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DE  METAMORFOSE  VAN  NEDERLAND  (4/4) 
 

Gertjan van Schoonhoven, Rotterdam 
 

Voor nieuwe lezers: Weekblad Elsevier publiceerde op 30 oktober 2010 een  
groot artikel over het dorp ’t Nederland. De HVIJ prijst zich gelukkig dit artikel 
over te mogen nemen. Vanwege de omvang in vier afleveringen, met foto’s uit 
het HVIJ-archief. De leeftijden der personages is die van najaar 2010. 

De redactie. 

 
Biodiversiteit 
De wetlands van de Weerribben zijn zogeheten Natura 2000-gebied, wat bete-
kent dat het volgens strenge Europese richtlijnen een uniek natuurgebied is, 
moet blijven – en steeds meer moet worden, door een ecologische thuishaven 
te worden voor zeldzame vogels als de zwarte stern, de purperreiger en de 
roerdomp, bedreigde planten als krabbenscheer en andere schaarse of kwets-
bare fauna en flora. In totaal gaat het om meer dan honderd ‘kritische’ planten- 
en diersoorten, die moeten voorkomen dat de biodiversiteit’ nog verder achter-
uitgaat.  
God schiep de aarde en Brussel Natura 2000 – en dat is aan de bijbehorende 
teksten af te lezen. Het is geen Genesis. Maar om een lang en bijzonder inge-
wikkeld verhaal kort te maken: voor die biodiversiteit is schoon water en rust 
nodig, dat laatste vooral in het broedseizoen. En dat staat door de zeer strenge 
normen op gespannen voet met de activiteiten van mensen als Klaas de Lange 
(50) en Johan de Dood (34). 
Aan de andere kant kan Staatsbosbeheer niet zonder de riettelers – de fulltime 
pachters niet, en ook de ‘zaterdagsnijders’ niet. Egbert Beens (46), boswachter 
van Staatsbosbeheer en zelf afkomstig uit een riettelersgeslacht: ‘We hebben 
ze allemaal nodig.’ Om de Weerribben het unieke moerasgebied te laten blij-
ven dat het is, is het tegengaan van verlanding en verbossing van wezenlijk 
belang. En de riettelers zijn een cruciaal wapen tegen ‘moerasbos’: ze houden 
het water open en door riet te snijden voorkomen ze dat grotere vegetatie (‘ver-
ruiging’) voet aan de grond krijgt. Het alternatief is dat een leger ambtenaren 
het gaat doen – maar dat is veel te duur.   
De riettelers kunnen dus hun werk blijven doen, en krijgen ook onderhouds-
subsidie van Staatsbosbeheer, maar wel binnen de strenge context van Natura 
2000. Of ze het nu willen of niet: de riettelers zijn ‘natuurbeheerder’. Staats-
bosbeheer speelt dat spel desnoods hard. De verlenging van pachtcontracten 
wordt ingezet om die nieuwe rol af te dwingen. Wie niet mee wil doen, krijgt 
hooguit een eenjarig contract – en er is geen bank die een rietteler op basis 
daarvan krediet verstrekt. De voorheen gebruikelijke zesjarige contracten zijn 
er nog steeds, maar daarin staan strenge voorwaarden op ecologisch gebied. 
Roerdomp gespot? Riet laten staan!  
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De bloeitijd van de buurtschap Nederland 
Van meer dan tweehonderd inwoners naar iets meer dan twintig 

 
Kwalitatief is het leven in Nederland beter dan ooit. Maar kwantitatief is de 
buurtschap kleiner dan ooit. In de achttiende eeuw woonden er tien keer zoveel 
mensen: meer dan 200. Dat was toen de 'turfeconomie' op volle toeren draaide 
en Nederland niet voor niks - in 1774 - zijn school kreeg. Vanaf de tweede helft 
van de negentiende eeuw nam de populatie rap af. In 1889  woonden er 122 
mensen, in 1920 nog 59. In 1947 waren er iets minder dan 50 over. 
De omslag naar een nieuwe economische basis voor het gebied - natuurrecre-
atie - komt niet uit  de lucht vallen. Nederland en de Weerribben zijn ook in die 
zin opgeslokt door de grote wereld dat de rietteelt grote concurrentie onder-
vindt van goedkoper riet uit China en Polen. Over de vraag of dat riet nou echt 
zoveel slechter is dan het 'kwaliteitsriet' uit de Weerribben lopen de meningen 
uiteen, maar zeker is dat de marges op dat buitenlandse riet veel groter zijn. 
Zodanig dat er 'niet tegen op te boksen is', volgens een ingewijde.  
Staatsbosbeheer ziet wel nieuwe mogelijkheden voor de rietteelt als producent 
van biobrandstof. Maar ook dan zal de natuurrecreatie (met horeca) de eco-
nomische basis zijn. Zoals een medewerker van het bezoekerscentrum van het 
Nationale Park lachend zegt: 'Vroeger molken we hier koeien, nu melken we 
toeristen.’ Dat doet de situatie niet helemaal recht. Nationaal Park Weerribben-
Wieden won als natuurgebied vele internationale prijzen en is tegelijk een po-
pulair recreatiegebied. 
 
