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Meer pluknatuur voor jeugd en allochtonen
Stichtingwil struintuinen en smulbossen 0m interesse ynor ndtuur tebehouden

H€t idee voor een smulbos, tel
velbetering van de
multiculturele samenleving,
wekte afgelopen april veel ophef.
De bealenkeÍs zijn sindsdien aan
het planten geslagen.

DooÍ onz€ tedacteur
ÀRtBNScrr lavDER
BEÉr, 29 orr. ,frcefeens van il€z€ mis-
pel", zegt Thomas van Slobbe, dlrecteuÍ
van de stichri oe wAarde rijdens een wan-
deliner ov€r de Dulvelsb€rg ln het G€ldeÍ-
se Beek Er zi,n kestaqjes; b€ukmnootj€s
€n házelnoten, IÁ Ylechtheagen hangetr
rozctrbottels, brameÍL sleedooftrbessen
€n de gftige krrdimekmuts. rings een
Dàd stràn \rilde 4pels en perên.In een
weiland rugteD schotse hooglanders tus-
seÍr reuz€nboleten. ,,op tut bankie zaten
onlangs zeved kindeÍe[ êen Íratrd bessen
te €ted", venelt Van slobbe opgetogen.

Een haffjaar geleden deed de stichttng

wÁarde €eD voolstel om meeÍ állochto-
ilen le be$ekken blj d€ N€dedándse ne-
tuun plant ,,smrdbossen" waar m€ns€n
alie oatuur doorgeens saai vhden zich te-
goed hrDn€n aloen. Een heftige disqrssie
ln de media vol8de. ,IIet wa3 voor het
€€rst dat ale natuubewegldg een con-
cr€€t voorstel de€d ter'bevordetlng vaí
de n ÍdcultuÍele samedeving"', aldus
Van Slobbe.

Nlr, eetr half jaá later, bqikt wAerde
onveÍstoorbad te h€bbed doorgew€rkt
aan het voornemen om het N€d€rladdse
lards.háp ,,lekkêrd€/' te mak€n. op de
DuivelsbeÍg is eeÍl keur 3.an vÍuchtbo-
men geplanL ook eldeÍs in N€al€rlard
eèffijst 'plul(naílut'. van slobbe hêeft
zesdlrizend €€tbare plárlten overheel Ne-
derland neerg€zêt In het cenÉum varl
NtjmegÉí is op .aodrilreFí van wAaÍde
een smulplantsoen ingeriót met besseÍ!
frambozen, eppels, peÍen, pruim€il en
wallrote!. Árnh€m overweegt êen stÍuin-
tuln in te richten. In het Friese Nootd-
wolil€ komt binnenl(ort lev€nd m€ubl-
lair, bornen die gÍoeien io ale vorm van

stoele&omdngd dootbessenstruiken,
cÍoteÍe orgênisati€s zl€n d€ srnulbos-

s€n afu een welkome aanwlll[g op hutr
progÍamma's om me€r ,,beleving:' itr het
landschap t€ br€dg€n. Het Gelilers l,€lld-
schap wil oud€ boDaeÍds openstcllen
voor pluftkend publl€k. vaÍr slobbe ,,Het
is een pÍoces dat zicbzelÍ gEn€Í€€rt, ov€r
den JaáÍ vindt iedereen het doodnoF

E€n b€etj€ g€schÍokken van de ophef
was stichdng vrÁrld€ wel ,Je noemt het
woord 'allochtoo!' en je kijgt g€do€ tn
de pers", analyséeÍ van slobbe nu. ,,we
hebben ook veel e-mail gekr€gen, dat w€
allochton€d niet in onze bossen moesteo
toelate[ of dat het jÈlst een heel gosd
idee l{r.s. of dat q,€ de allochtonen niet
mochten bevoogd€tr."

