieder ander volk 

zijn neus voor zou ophalen. Het heerlijke van 

Nederlanders is dat ze ook nu nog vaak na-

men dragen die passen bij hun werk of inte-

resse, zoals Van der Sloot, Dijk, Polderman, 

Van de Molen, Van der Wal, Van der Terp of 

Van Veen. 

Leegwater: de schrik voor Don 

Quichotte

Soms kun je het niet beter treffen dan dat je 

Leegwater heet en de Poldermolen weet te 

ontwerpen, die eerst de Schermer en de Pur-

mer, en later ook de Beemster weet droog te 

malen. Later volgden veel andere uit heb-

zucht geboren meren. Ondertussen wisten de 

heren van Holland wingewesten te vinden, 

waar in het vervolg − op veilige afstanden 

van de Gouden-Eeuwsteden − volop naar turf 

kon worden gezocht. Dit leidde van het Tjeu-

kermeer, de Grote Peel, Zuidlaarder- en Leek-

stermeer, Giethoorn, Sneekermeer, tot en met 

het Schildmeer. Maar ook de Friese adel, de 

Groningse adel, kooplieden en ge goede bur-

gerij huurden turfstekers in, die ze onder er-

barmelijke omstandigheden in veenkoloniën 

onderbrachten.

In het Groene Hart zijn de zwaar ontveende, 

tot meer verworden en weer drooggemalen 

polders niet de aantrekkelijkste landschap-

pen. Weinig biodiversiteit is er. Hier regeert 

vooral lege levenloze grootschaligheid van 

de Haarlemmermeer en de Zoetermeer.

Deze ‘meren’ doen het (uit Rembrandts tijd 

stammende) Groene Hart geen goed. Het 

Hart loopt namelijk leeg in deze diepe droog-

makerijen, die het water via gemalen nu wel 

heel snel en efficiënt naar de zee verplaat-

sen.

Zeewater kruipt waar het gaan kan

Terwijl het veenweidegebied en de voormali-

ge meren lager en lager zakken en de zee-

spiegel stijgt, kruipt in de ondergrond het 

zoute zeewater landinwaarts en raakt de bo-

dem zachtjesaan verzilt. Op sommige plek-

ken wordt het slootwater al verzilt. In de ste-

den die ooit gebouwd werden op koeienhui-

den en houten palen voltrekt zich in de on-

dergrond hetzelfde fenomeen. In Rotterdam-

se metrostations kruipt het zeewater door 

het beton tussen de spoorstaven en laat op 

ijsbloemen lijkende zoutkristallen achter. Het 

wordt pompen of verzuipen. Eens te meer nu 

duidelijk wordt dat de zeespiegel nog lange 

tijd zal blijven stijgen, sneller en hoger dan 

gedacht. Waar zouden wij zijn zonder gema-

len, sluizen en dijken?

Kronkelsloten, zoals hier in Friesland, zijn ongetwijfeld de oudste sloten van ons land.

Slotenpatroon in de Eilandspolder.
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Hollandse poldersloot

Eén ding staat vast: wij Nederlanders zou-

den nergens zijn zonder de oer-Hollandse 

sloot. Dat wij Hollanders − levend aan zee 

en voor een aanzienlijk deel zelfs onder de 

zeespiegel − toch op wereldschaal geschie-

denis hebben kunnen maken, zou zonder slo-

ten niet mogelijk zijn geweest. Ons land, dat 

rijk is aan rivieren, kwel en zeearmen, bin-

nenmeren en behoorlijke hoeveelheden 

neerslag, kan alleen overleven zolang een 

fijnmazig netwerk van sloten de afvoer en 

aanvoer van water regelt, naar gelang de be-

hoefte.

