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0verdreven zorg zet natuur opafstand van dagelijks leven

Te veel regels hinderen
beleving van natuur

Met allerlei goede be-

doelingen is de na-
tuurb eweging tussen

de mensen en de na-

tuur in gaan staan.

Het is hoog tijd voor
'laatkacht' in plaats

van 'daadkracht', be-

toogt Thomas van

Slobbe.
I Y atuur raakt het leven

ll I van íeder mens; zii
| \ | speelt een rolin on-
I ll ze dromen, otze ver-

^. I lajrgens, onze !"aka[-
tieplannen en oÍls woongenot.
Á.ls baby genieten we al r"n de
groene bladeren nn de bomen
tidens onze eeFte tochties in de
kDderwagen en dat gaat door tot
onze oude dag, wanneer we van-
uit een aanleunwoDÍng ofve|zor-
gingsflat zien dat de ee$te klop-
pen itr het vooraar weer op spÍin-
8en staan.
Zelfs de me€rt fervente binnenste-
delijke kroegloper kan genieten
van het gezang van !'ogels in de

Natuur heeft - vaak in de meest
simpele momenten - een Brote in-
vloed op onze gszondheid en ons
welbevinden. Binnen de psychia-
trie gaan daarom ttemmen op
om vri wandelen in de natuur als
behandelwijze tegen depressM-.
teit voor te schriiven. Weten-
schappelijk onderzoek toont aan
dat omgang met natuur stressbe-
perkend is en helpt om brn-orÍ
velschtnselen te voorkomen. Eb
de Reclasseringsraad heeft goede
ervaringen met het op sunivai-
tocht sturen van ionge delinquen-
ten. Zo rcikt natuur tot in alle hoe-
ken en kiercn !"n de maatschap-
pii
En tóch lijkt het of natuur steeds
meer op afstand r"n het dageliik-
se levetr komt te staa[ A.lsof na-
tuu! alleen iets is voor een lrande-
ling op zondagmiddag. Ofiets

voor televisieprogamma's met
mooie plaatjes, uit verre landerl
Dat is een zorgwekkende ontwik-
keling, wanr deze afstand tussen
mensen en naturu is kunstmatig
en lenÍeemdend. Ze belemmert
het genot en ondermijnt het
draagvlak voor natuurbehoud.
Deze afstand tussen natuur en
het dagelijks leven wordt voor
een belangljk deel !'€roorzaak
door de brei aan rcgeltjes, ge-
bods- en verbodsbepalingen
waar iedercen, die in de natuur
wil wandelen, mee te malen
lcijCt.
Bijna in ieder bos is het verboden
1"Ir de paden af te gaan. le mag
geen planteo aanraten, laat staàn
plulken. Kinderen mogen al lang
-niet meer in bomen klimmen. En
voor zonsondergang moet iedeÍ-
een het boswe€ruit. Datis eigen-
Iijk te gek voor woorden.
Helaas draagt de natuurbewe-
ging, waar ik zelf toe behoor, hier-
voor een gote verantwoordeltk-
heid. Met allerlei goede bedoelin-
gen zijn we tussen de mensen en
de natuur gaalr staan. Ín naam
\,"n de burgers hebben we gebie-
den bescbermd, we hebben hek-
ken mnd bos en hei gezet erl daar-
binÍren lervolgens steeds op-.
nieuw een web vaD regeltjes ge-
spannen. Er is geen $asspdetje
h Nederland dat niet h het beát
van iets of iemaod is. Er is geen
zandkorrel waawoor geen be-
stemmingspian geldl
Vooral in de meest kwetsbare na-
ruurgebieden zijn bepaalde re-
gels natuurlijk erg zinnig. Zeldza-
me en kwetsbarc orchide€ènwei-
landjes kumen er nu eenmaal
niet tegen als ze door iedereen
lu.kraal wordeD b€treden en dus
moet dat eenvoudig worden ver-
bodeÍr. Maar vaak is dat helemaal
niet nodig. Veel van onze bossen
ziin helemaal zo kwetsbaaÍ niet
enjuist bij deze bossen is er dom-
weg sprale 1"n veel te ver doorge-
scnoten regelnevenl.

ín míi\boek Dagboek van een le-
ge pre,g dat deze week is versche-
nen, houd ik een pleidooi voor
meer naruurlijke wildheid. Over-
heden en natuurbeschermers
kuunen best een stapje terug
doen en het leven z'n gang laten
gaan.
Dit sluit ook geheel aan bii 'de

ontvoogding van d€ burgers',
waar men in de politiek al jaren
mee worstelt. Mensen willetl
steedsminder dat een natuuror-
ganisatie hen vertegenwoordigt
en bepaalt wat zij van of over iets
moeten denken. De afstand tus-
sen menselr ell natuur kan veel
kleiner worden. Daar hoeft geen
organisatie of overheid meer tus-
sen Ie staan.
In het boek beschrijfik hoe on-
langs, als een bescheiden daad
van leÍzet een stuk natuul is ont-
stolen aan de regelzucht !"n de
samenleving. Dit is echt gebeurd.
DooÍ middel van een ondoor-
dringbare vlechtheg is een gebied
helemaal aan het oog o nttrokken.
Daarmee is een latuurliike ruim-
te gercrmd, die zonder bordies,

hekken of priReldraad aar de
buitenwereld is onttokken; een
beetje zoals de heg in het sprook'
je wn DoorDroosje. Wie er bii to€-
val bii in de buurt komt, zal dat
z€lfniet opme*en. De doornige
struiken malen dat men als van-
zelfeen ander pad kiest. Iedereen
wordt soepel'om de tuin geleid'.
Niemand weet waar deze plek
zich bÊvindt, uiemand kan er zijn
ofhaar invloed op doen gelden.
Zo ontstaat een geheime plek,
'een lege plek', die volledig van
de kaart is. Daarbt wordt een
prachtige paradox zichtbaar. luist
omdat deze Lege Plek van de hele
mensheid is afgesreden - en
dooÍ de onmogelijkheid !?n con-
sumeren en 'eft6ren' die daar-
mee sanengaat -- wordt een eru-
ring gecreèerd waar veel mensen
baat bijhebben. Het simpele feit
dat een dergelijke plek bestaat,
blijkt een r€mdeming voor men-
sen die de immer toenemende
'sterilisatie' van onze sameole-
viog als ve$tikkend €n perspec"
tiefloos erv'aren.
Het zou mooi z\in als er in ons
land rneer onbestemde, 'regel-

vrije' gebieden zouden komen.
HeI is de hoogste tijd voor'laat-
kracht' in plaàrs !"n 'daad-

kracht', opdar mensen de rranzelf-
sprekende plaats van natuur in
hun eig€n leven weer kunren er-
varen, zonder dàt daar steeds een
instantie of regel tussen staat.
celukkig beginnen de gÍote na-
tuuóehererde organisaties als
Staarsbosbehee! erl Natuurmonu-


