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Verklaar scharrelkinderen
tot een bedreigde diersoort
Ons land staat stijf van regels en verboden. Laat los die
regels. Maak stnkken onland waar iets fout mag gaan.

Thomas van Slobbe
directeur van Stichtine wAarde

at is er nou spannender
dan met wiendjes rond-
struinen door bossen en

plantsoenen, hutten maken, bra-
men plukken en dieren besluipen.
Het is weselijk jammer dat 'het

scharrelkind', dat tot een jaar of
twintig geleden zo'n norrnaal ver-
schijnsel in onze samenleving was,
volledig uit beeld is geraakt. De
straat is het exclusieve domein van
auto's geworden en bezoek aan par-
ken en natuurgebieden is aan regels
gebonden.

Je zou bijna pleiten voor een speci-
aal be schermingsplan voor scharrel-
kinrleren, zoals dat eerder voor ko-
rc|rwolven. otters en andere met uit-
ttr:rïr.!l be'drr'igde soorten is ontwik-
kcl t l .

C.iemeenten werken aan'groen in
t:n om de stad' en organisaties als
Staatsbosbeheer richten op tal van
pl;l:rtsen speelzones en speeluiter-
waarden in. Dat gaat vaak langzamer
clan we willen. Geld speelt daarbij
vaak een rol. Met name gemeenten
en projectontwikkelaars verdienen
veel met woningen of winkelcentra,
terwijl groen in eerste instantie wei-
nig in het laatje brengt. Toch is dat
vaak niet het enige probleem.

'Scharrelen' bestaat juist bij gratie
van de regelloosheid en juist dát zit
ons niet in het bloed. Zelfs als het
over kleine bosjes, wilde weitjes of
smalle speelzones gaat proberen ter-
reineigenaren meteen wcer nieuwe
regels op te stellen. Terreinbeheer-
ders zijn nu eenmaal tot op zekere
hoogte verantwoordelijk voor de vei-
ligheid van de terreinbezoekers. De
iuridische aansprakeliikheid in deze

gaat heel ver. Iemand die hoofdpijn
heeft omdat zij een tak op haar hoofd
heeft gekregen, kan de gemeente of
bosbeheerder daarvoor aansprake-
lijk stellen en iemand die zijn broek
scheurt terwijl hij over het prikkel-
draad langs een weiland klimt, kan
de boer voor de kosten laten opdraai-
en. Dit soort Amerikaanse toestan-
den komen ookin ons land steeds va-
ker voor. Natuurbeheerders durven
hierdoor weinig wijheden te creëren
en de wetgeving hierover zou snel
moeten worden aangepast.

Maar zelfs dan: je kunt het rond-
scharrelen van kinderen nooit zo re-
gelen dat alle problemen voorko.
men worden. De oplossing zit in veel
gevallen niet zozeer in het opstellen
van nog meer, nog betere, regels
maar in het tegendeel. Nederland
kan wel wat ontstemmingsplannen
gebruiken. Er is een schrijnende be-
hoefte aan-stukies onland waar nie-

mandvanweetwaartoe ze dienen en
van wie ze zijn. Ruige bosschages of
sloten met smalle, gladde plankjes.
Sperwers in de dakgoot en padde-
stoelen tussen de tegels. Dat vereist
de bestuurlijke moed om los te laten.
Om rommelmarges te accepteren en
afen toe iets fout te laten gaan.

Laten we. voordat het laatste schar-
relkind is uitgestorven, de natuur
een nieuwe kans geven en op zo kort
mogelijke termijn een nieuw even-
wicht ontwikkelen tussen loslaten
en regelgeving op straathoeken, in
plantsoenen, parken, weilanden en
bossen. Dit waagt een vorÍn van be-
stuurlijke vernieuwing waar we in
ons land weinig ervaring mee heb-
ben. En dat mag nooit een reden zijn
om het er maar bij te laten zitten.

,;;',,=o,pg Eerdere aftikelen over dit on-

i+] Ët, derwerp zijn te lezen op
ai,*;ÈÊi Lvww.trouw.nlfdiscussie.
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Op speelpleinen is scharrelen er niet meer bij. FOTO HERMANWOUTERS