Het idee van een sloot werd waarschijnlijk 

afgekeken in de kwelderlandschappen, waar 

op stroomruggen en terpen jagers en verza-

melaars zichzelf met marginale landbouw in 

leven wisten te houden. Daar had je duizen-

den jaren geleden meanderende kreken, die 

volliepen en leegstroomden, gelijke tred hou-

dend met eb en vloed. Ongetwijfeld zijn 

deze in Groningen en Friesland aanwezige 

kronkelsloten − maren of maden genoemd 

− de oudste sloten van ons land. Haaks op 

deze oersloten werden nieuwe gegraven, en 

naarmate de middelen om te graven beter 

werden, kronkelden ze steeds minder en gin-

gen ze recht op hun doel af.

Rechtlijnig

Of het onze calvinistische grondslag was of 

gewoon handigheid, vrijwel alle ontginningen 

in het westen en ook in het lage noorden 

vanaf de vroege Middeleeuwen startten 

vanuit lintvormige nederzettingen, waarbij 

de boeren parallel aan elkaar te werk gingen. 

Hierdoor ontstond een lineaire verkaveling, 

ook wel opstrekkende verkaveling genoemd.

Het extreemste voorbeeld hiervan waren de 

duizenden uiterst smalle perceeltjes in Rou-

veen en Staphorst. Deze waren vijf tot tien 

meter breed en liepen wel tien of meer kilo-

meters lang door, tot aan Punthorst, waar ze 

in een punt samenkwamen. Daar, maar ook 

elders (zoals in de Gelderse Vallei, de Friese 

wouden, het Groninger Westerkwartier en 

Drentse, Brabantse en Limburgse beekda-

len), kiemden op de slootoevers de zaadjes 

van elzen. Geleidelijk aan ontwikkelden zich 

hier hele singels.

Boeren waardeerden deze spontane begroei-

ing zeer. Ze beschermde de oever tegen af-

kalving en vertrapping door het vee. Boven-

dien leverden de bomen, teruggesnoeid tot 

bij de grond of als knot, regelmatig veel 

goed bruikbaar brandhout op.

Repeterende glinsterlinten

Maar de meeste sloten in de zure veengrond 

lagen er toch vooral kaal bij, met hooguit 

hier en daar een knotwilg, of zelfs zonder bo-

men. Nou, kaal, het is maar hoe je het be-

kijkt. Langs de sloten groeide soms riet, dan 

weer lisdodde, gele lis, zwanenbloem en 

egelskop. En drijvend op het water zag je kik-

kerbeet, waterviolier, waterweegbree, water-

ranonkel, gele plomp en krabbenscheer. De 

sloten die de kavels omlijstten, zaten net zo 

bomvol leven als de hagen en houtwallen op 

het droge oostelijker gelegen land. Als je per 

trein door West-Nederland reist, schieten de 

sloten voorbij, als lichtflitsen in de laag-

staande winterzon. Ook in het juiste licht, 

vliegend boven laag Holland, in de wacht-

stand voor Schiphol, glinsteren fantastische 

slootpatronen je tegemoet.

V.l.n.r. boven: gele lis, egelskop, zwanenbloem, waterranonkel; onder: kikkerbeet, gele plomp en watergentiaan

Het rijke leven in de sloot.
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Onderwaterwegen

Onderwaterwegen zijn de haarvaten voor 

de verspreiding van vele watersoorten. 

Soorten zoals stekelbaarsje, snoek, paling, 

rietvoorn, baars en modderkruipers. Maar 

ook dieren die van de wal in de sloot kun-

nen leven, zoals padden, kikkers, salaman-

ders en zoetwaterkreeften;  de sloten zijn 

hun wegennet, voortplantingsplek en ach-

terterrein. Dat geldt ook voor de geheel of 

deels aan het water gebonden insecten, zo-

als geel gerande watertor, waterspin en li-

bellensoorten. En voor de reigers (waaron-

der naast de blauwe en purperreiger tegen-

woordig ook de exotisch ogende grote en 

kleine zilverreigers), eenden, aalscholvers, 

visdiefjes, futen en meerkoetjes: waar zou-

den ze zijn zonder de sloten?

