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Enig idee wat er gebeurd als je de 
controle los laat? Als je de hoge eisen 
die we aan onze vrije tijd stellen laat 
gaan en op pad gaat naar datgene wat zich 
ontdaan heeft van beloftes?

‘whatchamacallit’ is mijn zoektocht naar 
dat stukje grond wat nog onbepaald is. 
Het is een poging om los te komen van de 
strakke bepalingen die voortkomen uit 
onze prestatiemaatschappij.

Ga je mee?







De berm was zo zacht dat ik niet zeker wist of ik mijn 
auto er nog uit zou krijgen. Het had flink geregend 
en de zandhoop waar ik op klom gaf mee onder mijn 
gewicht. Ik had al aan Pepsi gemerkt dat iets zich 
stil hield in de lage bossages voor ons. Het terrein 
was op andere plekken nog heel open en de barre 
grond liet nog niets van de lente zien. Pepsi’s instinct 
was juist geweest: het was een haas die op onze 
toenadering zijn heil elders zocht.



5 1 º 5 2 ’ 1 7 . 6 ”  N
4 º 1 3 ’ 4 8 . 6 ”  E



Het had een eindeloze zoektocht geleken; de nog 
kale akkers hadden voldoende uitzicht gegeven over 
een verder kaal landschap. Enkele boerderijen hadden 
de horizon doorbroken en de komst van grijze wolken 
beloofden spoedig een einde te maken aan het goede 
weer. Ik stond op het punt om op te geven toen er 
wat boomtoppen in de verte verschenen. Eenmaal 
genaderd bleek het een volledig dichtgegroeid stuk 
grond te zijn met rondom een smalle strook gras. 
Onder de eerste regendruppels besloot ik het verder 
te verkennen en vond ik verderop een redelijk ingang 
tot het gebied. Hoewel sterk verwilderd, deed de rijke 
variatie aan planten nog het meeste denken aan een 
tuin. Naast onverbiddelijke bramenstruiken, die mij 
en de honden regelmatig de doorgang ontnamen, 
waren er meterslange, kruidachtige stengels die in 
grote getallen rond en om de bomen hingen. Veel 
begroeiing was nog kaal van kleur door de recente 
winter, maar hier en daar had de lente de struiken 
een lichtgroene waas gegeven. In contrast met hun 
omgeving leken ze bijna licht te geven. Mijn plan om 
tussen de bomen te schuilen voor de naderende bui 
bleek al snel een slechte ingeving te zijn, de bomen 
stonden zo schuin dat vlagen regen ongestoord hun 
weg naar beneden vonden. 
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Hoewel het vanaf de weg heel gesloten had 
geleken, bracht de enige ingang mij binnen in een 
overzichtelijke kathedraal van jonge bomen die nog 
niet in staat waren om de ruis van de voorbijrazende 
auto’s weg te filteren. Met de structuur van een 
productiebos, de bomen netjes in lijn aangeplant, 
leek het gebied weinig te kunnen verassen. De twee 
buizerds die boven het bladerdak cirkelden toonden 
echter bovenmatig interesse in het gebied, waarop ik 
besloot verder op onderzoek te gaan. Ik naderde een 
dichtere strook begroeiing, de orde verstoord door 
takken die de recente storm niet hadden overleefd. 
Gaten in de grond toonden donkere aarde waar 
bomen met wortels en al waren gekanteld. Achter deze 
chaos echter bleek een stil slootje te liggen. Donker 
door het gebrek aan licht en omgeven door stilte was 
deze verassing een plotselinge plek van rust. Langs 
haar oevers vond ik onverwacht een wilg, verdwaalde 
plukken jong gras en een enkele klimop tak. Een 
geknakte boom was in doeken gewikkeld als in een 
poging om de beschadiging ongedaan te maken.



