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VEILIGHEID EN
CRIMINALITEIT IN HET
BUITENGEBIED
tijm'
Helaas krijgen veel terreinbeheerders te maken met allerlei vormen van ongewenst gedrag in hun gebied. Het laten slingeren of dumpen van afval zijn daar
voorbeelden van, maar ook doen zich allerlei vormen van vandalisme voor. De
bedreiging van de sociale veiligheid van de bezoekers en het voorkomen van
criminaliteit in het buitengebied kunnen de beheerders van bos- en natuurgebieden grote zorgen baren.

door een speedboot of jetskiër, een
hondenbezitter laat zijn viervoeter los
op een groep rustende vogels, waardoor ook de vogelaar, die deze vogels
observeert, wordt getergd.
Gevoelens van onveiligheid kunnen veroorzaakt worden door diefstal van fietsen of inbraak in auto's. Een bezoeker,
in wiens auto op een parkeerplaats bij
een bos of natuurgebied blijkt te zijn
ingebroken, zal dit gebied minder snel
opnieuw bezoeken. Als een degelijk
gebied daardoor de naam van 'onveilig'
krijgt, zal ook het bezoek in het algemeen afnemen. Hetzelfde geldt als een
dergelijk gebied gebruikt wordt voor
drugshandel of bijvoorbeeld dienst
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Afvaldumping is een veelvuldig probleem. Niet alleen recreanten, maar ook
omwonenden en bedrijven uit de omgeving willen nog wel eens gebruik maken
van de mogelijkheid om spullen en
materialen, die ze kwijt willen ergens op
een terrein of in een bos te lozen.
Iedereen kent wel het beeld van een
bosrand, waarin een afgedankte koelkast, TV, accu of oude matras is aan te
treffen. Afvalheffingen in nabij gelegen
gemeenten kan bewoners brengen tot
dit dumpen, ook wel aangeduid als
'afvaltoerisme' .
Ook vernielingen kunnen ernstige vormen aannemen. Hekken, borden, paaltjes, banken en dergelijke kunnen
worden gesloopt of in de brand gestoken. Graffiti kunnen zorgen voor
bekladding van allerlei objecten, zoals
informatiepanelen. Het is raadzaam dat
soort vernielingen zo spoedig mogelijk
ongedaan te maken, omdat een beschadigd of beklad object (kennelijk) uitnodigt tot verdere beschadiging of
bekladding .

.... en erger
Naast dit' materieel ongerief' bestaat
het probleem van de sociale hinder en
overlast. Groepen jongelui kunnen rustzoekende wandelaars hinderen met hun
gettoblaster of jonge paartjes lastig vallen. Ook komt het reqelrnatiq voor dat
verschillende recreanten het elkaar lastig maken en agressief worden: een rustige sportvisser ziet zijn vissen verstoord

De Nederlandse Vereniging voor Natuurtoezicht spant zich ondermeer in als immateriële belangenbehartiger voor het justitieel handhaafbaar toezicht in de natuur. De
leden zijn vocnnrunelii); boswachters en jachtopzichters met buitengewone opsporingsbevoegdheid. Foto: Jean Pierre Reijnen.
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De terrein beherende organisaties moetoezicht. Door een nieuwe regeling,
art. 141 Sv. (algemene opsporingsbevoegdheid) herkregen wordt, en door

jachtopzichters, bos-, duin- en natuurwachters aan te stellen.
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