Avondrood, water in de sloot

Hollandse luchten, hangend boven weids 

polderland, weerkaatst in iedere sloot: het 

hoort bij Nederland. Alleen hier ‘vangen 

hoge bomen veel wind’, ‘help je iemand van 

de wal in de sloot’ en ‘zorgt avondrood voor 

water in de sloot’. Het zijn oer-Hollandse ge-

zegdes die alleen hier begrepen worden. 

Voor het natte waterwegennet hebben we 

de waterschappen. Hun belang voor ons 

land is zo groot, dat je Dijkgraaf mag heten. 

Of wat dacht u van Hoogheemraad? Maar 

waterschappen, hoe efficiënt ook, hebben 

de sloten niet kunnen behoeden voor nivel-

lering in schoonheid en leven. Te lang en te 

vaak overheerste het boerenbelang een-

zaam op de voorgrond. Zowat heel Amster-

dam heeft ter voorkoming van paalrot nieu-

we betonpalen onder huis en haard moeten 

plaatsen. Door ontwatering en inklinking 

dreigde de stad weg te zinken. Ontwatering 

(zodat de steeds zwaardere machines 

steeds vroeger het land op kunnen) zorgde 

ervoor dat de eeuwenlang goed geconser-

veerde palen toch gingen rotten. In Amster-

dam, maar ook in Leiden, Delft en waar al 

niet meer. Een strop van miljoenen, als het 

inmiddels al niet om miljarden gaat. 

Maar de gevolgen zijn ook elders merkbaar, 

doordat op andere plekken landbouwgron-

den en natuurgebieden verdrogen. De moe-

rassen en meren in Friesland en Groningen 

verdroogden op een kwaad moment zozeer, 

dat Rijnwater via omwegen in de Friese boe-

zem werd gelaten, om de gebieden kunst-

matig nat te houden. Hierdoor raakten deze 

natuurgebieden dermate vervuild, dat door 

PCB’s onder andere de otter uitstierf.

Leven trots en eigenwaarde

Gelukkig lijken waterschappen evenwichti-

ger naar ons aller water om te zien. Maar 

nog steeds lijkt het boerenbelang de boven-

toon te voeren, terwijl iedereen zou moeten 

weten dat de natuur de basis is onder de 

landbouw en ons bestaan. Sloten vol leven: 

dat moet de norm zijn. Maar ook land duur-

zaam gebruiken en de inklinking van de bo-

dem remmen, in plaats van bevorderen. 

Trots en eigenwaarde hebben geleid tot ons 

slotenlabyrint en kunnen nu ook helpen bij 

het eerherstel van de sloot.

Hollandse luchten, hangend boven weids polderland.

Waar zouden watervogels zoals fuut en meer-

koet zijn zonder onze sloten?
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Koste wat kost?

Dat gezegd hebbende ontwikkelt de agrari-

sche sector zich al sinds jaar en dag ten koste 

van streekeigenheid in landschap en produc-

ten. En ontwikkelt zich ook ten koste van het 

leven op en in de bodem. Ons landschap is 

verworden tot agrarisch productiegebied, 

waarbinnen de net genoemde ‘zachte’ waar-

den op grote schaal zijn of worden vernie-

tigd, uitgesloten, uitgebuit. Of deze waarden 

moeten zichzelf legitimeren tegenover een 

ogenschijnlijke vanzelfsprekende macht van 

de landbouw  en haar economen.  

Wat hebben we niet verloren

De huidige boer is niet de maker van het 

landschap. In ieder geval niet van het land-

schap dat de meeste Nederlanders zo koeste-

ren, liefhebben en bezingen. Dat landschap 

− waarvan de makers allang op het kerkhof 

liggen − behoort inmiddels tot een platte-

landsidylle die niet meer bestaat. Het huidi-

ge landschap is in opdracht van de Staat tij-

dens opeenvolgende ruilverkavelingen gro-

tendeels verwoest of onherkenbaar verminkt.

Niet minder dan 95% van alle beken en rivie-

ren is genormaliseerd (gekanaliseerd). 