Yáí Slobbe schrdt vatruit Beek regrcl-
madg het bed der natuuÍbehe€lders pp
m€t cond€te proJecten. zo bedacht hï
het plan om boh€n voor koeien te plao-
ten, een gxoot succes wulraan v€€l stads-
bewarners hebben deelgenoheÁ. onlangs
openal€ hli eén maátschaFpelijk debat

oï€r de Hollendse b€st€mmidgsdÍift
door z€lf €€fI ,,lege plelC' t€ omh€inen.
van slobbe is ook de man echter de Íevi-
val van de vle.hdr€eigen di€ rlu irl veel na-
tuuÍg€bieden verdjzen en in m€ntg tuiÍr-
cer rum t€ koop woÍdên aang€boden.
Malr ni€t €erder kÍeeg hij zove€l r€adi€s
els op het smulbos,

AótèÍligg€nde g€dachte van het
smulbos is de nltuui ,,terug t€ geven aan
d€ samer evinei', aldus van slobb€. ,,De
efgelopm jaÍen hebben deskundig€tr
zich slui penderq/Us meester gemaak! van
de ratuur. De r€gelneverij viert hooedj.
Vroeger li€p lk m€t mllí vdendin gere-
geld 's nachts in de bossen. Nu nng det
nlet meer, Het stikt van de r€gels."

We hebben, zegÍ Van Slobb€, d€ ,,ftlsse
blilC' yad twee gÍoepen ,,niesw€ N€d€l-
landerd' nodig g€had - ellochtoneÍr €n
Jotrgererl - om erop t€ wïz€d ho€zeer het
natuurbehoud is,doorgeschoten", ven
slobb€: ,,we hebbeD oltgebreld ondeÍ-
zo€k g€alaan. Jongeren vinden d€ natuul
sa4i omdat êÍ niets t€ beleven valÈ En al-

d^tje

niet êens k itanj€s mag rap€n, b€ssed
plukken ofmet elkaar picknicken."

zij wijzelr elop hoezeeÍ Nederla[deÍs
hun eieEd tradid€ hebb€n v€tkwanseld
om ,,op je vedaÍalag een taart te kÍligen
va$ ftestaÍ\ie, diej€ z€lfhad g€raapC'.

Kastar\,ebomen word€n op de veluw€
t€genwooÍdig weggehaeld omdat wan-
delaaÍs ervoor vàn de peden efwijken.
Bosvrucht€n zijd het rnorlopolie ven de
midilenstand g€word€n, D€ k€nnts sij-
pelt weg. ,,ÉÍ zijn yeel menseD die niet
w€teí hoeje kester\ies moet poffen."

Dat er meer belevingsnatgur, strurn-
tuln€n €lr smulbossen komeÍ! ze8Í VaÍr
slobbe. staat vast. wel mo€t €r e€rl alebat
op gáng kori€n waár smulboss€n verbo-
den zijn. van slobb€ benadrukt dat
smullers moeten !Íegblijven van
,,rustplaatien vooÍ het wilaF en ook varl
waard€volle hnalschappen,,,zoals de
voedselaÍm€ gfarlanden valr de Dftntse
Ae" of ,,orchide€ënweidetr zoals bij
Groesb€elC'. Een aánbl andere natuuÍgê.
bl€d€l kan wel e€n r€creatiefstootje heb-
ben. Langs pad€n €n llr b€rh€n kan naeÍ

haÍtelust geplant word€n.
van slobbe kent ale cÍoeperirgerl die

waa.rschuw€ri voot verstoÍing veÍ de na-
tuur. ,,V€el mycologen vitrd€D dat ni€t l€-
deÍeen paddesto€len mo€t plukken,
went straks wordt alat op bestelling voor
ftstauÍants gedaan en dar1 blijft er niets

van slobb€ b€grijpt die Yrees, ,,naar
dat is geen r€den om al€ samed€ving als
geheel het genot van eetbar€ natuuÍ te
ontz€ggen".

En toch. Moet de tratuuÍ in NederLnd
niet juist worden afgesloten teÍ besch€r-
ming t€EEn de v€rwoestende mensl,,Niet
iedeÍ gebi€d", zect Van slobbe. ,,Ten eer-
ste is de natuu te g€zond om de be]ánce-
rende werKng erven te onthouden aen
tle sá.menleving. NatuuÍ werkt b€t€t te
gEtr strecr dan €€n pilletje. Bovendien zal
het dÍ..cÍlak voor natuuÍbehoud veel
ldeiner zUn als de netuoJ nl€t toegielke-
liik is. Dat eÊbrek aan fuaagxlak zal uit-
etnd€ltjk l€iden tot de vernietlging van
alle oatuur, dooi st€€ds weer een ! euwe
BetuwdijÍr door het latrdschap tejag€n."lochtonen