Boswachter Beens wijst op alle overleg dat er met de pachters is, op de subsi-
dies en de miljoenen die in het moerasgebied worden geïnvesteerd, waar ook 
de riettelers van profiteren. Toch is er onder de riettelers veel wrevel. Conflic-
ten zijn er ook. Over de duur van het rietseizoen, bijvoorbeeld. Dat loopt van 
oudsher van half december tot half april. Staatsbosbeheer heeft de einddatum 
teruggebracht naar 1 april, maar van Brussel moet het nog verder terug: naar 
half maart. Dat kan onmogelijk, zegt Johan de Dood: de percelen van sommige 
pachters zijn te groot om voor die tijd gemaaid te hebben. ‘Als je 50 hectare 
hebt, krijg je dat nooit voor 15 maart af. Wat heb je dan bereikt? Dan stoppen 
die pachters ermee en krijg je alsnog verlanding.’ 
Boswachter Beens bevestigt het conflict, maar verzucht erbij dat de riettelers 
ook koppig zijn. Als ze nou met z’n allen eerst die grote lappen rietland zouden 
doen, en dan de kleinere … veel efficiënter. Maar dan moeten ze samenwer-
ken, en dat willen ze niet. ”Ik ga niet voor een ander werken”, zeggen ze dan.’  
Beens wijst erop dat de bewoners en ondernemers ook profiteren van Natura 
2000. Dat de huizen in of bij een prachtig natuurgebied liggen, is bepaald niet 
slecht voor hun marktwaarde. En dat De Lange zijn zuivelproducten kan verko-
pen als Weerribben Zuivel draagt bij aan een aantrekkelijk ‘duurzaam’ imago 
van die producten.  
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Maar ook Beens draait er niet omheen: Natura 2000 maakt het de riettelers niet 
gemakkelijk. En de boeren ook niet. Weliswaar is er ín het Nationaal Park geen 
boer meer over, maar boeren er net buiten, zoals Klaas de Lange, hebben er 
ook mee te maken. De Ramspolder achter zijn boerderij wordt stiltegebied, 
schuin voor zijn deur komt een ‘otterviaduct’. Polders die door vroegere Neder-
landers op het moeras waren gewonnen, worden nu weer moeras: in totaal 
zo’n 150 hectare ‘nieuwe natuur’. De bijzonder rigide normen die Natura 2000 
stelt aan het ‘lekken’ van fosfaten en nitraten op het oppervlaktewater maken 
boeren in het gebied bijna onmogelijk. Beens: ‘Tenminste, als je Natura 2000 
letterlijk neemt. Als je praktisch denkt, moet er uit te komen zijn.’ 
 