25.000 historische boerderijen zijn afgebro-

ken. Meer dan 225.000 kilometer aan heg-

gen, houtwallen, singels en sloten zijn ge-

rooid dan wel gedempt. Tienduizenden kilo-

meters plattelandswegen zijn verdwenen of 

rechtgetrokken. Als je van een menselijk ge-

zicht meer dan de helft verminkt, wordt dat 

gezicht onherkenbaar. Waarom zou dat met 

ons landschap anders zijn? Stel je eens voor 

wat voor verwoestende uitwerking dit heeft 

gehad op het aantal soorten en de aantallen 

per soort. Het gaat je duizelen als je denkt 

aan al die kikkers, padden, wezels, hermelij-

nen, nachtegalen, wielewalen, geelgorzen, 

ortolanen en ijsvogels, om maar te zwijgen 

over vlinders, bijen, hommels en hun bloe-

men. Duizenden soorten en miljarden indivi-

duen hebben het leven moeten laten.

Ook bij de bloemen en grassen in onze wei-

des zien we een enorme te-

loorgang: in de meeste wei-

landen van nu is het aantal 

soorten per vierkante meter 

gedaald van 200 naar op z’n 

hoogst vier. Ons boerenland 

is 3,3 miljoen vogels kwijtge-

raakt. Onze grondwaterput-

ten zijn alleen door de land-

bouw (uitspoeling van land-

bouwgif en mest) voor 80% 

onbruikbaar geworden. Hier-

door wordt eigenlijk alleen 

nog onder bos-, duin- en natuurgebieden het 

meeste drinkwater gewonnen. Dit gaat ten 

koste van deze natuurgebieden, die zelf ver-

drogen en hun te beschermen soorten verlie-

zen.

Met man en muis

Met de biodiversiteit op deze levende aarde 

is het droevig gesteld. Dat geldt ook voor de  

dieren in de landbouw. De wijze waarop veel 

landbouwdieren tegenwoordig gehouden 

worden, staat mijlenver af van hun aard. Kip-

pen scharrelen niet meer, varkens wroeten 

niet meer en koeien grazen steeds minder. 

Godzijdank zijn er nog boeren die tegen de 

verstikkende stroom op zwemmen en hun 

land en dieren niet ontnemen wat hun toebe-

hoort. Maar denk maar niet dat zij de warme 

aandacht voelen van de overheid, de banken 

of de boerenorganisatie.

Het aandeel duurzaam in de totale land-

bouwproductie is slechts 6%. En dan hoeft 

duurzaam nog niet eens te betekenen dier- 

of landschapsvriendelijk. Standsorganisaties, 

zoals vroeger het Landbouwschap en nu LTO, 

worden − ondanks dat het actiegroepen/

vakbonden zijn waar de meerderheid van de 

boeren niet lid van is  − te vanzelfsprekend 

gehoord en op hun wenken bediend door de 

politiek. Veel van het lobbywerk van de Land 

en Tuinbouw Organisaties getuigt van een 

gebrek aan realiteitszin. Zo lijken deze orga-

nisaties niet doordrongen van het feit dat de 

door haar gediende landbouw plaatsvindt op 

een levende aarde, die ouder en beproefder 

is dan de recent ontstane landbouw ooit zal 

Het kleine braam-aapje, de hazelmuis, zit opgesloten in 
reservaten, bij gebrek aan landschap om zich in te 
verplaatsen.

Ik heb boeren in de familie. Ik 

vind dat boeren naar behoren 

betaald dienen te worden voor 

hun zorg voor natuur en land-

schap. Dat de betaling van vader 

op zoon gegarandeerd hoort te 

zijn. En dat de samenleving, die 

voor 99% niet uit boeren be-

staat, dat geld met liefde ter be-

schikking hoort te stellen, om-

dat boeren in een keiharde con-

currerende wereldmarkt geen 

andere keuze hebben dan 

schaalvergroten en intensiveren 

om koste wat kost te overleven. Vele tienduizenden boomkikkers hebben hun sprong in de vergetelheid gemaakt.

