OM DE TOEKOMST VAN NAIUURBESCHERMING TE VERZEKEREN MOE
DE CRENZEN TUSSEN RESER\IATEN EN CEBRUIKSNAIUUR VERVACEN

Wilde niches, wildernisies
Tel<st: Else

Demeulenaete, Moíra Heyn en Geert De Bhust

Natuur en recïeatíe zijn uit elkaar gegïoeid, niemand die
dat nog betwist. Keurig bedachte, ingerichte
recreatieterreinen liggen gescheiden van nauwelijks
toegankeliike natuurterreinen. Mensen mogen wel in
reservaten gaan wandeleÍtt maar moeten op de paden
blijven. Kinderen leren via allerlei educatieve diensten en
schooluitstapjes planten en beesten kennen. Om zelÍ te
ontdekken en te beleven is er weinig plaats. Is dat nu
natuur ervaren? Volwassenen en zeker kinderen willen niet
steeds onderwezenworden. Zehebben niets liever dan hun
eigen weg te kunnen gaan, op ontdekking Ítaar iets nieuws.
Wil natuurbescherming sociaal aanyaatd worden, dan zaI
ze daar terdege rekening mee moeten houden. Want enkel
mensen die de natuur weten te waardereÍr/ gaar duttza,am
met haar omgaan.
Een rariteitenkabinet in open lucht
\trelk effect heeft het begapen van dieren en planten in een natuurreservaat op het natuurbesef?
Moeten we de natuur opsluiten in een rariteiten-

kabinet, ver van de eigen

leefomgeving?
Waarschijnlijk niet. De mens die ooit verbonden
was met de ryclische ritmes van de natuur, moet
terug de kans krijgen haar direct te ervaren.
Terwiil te veel regels een gwoel van beperking
oplweren, zalhet vertoeven in een echt natuur-

lif ke omgeving gedachten en gevoelens wii
maken. Dat kan alleen maar voordelen opleveren
in de gef aagde samenleving van vandaag.
Het gaat hier dan wel over een ander sooÍt nafuur
spontaan en niet door de mens geregeld, een
nieuwe wildernis. En die bestaat al. Langs grote
rivieren, langs beken en aan de l«rst kriigt verrui-

ging opnieuw een kans. Dat is niet alleen goed

voor de natuurlijke ontwild<eling van die gebieden, het is ook spannend voor de natuurliefhebber. Die kan er telkens weer nieuwe, typische
soorten ontdeld<en. Maar ook in de directe omge-

ving van een woonkern bifvoorbeeld, kan zoiets
gerealiseerd worden. Enkele wetenschappers,
Kongs, Hoffmann, Vandevoorde en Kuijken, hebben in L999 ideeën uitgewerkt om dit soort wil-

dernis te laten ontstaan in de Gen

Meersen, van nature een waterrijk gebied
de waterhuishouding in haar

staat te herstellen, willen ze open water
afwisselen met verlandingszones . Ze stellen
het gebied te openen voor bezoekers, met
die ze laten aansluiten bij de huidige
Naarmate een wandelaar verder in het gebied
doordrirgt, vervagen de wandelwegen. Hoe min-

der toegankelijk, hoe meer de wandelaar zic,h
moet inspannen en hoe intenser hil de omgeving
beleeft. Plots staat hij oog in oog met een wilde
grazert die hem nieuwsgierig bekijkt. Hii beleéft
de natuur - hij voelt zich in het midden van de
wildernis.

The urban iungle
Maar ook op ldeine pleld<en, in de directe woonen leefomgeving, kan zrch spontane natuur ontwild<elen. De ruige, nieuwe wildernis staat in

schril contrast met de geordende samenleving.

Ze confronteert de stedeling met ziin,

soms

onbewuste, behoefte om terug meeï bij de natuur
betrold<en te worden.

Een das of een vos, spontaan opduikend in de
stad, symboliseert het vermogen van de natuur
om zich te vestigen in de meest dieronwiendeliike omgeving. Veel mensen vinden het ook lriizonder plezierig dit soort wildernis te aanschou-

wen. Er gaat immers iets mystieks van uit.
Alleen al voor de mens is het dan ook de uitdaging om zelfs binnen de stedeliike omgeving vestigingsmogelijldreden en verbindingswegen t€
realiseren voor allerlei soorten planten en dieren.
In de Duitse Ruhrstreek heeft de overheid oude
industriegebieden omgevormd tot gebieden waar

natuuÍ, cultuur en sport hand in hand gaan.
Duikers oefenen er in voormalige gashouders,
bergsporters klauteren er de muren op. )e kan er
kunst bekijken, opgesteld in oude fabriekshallen.
Maar ook de integratie van de oude industrieterreinen en de natuur levert prachtige beelden op.
En ondertussen kan de natuur in de omgeving
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haar volle gang gaan. Door te boetseren met
wilde natuur en strald<e architectuur is er een

Het waarderen van dit soort wilde hoekies, van
de urban natural wilderness, staat haaks op de

aparte atmosfeer geschapen, die een extra dimen-

maatschappelifke evolutie naar steeds meer con-

sie geeft aan de leefomgeving. Misschien een
goed idee voor de oude fabrieksterreinen in

trole. Niet iedereen zal die wilde natuur mooi
vinden. In de ogen van het traditionele natuurbehoud zal er trouwens weinig natuurwaarde ontstaan. Het is duideliik dat het hier gaat om
gebruiksnatuu4 waar de mogeliikheid tot beleving centraal staat. Bijzondere, mooie soorten die
toch opduiken, zrjn mooi meegenomen.
De stadswildernis zal bestaan uit kleine, aparte
stukf es. Beperkt het beleid zích tot het openstellen van een beperkt aantal plaatsen, dan zal de

Wallonië?

