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In het boek De wereld zonder ons (Uitg. Atlas, 2007) 
beschrijft Alan Weisman wat er met de natuur 
zou gebeuren als de mens van de aardbodem 
verdween. Antwoord: de natuur zou zich snel 
herstellen. Huizen en andere bouwwerken zouden 
vervallen en ‘terwijl de bestrating barst, komt [...] 
onkruid zoals wilde kool, klaver en kleefkruid aan-
waaien, dat zich ingraaft in de nieuwe barsten, die 
nog breder worden’.

Zonder onderhoudsdienst zal dit onkruid niet worden 
verdelgd en de scheuren niet gedicht. Vervolgens 
komt ailanthus op, ofwel hemelboom, de exotische 
plantensoort die zich het snelst vermenigvuldigt (in 
het Oude Westen onder andere te vinden in de Bloem-
kwekersstraat). ‘Zonder mens om hun jonge 

spruiten uit te rukken, tillen krachtige ailanthuswortels 
binnen vijf jaar trottoirs op en richten ze een enorme 
ravage aan in de riolen [...]’. Tonnen bladafval in 
goten levert vruchtbare grond voor inheemse eiken 
en esdoorns, en het snel toenemende aantal vogels 
zorgt voor de verspreiding van appelbomen. Door 
het ontbreken van luchtvervuiling zal de biodiversiteit 
toenemen, met uiteindelijk een totaal andere aarde als 
gevolg. Kortom: ‘Als wij er niet meer zijn, is alles wat 
wij geschapen hebben in een oogwenk overspoeld, 
verteerd en overwoekerd.’

Rondje ‘stadsnatuur zonder ons’
Gudrun Feldkamp is een expert op het gebied van 
stedelijk groen en initiatiefneemster van de Rotter-
damse Groene Loper. Gezamenlijk lopen wij op een 
vroege herfstochtend het Oude Westen in, over de 
West-Kruiskade, waar geen groene eer aan te behalen 
valt zodat we snel de Wijktuin inslaan, wel geheel door 
mensen aangelegd en onderhouden. Gudrun wijst 
op een boom, meer precies op de stam, die door een 
grijsgroene korst wordt bedekt. ‘Korstmos op bomen 
is de echte natuur,’ vertelt ze. ‘Alleen bij een goede 
luchtkwaliteit is er veel korstmos.’ In de binnenstad is 
de lucht redelijk schoon; de vervuiling wordt daar im-
mers alleen veroorzaakt door auto’s, waarvan er in dat 
gebied niet zo heel veel zijn.

Urtica
Vanuit de Wijktuin lopen we naar de Gaffelstraat, 
waar we ergens halverwege blijven staan. Onder het 
hek van een speelpleintje groeit brandnetel (Urtica), 
de plant die een hoofdrol speelt in het sprookje van 
Andersen, waarin een prinses er hemden van moet 
maken om haar zwanenbroers weer om te toveren 
tot mensenbroers. De plant ook die vol geneeskrach-
tige eigenschappen zit en zo belangrijk is voor het 
voortbestaan van veel vlindersoorten, een plant die 
je kunt gebruiken als voedsel en thee en waar je stof 
voor kleding van kunt weven. Dit omstreden gewas is 

door een mevrouw wordt neergezet.’ Victors tuin is 
een vrolijke mix van planten en smaakvolle kitsch: het 
meeste groen heeft hij van buren gekregen en de vis-
sen in de vijver zijn van Markplaats. De Griekse pilaren 
die tegen het tuinhek staan heeft hij zelf gemaakt en 
het menshoge godinnenbeeld dat ertussen staat heeft 
hij met de trein opgehaald. (‘Met mijn arm om haar 
heen geslagen waren wij een echte publiekstrekker op 
het perron,’ vertelt Victor schaterlachend.)