De ontkenning 
van leven
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kunnen worden. De landbouw is onderge-

schikt aan deze levende natuur en zal hier-

mee dan ook  moeten samenwerken. En moet 

niet (zoals nu gebeurt) ertegenin gaan. Zo’n 

tegendraadse landbouw zal en kan ook nooit 

duurzaam worden. Het ronddobberende 

schuitje van de landbouw is lek. Aan boord 

wordt met man en macht gehoosd. Maar het 

mag niet baten. Uit eindelijk zal, als de kant 

het schip niet keert, het met man en muis ver-

gaan.

Gewasbeschermingsmiddelen

Veelzeggend is ook de kramp waarin land-

bouwvertegenwoordigers schieten als de 

leek het over landbouwgif heeft.  De leek 

wordt nors verbeterd dat het hier niet om gif 

gaat, maar om gewasbeschermingsmiddelen. 

Natuurlijk klinkt het woord ‘gif’ niet leuk, 

maar de middelen in kwestie zijn nu eenmaal 

wel bedoeld om onwelgevallige planten of 

dieren te vergiftigen en zo te doden. En het is 

logisch dat dit gif via de kringloop tal van 

processen en soorten frustreert of zelfs 

doodt, omdat het doordringt in onze eigen 

voedselketen en in het drinkwater van ons en 

onze kinderen. De effecten van chemische 

bestrijdingsmiddelen, maar ook van mest en 

kunstmest, zijn merkbaar in de bodem en in 

grond- en oppervlaktewater in aangrenzende 

natuurgebieden. Dit geldt ook voor de water-

peilbeheersing, vrijwel uitsluitend ingegeven 

voor het korte termijn gewin van de land-

bouw. Door peildaling klinken daarom land-

bouwgronden in West-Nederland in, en heb-

ben onze historische steden al hun houten 

palen (met miljarden euro’s aan kosten) moe-

ten vervangen door betonnen. Natuurgebie-

den verdrogen, en door rotting  wordt de 

eeuwenoude archeologische bodemgeschie-

denis onder alle Friese en Groninger terpen 

uitgewist. Onze boeren kunnen steeds vroe-

ger het land op, en in veenweide zelfs mais 

telen. Dit heeft ons wel 80% van onze weide-

vogels gekost. 

Vergrauwing

In Brussel was veel en goed bruikbaar geld 

om diervriendelijke en groene ontwikkelin-

gen in de landbouw te steunen. Maar LTO 

Nederland stond in de voorste rijen om de 

vergroeningsmaatregelen tot op het bot uit 

te kleden. Boeren worden blootgesteld aan 

perverse prikkels. En terwijl het ene na het 

andere deskundigenrapport en zelfs de Raad 

voor de Leefomgeving, alle twijfel uitspreken 

over het schamele nut van het agrarisch na-

tuurbeheer, zullen juist de weinige projecten 

die wel succesvol zijn, waarbij met uitsterven 

bedreigde soorten met behulp van boeren 

werden gered, alsnog sneuvelen. Je krijgt 

straks als boer meer voor een ‘opvanggewas-

strookje’ van 60 cm breed (om schadelijke 

landbouwstoffen in op te vangen) dan voor 

een brede kiekendief- of korenwolfstrook, die 

ook nog eens tal van andere bedreigde soor-

ten herbergt. In plaats van vergroening zal er 

sprake zijn van vergrauwing van ons land-

schap. Soorten die tot voor kort nog door 

boeren overeind werden gehouden, zullen 

uitsterven.

Wilde planten en dieren 

ziekteverwekkers

De organisatie LTO en met name haar regio-

nale afdelingen slaan ook steeds meer de 

trom als het gaat om schade die veroorzaakt 

wordt door in het wild levende dieren als mui-

zen, ganzen, bevers, wilde zwijnen en dassen. 

