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Make a Forest is een initiatief van cultureel ondernemers Anne van der Zwaag en Joanna van der
Zanden dat beoogt bewustzijn rondom duurzaam bosbeheer wereldwijd te vergroten door een
verbinding te maken tussen cultuur en natuur. Culturele instellingen en onderwijsinstituten werken
samen met kunstenaars, ontwerpers en architecten om een cultureel bos vorm te geven. Het jaar
2011 is door de Verenigde Naties uitgeroepen tot Jaar van de Bossen en is de aanleiding voor de
oprichting van Make a Forest. Het platform makeaforest.org is de verzamelplek waar de groei van
dit unieke bos gevolgd kan worden door blogs en foto’s van de wereldwijde projecten. Zo kunnen
alle betrokken partijen elkaar inspireren, van Nairobi tot Amsterdam en van Seoul tot Santa Cruz de
la Sierra.

Christien Meindertsma

Bos als inspiratiebron voor kunst
Initiatiefnemers Anne van der Zwaag en Joanna van der Zanden hebben beide een achtergrond
in kunst en zijn vaker betrokken geweest bij de organisatie van grotere culturele projecten. Zij zien
het VN Jaar van de Bossen als een aanleiding om lokale culturele instellingen en kunstenaars te
verbinden aan een internationaal belangrijk maatschappelijk thema. “Bomen dragen bij aan onze
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collectieve verbeelding. Het Jaar van de Bossen viert de betekenis van bossen voor mensen. Wij
willen met Make a Forest het bewustzijn vergroten over de natuurlijke, culturele en symbolische
waarde van onze bossen”, vertelt Van der Zwaag enthousiast. Van der Zanden vult haar aan: “We
planten geen bomen maar zaaien begrip. In korte tijd hebben al veel organisaties zich aangesloten
en we verwachten dat dit aantal snel verder groeit. Een boom heeft overigens in Suriname of
Bolivia een andere betekenis dan in Nederland of het Verenigd Koninkrijk, maar wereldwijd zijn
we allemaal verantwoordelijk voor duurzaam bosbeheer. Juist die diversiteit willen we met Make a
Forest zichtbaar maken.”
Lezingen, discussies en boomprojecten
Overal ter wereld worden boomprojecten opgezet en symposia en discussies over het onderwerp
gehouden, ook in Nederland. Op verschillende plaatsen zijn boomprojecten gemaakt door
onder andere 2012 Architecten, ontwerper Christien Meindertsma en beeldend kunstenaar
Ryan Gentry. Momenteel wordt door de Rietveld Academie, Naturalis, het CBK Rotterdam, de
Universiteit Wageningen en MU Gallery aan Make a Forest projecten gewerkt. Zowel in Rotterdam
als in Hilversum zijn themaprogramma’s over het onderwerp georganiseerd, de eerstvolgende
lezingenreeks staat na de zomer in Eindhoven gepland.
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