Al lerend spelen
Vooral kinderen willen natuur op eigen initiatief
leren kennen en beleven. Vaak vindeÍL ze het saai
en oninteressant wanneet ze op paadies moeten
blifven. Ze gaan liever zelÍ op ontdekking - ze
willen hutten bouwen, in bomen klimmen, tunnels gïaven, kruipen en sluipen door de bossen,
avonturen beleven. Kinderen ontdekken vaak
andere dingen dan een volwassene, zelÍs al vertoeven ze tn dezelfde omgeving. Ze komen erover
vertellen en leren bij over de natuur op hun eigen
speelse wfze. De onfwild<eling van dikkopje tot
kil&ervisie of van pop tot vlinder zíin voor een
kind intrigerende gebeurtenissen om mee te
maken. Een omgewaaide boom is een barricade
dte ze zeeÍ spannend vinden, vol met spinnen en
insecten. I)e sfeer van uitdaging die hieromheen
hangt is voor kinderen bijzonder plezterig. Maar
zo'n uitdaging l«rnnen ze slechts vinden in een
omgeving die genoeg variatie en ruirnte biedt.
Enkel al spelend en ontdekkend l«rnnen kinderen de natuur leren ervaïen/ omdat zo hun zíntuigen en hun verbeelding geprild<eld wordt.

Het nut van het nutteloze
Toegankelijld:eid en bereikbaarheid van de plek-

ken met zich spontaan ontrnrild<elende natuur
vormen in de stad een steeds groter probleem.
Vaak zíjn deze terreinen afgesloten in afwachting
van hun toekomstige bestemming. Deze voorlopig onbenutte stukjes zou men kunnen openstellen voor de buurt. Kinderen moeten daar de kans
kriigen om te spelen, er zelÍ hun eigen spelomgeving te creëren. In deze verloren hoekjes is de
aaÍtwezigheid van wilde natuur iuist de sleutelfactor. De wereld is hier niet vooraf vastgelegd
door volwassenen, het is de natuur zelÍ die de
omgeving doet groeien en veranderen.

gebruiksdruk zo groot zljn dat een spontane,
natuurliike ontwikkeling onmogeliik wordt.
Nochtans zijn er mogeliikheden genoeg: verlaten
gronden, opgespoten terreinen en plaatsen in de
randzone van de stad l«rnnen in aanmerking
komen voor de ontwild<eling van de nieuwe
stadswildernis. Milieu- en groendiensten, verantwoordelifken voor jeugd, sociale zaken, verkeer
en ruimtelifke ordening moeten daarvoor tezamen een beleid ontrnrikkelen.

Toch nog regels?
Om toch grotere open ruimten te verwerven kunnen ze een nieuwe bestemming als stadsnatuur
of gebruiksnatuur krijgen. In het boek

Natuurontwil*ekng. Bos- en Natuurbeheer in
Nederland beschrijft de onderzoeker Londo hoe
met een initiële inrichting een gevarieerde uitgangssituatie gecreëerd kan worden. Om het allemaal wat sneller te laten gaant l«rnnen de stadsdiensten jonge bomen en struiken aanplanten.
Een grondige opruimbeurt moet het terrein zrin
basisveiligheid geven door het gevaarlijk afual te
verwijderen en gevaarlijke pleld«en te saneren.
Voor de kleinere percelen die meestal tijdelijk
niet gebruikt worden, kan de overheid een over-

minimum: een vuilbak, een hondentoilet, een
rustbank net buiten het perceel. Natuurliik nillen er problemen opduiken - sociale conflictjes,
het onveiligheidsgevoel. Maar dat kan kan geen
belemmering vormen voor de ontrnrikkeling van
zo'rt natuu4 het is nu eenmaal eigen aan een
samenleving. Putten gïaven, dikkopies vangen,
wilgentakies plukken, een tak afbreken, een
boompfe omhald<en - waaÍ eindigt natuurbele-

ving en waaÍ begint vandalisme?

Dwingende

regels opleggen zal hierbii weinig helpen. Het
gebruik van de ruige plekjes zou eerder ingebed
moeten zrjn in het sociale leven van de wijk. Als
bewoners regelmatig door zo'rt plek lopen, enraringen uitrnrisselen, mekaar ontmoeten, ontstaat
et vaÍtzelf een vorm van niet-betuttelende sociale
controle. Pas wanneer iedereen probeert te be$ijpen wat die spontane natuur betekent voor kinderen en volwassenen en er respect voor
opbrengt, kan de nieuwe wildernis in de stad bliivend aarlwezig ztjn.
Zo dienen de plekken niet alleen om terug in
contact te treden met natuur - een voorwaarde
om het klassiek natuurbehoud te waarderen en te
steunen - Ínaar dragen ze evenveel bij aan het
onderhouden. en stimuleren van contacten tussen mensen. Een voorwaarde om een aangename
samenleving te behouden, waarin dromen kan en
mag. En of die natuurfreaks geen onverbeterlif ke
utopisten zijn... ?
Else l)emeulenaere werkt voor de Universiteit

Gent, Moïra Heyn voor de KUleuven, Geert
De Blust aan het Instituut voor Natuurbehoud.

Meer

eenkomst sluiten met de

eigenaars.
Toegankeliild:eid tot het begin van de realisatie
van een nieuw project, tegenoveï het wegnemen

Meer

van enige aansprakeliikheid bii mogeliike ongevalIen. De inrichting van het terrein blilft wel
grotendeels achtennrege of wordt beperkt tot een
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