Biodiversiteit
Gudrun en ik vervolgen ons rondje naar de achter-
kant van het Gaffelblok, langs de decoratieve tuin van 
Victor van Haasen. We stoppen voor een weelderig 
begroeide tuin, die te oordelen aan de plantensoorten 
een rijk bemeste grond heeft: heggenrank, braam, 
haagwinde. Op het muurtje van de tuin hangt een 
bordje: ‘het bloempje dankbaarheid groeit in weinig 
tuinen’. Een mussenkolonie vliegt af en aan, de vogel-
tjes vinden er alles wat ze nodig hebben. Een bewoner 
van een naburige tuin, nieuwsgierig geworden, komt 
een praatje maken. Ook hij is een enthousiast tuinier 
die behalve zijn eigen tuin de tuin van de buurman 
bijhoudt, die ooit bijna geheel uit duizendblad be-
stond. Door een gerichte beplanting (zoals kweepeer, 
vlinderstruik, Japanse wijnbes, vuurdoorn − van de 
bessen kun je jam maken) probeert hij vogels te lok-
ken. Waar hij succesvol in is, want maar liefst zestien 
soorten heeft hij in de tuinen geteld, waaronder de 
lijster en de bonte specht. Behalve vogels − inclusief 
de gierzwaluw, symbool van de zomer − en egels 
verblijven er vleermuizen in de omgeving, die in de 
bomen nestelen.

Tot besluit
Hoe fascinerend ook, van het scenario ‘de wereld 
zonder ons’ zullen wijzelf geen getuigen meer zijn. In 
plaats daarvan, en heel wat realistischer, kunnen we 
toezien hoe mensen in het Oude Westen, zoals de 
voornoemde bewoners van het Gaffelblok, bij leven 
en welzijn zorgen voor vermeerdering van het groen 
in de wijk. Net als voor verspreiding van het groen 
trouwens. Neem nou de zestigjarige ‘boom van tante 
Anna’ in de Tussentuin. Scheuten daarvan zullen in het 
voorjaar op diverse plekken in de stad voor nazaten 
gaan zorgen. Ook zijn er al zakjes zaad uit de Tussen-
tuin uitgedeeld voor verdere verspreiding. En of dat 
nog niet genoeg is, zijn planten uit diezelfde − ter ziele 
gaande − Tussentuin al geadopteerd. Als deze trend 
doorzet, en alles wijst erop dat dat zo is, zal het Oude 
Westen in elk geval ook dánkzij de aanwezigheid van 
mensen vergroenen. Vogels en andere dieren volgen 
vanzelf.

ook tijdens ons rondje groen door het Oude Westen 
goed voor een interessant verhaal. Zonder mensen 
zou de brandnetel, die groeit op rijk bemeste grond, 
de stad als eerste overnemen. (Gudrun legt uit dat de 
grond in de stad rijk is door dingen als hondenpoep, 
weggegooide boterhammen en bemesting door de 
gemeente met vooral kunstmest.) Zodra de brand-
netel alle voeding heeft opgenomen en de grond is 
uitgeput, komen de soorten aan bod die een arme 
grond behoeven, zoals riet- en grassoorten maar 
ook veldbloemen, waardoor er een rijkere variëteit 
ontstaat. De door mensen verlaten stad zou er op den 
duur heel fleurig uit gaan zien.

Insectenhotels van porselein 
Ter hoogte van het Gaffelblok valt één voortuin op. Je 
oog wordt onwillekeurig naar de uitgestalde brocante 
toe getrokken: theekoppen van Engels porselein staan 
netjes op een rij op het raamkozijn, ertussenin twee 
barokke vazen, her en der plastische ornamenten. 
Curiosa die volgens Gudrun stuk voor stuk uitstekende 
insectenhotels zijn, de beestjes kruipen in de spleten 
en smalle openingen om eitjes te leggen of de winter 
door te komen. De witte engel op haar zuil met plastic 
bloemen aan haar voeten staart naar de rode gera-
nium naast het tuinhek.

Achtertuin
Het toeval wil dat ik al eerder kennismaakte met de ei-
genaar van de rijk gedecoreerde voortuin van het Gaf-
felblok. Zijn naam is Victor van Haasen en hij is vooral 
een creatief tuinier. Victors achtertuin weerspiegelt 
zijn gemoedstoestand (‘vrolijk’ of ‘somber’) en ziet er 
elk jaar weer anders uit (dit jaar ‘neutraal’). Onder het 
gespannen net vliegen twee tamme witte pauwstaart-
duiven, en ’s avonds scharrelen er ongewenste muizen 
door de tuin. De laatste zijn deel van de stadsnatuur, 
net als de egelcolonne die elke avond langs Victors 
achtertuin loopt: drie grote en vijf kleine. ‘De egels 
in het Wijkpark zijn mager, maar deze zijn juist heel 
dik, enorm,’ geeft hij met zijn handen aan. ‘Dat komt 
doordat ze mee-eten van het kattenvoer dat verderop 

Appelboom in achtertuin Gaffelblok, nabij de Nieuwe Binnenweg

‘De natuur zonder ons’

Decoratieve voortuin Gaffelstraat, herfst 2013
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