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men worden. De oplossingzit in veel ons land weinig ervaring mee hebgebonden.
Je zou bijna pleiten voor een speci- gevallen niet zozeerin het opstellen ben. En dat mag nooit een reden zijn
aal beschermingsplan voor scharrel- van nog meer, nog betere, regels om het er maar bij te laten zitten.
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bestaatjuist bij gratie
van de regelloosheid en juist dát zit
ons niet in het bloed. Zelfs als het
over kleine bosjes, wilde weitjes of
smalle speelzonesgaat proberen terreineigenarenmeteen wcer nieuwe
regels op te stellen. Terreinbeheerders zijn nu eenmaal tot op zekere
hoogte verantwoordelijk voor de veiligheid van de terreinbezoekers. De
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aansprakeliikheid in deze Op speelpleinenis scharrelen er niet meer bij.
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