LTO keert zich openlijk tegen het terugplaat-

sen in natuurgebieden van bijvoorbeeld door 

verkeer verweesde of gewond geraakte en 

weer opgeknapte dieren. Wanneer er in de 

massahouderij, door het gesleep met dieren, 

zaden en voer, ziektes uitbreken, wordt er 

Dode knotbomen op de brandstapel, leunend tegen een eeuwenoude knoteik. Het 

wachten is op het vuur.

Laatste restjes landschap worden weggepest, hier in Nationaal Landschap Zuid-Limburg.
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door de sector vrijwel automatisch gewezen 

naar in het wild levende planten en dieren. 

Die dat met succes al miljoenen jaren volhou-

den. En niets mankeren. Meidoorns geven via 

bijen perevuur aan laagstamfruitbomen en 

boomkwekerijen. Zo mogen in bepaalde, 

nauwkeurig door LTO aangegeven locaties − 

na miljoenen jaren van aanwezigheid − geen 

meidoorns meer voorkomen en al helemaal 

niet worden aangeplant. Herten en zwijnen 

verspreiden MKZ. Om die reden werden ze in 

het verleden reeds geruimd. Naast MKZ ver-

spreiden wilde zwijnen natuurlijk ook  var-

kenspest. En trekvogels verspreiden vogel-

pest. Dassen in het Verenigd Koninkrijk en 

bizons in de VS verspreiden rundertuberculo-

se onder koeien. Toen in Nederland na onder-

zoek van ruim 200 doodgereden dassen 

geen van de dieren tuberculose vertoonde, 

kopte LTO: ‘Dassen in Nederland: NOG geen 

veetuberculose.’

Steriel laboratorium onder de open 

hemel

De uitsluiting van leven schrijdt voort ook in 

de bodem de grond van onze kinderen.  

Laatst zei een boer tegen mij toen wij hem 

een aantrekkelijk bod deden om landschaps- 

 

elementen aan te planten. : ‘Ik ga een paar 

jaar lelies telen op dat perceel.’ Ik vroeg hem: 

‘Waarom zou je dat doen?’. Hij antwoordde 

zonder aarzeling in zijn stem: ‘Dan is mijn 

grond schoon.’ ‘Hoe bedoel je?’, vroeg ik. 

‘Dood. Dan is alles dood.’ Ik kreeg het koud 

om mijn hart. Een andere boer beklaagde 

zich over molshopen. Hij had zijn percelen 

met behulp van een laserapparaat waterpas 

gelegd. En door die molshopen en die kuil-

tjes, gegraven door dassen om die mollen te 

vangen, kwam er zand in zijn graskuil, waar-

door zijn koeien minder melk produceren.

In erosiegevoelige regio’s worden de terras-

sen die voorouderlijke boeren zorgvuldig aan-

gebracht en gekoesterd hebben, ruwweg 

doodgespoten en weggeploegd. Hierdoor 

ontstaan modderstromen die de dorpen in 

lopen. Waterschappen in het Gelderse Groes-

beek en in Zuid-Limburg leggen onder in de 

dalen opvangbekkens aan om die modder-

stromen op te vangen voor ze de bebouwing 

van dorpen bereiken. Maar er is niets gere-

geld om de vruchtbare grond straks weer 

naar boven te rijden en daar weer over de 

akkers uit te spreiden, zodat onze kinderen 

ook nog kunnen boeren (lees: eten). 

Op handen gedragen

Zeker, al was het maar in mijn jeugd op de 

boerderij van ‘Pake’ in Friesland, daar zag  ik 

mensen die de schoonheid van het land be-

zongen, met warmte konden praten over wei-

devogels, otters, de bloemen in de wei en de 

kleur van de seizoenen. Maar nu huil ik om 

het landschap, dat verwordt tot een groot 

openluchtlaboratorium, waarin alle niet-ge-

orkestreerde leven zich moet legitimeren. 

Een boer dient te beseffen dat hij niet de 

heerser is over zijn land, maar hij is er te gast. 