Koppen tegen elkaar 
Maar daar zit ‘m nou net de kneep: het ‘praktisch denken’ wil maar niet van de 
grond komen. De pragmatische traditie van Nederland stuit op haar grenzen.  
Samen met De Peel zijn de Weerribben voor Natura 2000 een ‘pilotproject’: 
alle betrokkenen – van overheden tot natuurorganisaties tot ondernemers, 
onder wie Klaas de Lange – moeten zien samen tot een ‘beheersplan’ te ko-
men dat de strenge richtlijnen omzet in iets wat voor iedereen werkbaar is. Én 
ontwikkeling van de natuur, én een gezonde plattelandseconomie, én minder 
ammoniakuitstoot. Geheel volgens die mooie Nederlandse poldertraditie: we 
moeten er samen uitkomen, dus komen we er samen wel uit. Dus niet. Ze ko-
men er niet uit, al een hele tijd niet. De onderhandelingen over het beheersplan 
zitten volkomen in het slot. 
Op de achtergrond spelen naast ideologische verschillen emoties een grote rol. 
Het paradoxale – wrede, bijna – van Nationaal Park de Weerribben is dat dit 
natuurgebied grotendeels door mensen is gemaakt – en wel de voorvaderen 
van mensen als Klaas de Lange en Johan de Dood. En die voelen zich nu ge-
piepeld door met name de natuurbeheerders: wie zijn jullie om mij te vertellen 
wat goed is voor dit gebied. Wij hebben dit gebied nota bene gemaakt en on-
derhouden!  
‘Gewone’ bewoners van Nederland, zoals oud-advocaat Gerrit Hesselink uit 
Utrecht, zien alle inspanningen van de ‘natuurjongens’ soms geamuseerd aan. 
Bijvoorbeeld hoe uit Oost-Europa geïmporteerde otters deels meteen werden 
doodgereden ‘omdat ze op een ongelukkig moment de weg overstaken’, zoals 
Hesselink droog zegt. Andere otters raakten zoek – ‘daar zijn ze nog met een 
helikopter achteraan gegaan.’ 
Bij ondernemers als Johan de Dood gaat de wrevel echt diep – omdat ze zich 
in hun beroepseer voelen aangetast. De Dood kan smakelijk vertellen hoe 
Staatsbosbeheer kunstmatige poelen moet aanleggen om de roerdomp te lok-
ken. Bij hem op het land zit die zeldzame watervogel gewoon – ‘Ik maai er 
gewoon omheen.’ Klaas de Lange vindt dat de natuurbeheerders stelselmatig 
een vijandbeeld van de boeren en de riettelers scheppen, door te suggereren 
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dat natuur en mens niet samen kunnen gaan. ‘Ze hebben het liefst een stilte-
gebied van 17.000 hectare. Alsof die paar riettelers de rust verstoren!’ Dit wan-
trouwen zit hem het meeste dwars. ‘Je moet een mens mens durven te laten 
zijn, die nieuwe dingen bedenkt. Dat vertrouwen mis ik. Als er ook maar iets 
fout gaat, sturen ze je meteen de Algemene Inspectiedienst (AID) op je dak.’ 
Vooral de strenge milieunormen dragen bij aan de patstelling. Om significante 
verbetering te krijgen van de ammoniakuitstoot moeten er boerderijen worden 
verplaatst – daar komt dan natuur. Een halvering van die uitstoot is volgens 
Brussel niet genoeg – hij moet naar nul. ‘En dat kan hier niet,’ zegt CDA-
wethouder Peter van der Terp. ‘Dan moet je zeggen: het is of natuur of land-
bouw.’ Ook andere ontwikkelingen dreigen vast te lopen. De Raad van State 
hield een vakantiepark in Scheerwolde tegen, omdat niet aangetoond kon wor-
den dat de natuur tijdens de bouw geen tijdelijke schade zou oplopen.  
Überhaupt gaat in Steenwijkerland ‘bijna niks zonder een uitspraak van de 
Raad van State’, zegt Van der Terp. Dat baart hem grote zorgen. Hij is vooral 
bang dat boeren stoppen uit onzekerheid. Die staan voor de keus of ze moeten 
stoppen of dat ze moeten investeren – door groter te worden overleven. Als het 
onduidelijk blijft of dat laatste kan, houden ze er mogelijk mee op. En als ande-
re economische ontwikkeling ook nog eens stuit op strenge milieunormen, dan 
worden de mogelijkheden wel heel erg beperkt. Van der Terp: ‘De mentaliteit is 
hier: we kunnen onszelf wel bedruipen. Maar dat moet ons dan wel mogelijk 
worden gemaakt.’ 
Zonder de strenge Brusselse normen en het wakende oog van Brussel zou het 
gemakkelijker zijn geweest een pragmatische oplossing te vinden voor de pro-
blemen, geeft boswachter Egbert Beens toe. Maar dat is niet zo – in het Neder-
land van nu kijkt Brussel wel mee. Dat is een serieuze bedreiging van een al-
oude pragmatische traditie. 
Vijfenzestig jaar na de oorlog is Nederland dus te ingewikkeld voor de Neder-
landers. Dat is een ernstige zaak. 
 
Al zo lang als Nederland bestaat, is de basisschool de barometer van voor- en 
tegenspoed – de kanarie in de koolmijn van de economie. In de negentiende 
eeuw hád Nederland nog een school. Rond 1900 verdween die, en gingen de 
kinderen van Nederland naar Wetering. Toen het aanbod daar te klein werd, 
moesten ze naar school in Scheerwolde, met alle andere kinderen uit het ge-
bied. hoe gaat het daar nu? Klaas de Lange kent de cijfers uit zijn hoofd. ‘In 
groep 8 zijn dit jaar 15 kinderen van school gegaan. Voor groep 1 meldden er 
zich vijf,’  
Zo gaat dat, zegt De Lange.  
Waar geen werk is, trekken de mensen weg. 
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Als ’t Nederland de krant haalt, is het omdat het plaatsnaambord weer eens is 
gestolen.         Foto: J. Leeuw, Oldemarkt. Archief HVIJ. 
 
De sociale spelregels van het kleine Nederland 
 
1 ‘Je moet fricties niet laten sudderen. Je moet ze uitspreken.’ 

(Bonny Bakker, oud-‘burgemeester’ van Nederland) 
2 ‘Als nieuwkomer pas je je een beetje aan.’  

(Dick Bakker, organist en permanente inwoner van Nederland) 
3 ‘Sta open voor de ideeën van nieuwkomers.’   

(Klaas de Lange, boer) 
4 ‘Je moet met je tijd meegaan.’  

(Johan de Dood, rietteler/natuurbeheerder) 
5 ‘Wees vriendelijk voor elkaar, houd rekening met elkaar en help elkaar als 
   het nodig is.’   

(Gerrit Hesselink, bewoner tweede huis) 
6. ‘Problemen los je om de tafel op.’   

(Egbert Beens, boswachter bij Staatsbosbeheer)  
7. ‘Op subsidies kan je niet investeren.’    

(Johan de Dood) 


