
November, nog even en dan is er weer de 

nationale oliebollentest. Welke bakker, 

welke oliebollenboer maakt ze het lek

kerst? De test past helemaal in een vooral 

door reclame en media gebracht feno

meen. Wie is de beste, de sterkste? Wat 

staat het hoogste? Wat is het leukste, het 

mooiste, het ontroerendste? 

Competitie, ijdelheid en voortbestaan: die 

combinatie heeft uiteraard een biologische 

achtergrond. Zie de kemphaan, de herten-

bronst, de apenrots. Via die laatste is het 

ongetwijfeld bij de mens beland. Al lang 

voor de Olympische Spelen en de Romein

se gladiatorgevechten zat het er allemaal 

al in. Het fenomeen is inmiddels niet meer 

te overzien: Michelin-restaurants, kijk

cijfers, hondententoonstellingen, boeken-

toptiens, de beroemdste Nederlander, de 

druivenkoningin. Miss Overijssel, ze zitten 

als het ware in één pakket. 

In de publiciteit rond natuur en landschap 

is het niet anders. Geef internet een zoek

opdracht naar de mooiste plekjes in 

Nederland. Je komt terecht bij WV 's , 

makelaars en projectontwikkelaars, bunga

lowparken, grote natuurbeheerders, 

wandelclubs, omroepen, kranten en ti jd

schriften. Als je niet zou weten dat het 

allemaal een beetje nep is, raak je er 

gemakkelijk opgewonden van. Nooit 

gedacht dat Nederland zó mooi zou zijn. 

'Beleef het mee', staat er niet zelden in 

een ietwat ronkend jargon bij. 

Hoeveel 'mooiste plekjes' zijn er in Neder

land? Niemand die het weet. Het 

is maar hoeveel je er wilt tel

len en hoe groot je ze 

wilt maken. Hele - ^ W 
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waarin geijkte gebieden als het stroomdal 

van de Drentse Aa, het Geul- en Gulpdal 

in Zuid-Limburg, de Hoge Veluwe en de 

Weerribben hoog scoorden. De score stoel

de op een aantal criteria. De ecologische 

waarde, de cultuurhistorische waarde, de 

belevingswaarde, de mogelijkheden voor 

recreatie en het unieke karakter van een 

landschap. 

Dat de belevingswaarde vaak fors meetelt, 

zie je bij de NCRV. In het voorjaar 2006 

wordt via de televisie voor de tweede keer 

de verkiezing van 'de mooiste plek van 

Nederland' gehouden. De onvermijdelijke 

bekende Nederlanders staan al weer in de 

startblokken om een goed woordje voor 

hun favoriete gebied of plek te doen. Nie

mand weet wat er uit komt. Gelukkig laten 

gewone Nederlanders zich niet gek maken. 

Op de website van het programma 

(www.demooisteplek.nl) geven ze hun 

eigen voorkeuren aan. Veel natuurgebieden 

uiteraard, maar gelukkig ook keuzen als 

'mijn achtertuin', 'uitzicht op het dorp 

Hoedekenskerke', 'oude kloostertuin bij 

Venio', 'de Keukenhof'. 

Ooit woonde ik in Amsterdam-Zuidoost, 

dat toen nog gewoon Bijlmermeer heette. 

De wijk was pas in ontwikkeling en bevatte 

naast de eerste hoogbouwflats vooral toch 

veel 'woeste grond'. Ruderaal terrein zou ik 

later leren. Veldbiologisch gebeurde er van 

alles. Ik struinde graag in dat soms wat 

ruige gebied rond. Op een late voorjaars

dag kwam ik in een enigszins onbestemd 

kommetje vlak naast een grote zandstort. 

Er wilde niet veel groeien, maar wat er 

groeide was opvallend: een combinatie van 

kamille, teunisbloem, gevlekte orchis en 

rietorchis. Ik ben toen op het talud van die 

zandstort gaan zitten. In het zonnetje. Op 

de terugweg liep ik over een al aangelegd 

asfaltpad, dat om onduidelijke reden in 

opgespoten terrein was aangelegd. Het 

pad lag er keurig bij, het zwarte corps had 

z'n best gedaan. Maar af en toe stak er 

vers riet door het asfalt heen. De kracht 

van de natuur in een surrealistische set

ting. De Bijlmer, mijn mooiste plekje toen. 

Ik bedoel maar. 

'Het mooiste plekje' is altijd arbitrair. Het 

dwingt iedereen echter wel hoogstpersoon

lijk te inventariseren, te selecteren, te kie

zen. Het verleden mag evengoed meedoen 

als het heden; cultuurlandschap telt net zo 

mee als 'echte natuur'. Misschien is er wel 

een klein bezwaar. De focus op het mooi

ste plekje doet snel vergeten, dat natuur en 

landschap vanuit een ecologische optiek 

bij voorkeur in de vorm van grote eenhe

den, van processen en systemen moet 

worden gezien. Het gaat om veel meer dan 

een collectie mooie kralen. Dat iets als een 

kwelwatersysteem, een mariene voedsel

keten of een ooit goed afgeronde Ecolo

gische Hoofdstructuur óók heel mooi 

kan zijn, wil er op de televisie, 

op verjaardagen en partijen 

echter maar moeilijk in. 

Praten over oliebollen 

is een stuk 
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