
 

Nattigheid! 
 
Op een wat druilerige dag zit ik op een bankje langs een modderig pad vol plassen midden in de Kampina. Ik 
droom wat weg over het toch wel 'verdomd' natte weer van de laatste tijd. Plots rijdt pal voor mijn neus een 
mountainbiker dwars door een plas en bezorgt mij nog wat extra nattigheid. Hij heeft het blijkbaar gezien, 
stopt, stapt af en kijkt mij nadrukkelijk aan. "Hé Groene Woudloper, heb je die reactie uit Sint-Oedenrode op 
je column gelezen?" Ik voel meteen 'nattigheid'. "Zeker... en de schrijver ervan heeft deels nog gelijk ook", 
antwoord ik, wijzend op mijn natte regenpak. De mountainbiker snapt het en biedt meteen zijn excuses aan. 
"Kijk", vervolg ik, "natuurlijk is Het Groene Woud van en voor iedereen. We moeten allemaal kunnen 
genieten van alles wat ons Nationaal Landschap te bieden heeft. Het moet dus ook zo goed mogelijk en voor 
iedereen bereikbaar zijn. Dat laatste kan en mag best wat beter! Maar we moeten er ook heel zuinig op zijn. 
Er kan gewandeld worden, gefietst en gesport. Gebruik daarbij wel altijd de paden die daarvoor bedoeld zijn. 
Zelfs mountainbiken kan en mag, maar niet buiten de daarvoor geschikte paden. En let altijd op de 
wandelaars en andere genieters van de rust", zeg ik er nog veelbetekenend bij. "Crossmotors en quads zijn 
natuurlijk uit den boze. Die zijn verboden. Er zijn aparte circuits voor." De mountainbiker antwoordt: "Wordt 
tegen overtreding van de regels niet opgetreden?" "Dat is makkelijker gezegd dan gedaan", merk ik op. 
"Handhavers en boswachters van Natuurmonumenten, Brabants Landschap en Staatsbosbeheer doen er veel 
aan maar worden dikwijls onheus, onbeschoft of zelfs gewelddadig bejegend. Toch proberen ze er, waar 
mogelijk in samenwerking met de politie, tegen op te treden." "Ik snap het", zegt de mountainbiker, "en ik 
zal zelf ook proberen om me aan de regels te houden." "Heel goed! Als iedereen dat een beetje doet dan 
kunnen we allemaal blijven genieten in Het Groene Woud", antwoord ik. "En modderige paden vol met 
plassen zullen er in deze tijd van het jaar altijd blijven. Dat hoort ook bij onze  prachtige natuur."  
Meer weten over Het Groene Woud? Ga dan naar onze website www.hetgroenewoud.com 
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