Wij ploegen het land van onze kinderen. Wij 

hebben eieren geraapt, hazen gejaagd, leeu-

weriken zien opstijgen na een vrijpartij. Wie 

zijn wij in hemelsnaam dat wij dat onze kinde-

ren en kindskinderen ontzeggen? Met welk 

recht ontnemen wij hun het gezoem van de 

hommel, de zang van de nachtegaal? Ach, we 

zéggen wel dat we de wereld in een betere 

staat aan de volgende generaties willen door-

geven dan waarin wij 

hem kregen van onze 

ouders. Maar daar falen 

we al generaties in.

Jaap Dirkmaat, 

directeur

Honderden lantaarntjes markeren de route van ongeveer 
anderhalve kilometer door het bos. Neem als je het leuk 
vindt je eigen lantaarn of lampion mee, of koop er een bij 
ons. Tot 19.00 uur kan je met de wandeling starten.
Ook verzorgt vanaf 18.00 uur jeugdkoor Smile een optre-
den bij het kampvuur en is er live doedelzakmuziek. De 
warme chocolademelk en glühwein staan klaar in de tent 
om je warm te houden! Verder zullen de miniatuurland-
schappen van ons Informatiecentrum sfeervol verlicht wor-
den, zodat je ze in het donker kan beleven. De toegang is 
gratis en aanmelden is niet nodig (maar een vrijwillige gift 
is altijd van harte welkom…).

Belangrijk: de lichtjeswandeling is helaas niet geschikt 
voor rolstoelgebruikers of mensen die slecht ter been zijn. 
Vanwege de beperkte ruimte verzoeken wij u de auto on-
der aan de Rijksstraatweg te parkeren.

Waar: Informatiecentrum Nederlands Cultuurlandschap, 

Rijksstraatweg 174, Beek-Ubbergen

Wanneer: vrijdag 18 december, 17.00 uur - 20.00 uur

Toegang: gratis

VNC organiseert weer lichtjeswandeling
Op vrijdag 18 december organiseert de Vereniging Neder-

lands Cultuurlandschap voor de tweede keer een sfeervolle 

lichtjeswandeling door de prachtige natuur rondom het  

Informatiecentrum. Doe je sjaal om, trek je handschoenen 

aan en wandel met ons mee!
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Informatiecentrum

Het Informatiecentrum is in de winterperiode gesloten. Vanaf woens-

dag 2 maart bent u weer van harte welkom!

Vrijwilligers gezocht

De VNC is op zoek naar vrijwilligers die tijdens de openingstijden als 

gastheer of -vrouw bezoekers willen ontvangen. Als u interesse heeft, 

kunt u contact opnemen met ons kantoor per telefoon 024 - 684 22 

94 of mail: rdiemer@nederlandscultuurlandschap.nl.

Tweede werkbus voor de groenploeg
De Zomeractie 2015 stond in het teken van een tweede 

werkbus voor onze groenploeg, waarmee deze efficiënter 

zou kunnen werken. Dankzij al uw giften hebben we deze  

bus inmiddels kunnen aanschaffen. Hartelijk dank!

Natuur in de straat

Parkeergarages in steden zijn normaal 
gesproken lelijke bakbeesten. Pogingen om 
ze, via het architectonische ontwerp, op te 
leuken, zijn sporadisch waarneembaar. 
Maar groen doet altijd wonderen! Het klimt 
vanzelf omhoog, als je het maar wat 
houvast geeft. 

In Rotterdam staat een parkeergarage 
waarbij de klimop tot het hoogste 
parkeerdek groeit en zo de muur van de 
garage vergroent. De vogels die zich in de 
stad weten te handhaven, slapen en 
broeden erin. Op veilige afstand van de 
stadskatten, die wel kunnen klimmen, maar 
niet zo hoog…

Voor de uitvoeringsploeg van de VNC is de winter een periode met veel 
onderhoudsklussen aan landschapselementen. Bijvoorbeeld het knotten 
van ruim honderd knotessen op een landgoed in Hoog Keppel.
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