5 1 º 3 4 ’ 4 9 . 3 ”  N
4 º 2 7 ’ 1 4 . 6 ”  E



De buizerd had als eerste mijn aandacht getrokken. 
Laag was hij over de rietkragen gescheerd, zwevend 
op de thermiek, om vervolgens tussen de bomen  
te verdwijnen. 
Het gebied was voor mij veel lastiger te bereiken. 
De enige ingang leidde mij een wildpaadje op die ik 
volgde tot ik bij een ogenschijnlijk verlaten constructie 
kwam. Zwart verkoolde takken verraden vuurtjes 
die er gestookt waren en het zeil wat het interieur 
moest beschermen tegen regen was losgekomen 
en klapperde zachtjes in de wind. Ik was de hut tot 
dicht genaderd, benieuwd wat er zich verschool in 
zijn schaduwen. Langzaamaan werd ik mij bewust van 
de gesloten bossages om mij heen en bekroop mij 
een gevoel van onzekerheid. Mijn tempo lag op de 
terugweg dan ook aanzienlijk hoger. De buizerd heeft 
zich niet meer laten zien.



5 1 º 3 9 ’ 0 6 . 9 ”  N
4 º 4 4 ’ 0 7 . 7 ”  E



De felle schittering die zich af en toe door de dichte 
begroeiing heen liet zien paste bij de vervreemde 
omgeving. Elektriciteitsmasten zorgden voor een 
monotone ruis, altijd aanwezig onder het gekwetter 
van de vogels. Een groteske koeltoren verderop leek 
de bomen om mij heen uit verhouding te trekken. 
Ik volgde mijn nieuwsgierigheid en maakte gebruik 
van de aanwezige wildpaadjes om de bron van de 
schittering te ontdekking. Het bracht me bij een 
trappetje wat uit het niets was opgedoken vanachter 
de struiken. Eenmaal beklommen bood het een waan-
zinnig uitzicht: twee stalen buizen, van zeker een 
meter doorsnede, doorbraken als twee logge slangen 
het groen, hun bestemming onbekend. 
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De oorsprong van Whatchamacallit ligt bij de Oostha-
ven, gelegen op het eiland van Dordrecht, op een paar 
honderd meter afstand van mijn huis. Het was de plek 
waar ik naartoe ging als ik hongerig was naar avontuur 
of als ik even niks aan mijn hoofd wilde hebben. Dan 
trok ik mijn laarzen aan, riep ik de honden en verdween 
ik voor enige tijd de Oosthaven in. Als het warm was 
liet ik mij afkoelen door het water van de rivier, als het 
koud was zocht ik beschutte wildpaadjes door de 
grienden heen. De honden altijd dwalend om mij heen, 
als metgezellen tijdens een verre reis. Het was een 
manier om mijzelf mentaal voldoende ruimte te geven 
om tot rust te komen. Om de controle die ik al die tijd 
krampachtig had vastgegrepen los te laten.

Door vernieuwingen is de Oosthaven echter veranderd. 
Mijn beleving wordt nu zodanig in banen geleid en ge-
controleerd, dat het niet langer aanvoelt als vrijplaats. 
Het is een verandering die zich in meerdere nieuwe 
natuurgebieden doorzet en ik denk dat het iets is 
waar we voor moeten waken. Niet omdat ik mijn stukje 
natuur terug wil, maar omdat we grondgebied verliezen 
waar presteren en succes geen hoogtij vieren.
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W i e l d i j k ,  Z w a r t e w a a l
M a r i a p o l d e r ,  S t r i j e n s a s
K r u i s l a n d s e w e g ,  O u d  G a s t e l
S c h u i v e n o o r d s e w e g ,  T e r h e i j d e n
A m e r w e g ,  G e e r t r u i d e n b e r g
O o s t h a v e n ,  D o r d r e c h t
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Disclaimer
De gebieden die in dit boek voorkomen heb ik 
gevonden door over openbare wegen te speuren naar 
groepjes bomen. De gebieden die ik uiteindelijk heb 
betreden zijn stukken grond die niet waren afgezet 
door hekken, sloten of verbodsborden en in die zin 
toegankelijk waren. Tijdens mijn wandelingen ben ik 
met respect omgegaan met de omgeving en heb ik mij 
naar algemene fatsoensnormen gedragen. 

Belangrijk om te beseffen is dat grond in Nederland 
altijd iemand toehoort. Dit kan de gemeente zijn, maar 
ook een particulier of een onderneming/organisatie. In 
die zin is het betreden van een dergelijk gebied nooit 
vrijblijvend.




