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BEZOEKERS EEN
BEZOEKING???

Als terrein beheerder heb je niet alleen te maken met de vraag hoe om te gaan
met de natuur: maairegime, grondwaterstand, bosverjonging, schimmelztek;ltl

ten, e.d .. Dergelijke onderwerpen vullen meestal het Vakblad.

administratie

Terreinbeheerders hebben echter ook - en in toenemende mate - te maken
met 'publiek': rustige en minder rustige bezoekers ( bijvoorbeeld wandelaars,
ouders met jonge kinderen), actieve gebruikers (joggers, mountainbikers, hon
den bezitters), omwonenden (psychologisch 'mede eigenaren'), vrijwilligers
(landschapsbeheer, excursies) en bijvoorbeeld de lokale/regionale pers.
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Het onderhouden van een goede relatie
met uw omgeving is om diverse redenen van groot belang. Als natuurbeheerder hebt u de mensen iets fijns te
bieden. Mensen zoeken niet voor niets
uw terrein op. Zij zoeken rust, stilte
en/of avontuur, zij komen 'de gezonde
boslucht opsnuiven', 'lekker uitwaaien',
weer 'bij-tanken', genieten van de
vogels, bramen plukken, enzovoort.
Kortom, u draagt bij aan de gezondheid
en het welzijn van uw bezoekers..
Gaat u bij uzelf maar eens na, waarom u
in deze sferen werkzaam bent. Bij velen,
zo niet de meesten van u, vloeit de huidige betrokkenheid bij de natuur voort uit
veelal in de vroege jeugd opgedane
natuurbeleving. Juist die intensieve ervaring, dat contact legde de basis voor uw
latere c.q. huidige inzet. Daarom vindt de
natuurbescherming in u een voorvechter
of medestander.
Welnu, u hebt in uw werk ook medestanders nodig: mensen die begrip hebben voor de problemen, waarvoor u als
terreinbeheerder staat. Draagvlak heet
dat tegenwoordig. Maar een draagvlak
ontstaat niet vanzelf. Dat moet worden
verworven, gemaakt, onderhouden. De
dichter Baba Dioum bracht dit eens als
volgt onder woorden:

Mensen lT1cleten de natuur dus (eelst)
leren kennen, ervaren, beleven. PdS dan
ontstaat draaqvlak. En zonder maal
schappelijk en politiek draagvlak (Jeeli
beheer en behoud van natuur, bo-. en
landschap. 1),ldrom is een goede
pubheksrelatie van groot
belang.
In dit themanummer wil de redactie
aandacht besteden aan de relatie terreinbeheer publiek. Aan de orde
komen diverse achtergronden en uitgangspunten, praktische ervaringen
(knelpunten en oplossingen) en mogelijkheden (relatie vrijwilligers, opzetten
van effectieve excursies, omgaan met de
pers en clerqelijke). Het spanningsveld
tussen terreinbeheer en publiek, dat wil
zeggen tussen 'natuur' en 'mens', levert
vaak problemen op. Als terreinbeheerder weet u dat als geen ander. In dit
themanummer komt deze problematiek
ook aan de orde. Tegen de achtergrond
van bovenstaande gedachten rondom
draagvlak is cle primaire invalshoek van het Vakblad ditmaal echter
expliciet de 'rnenskant'. De redactie
hoopt dat de diverse artikelen voor u
van praktisch nut zullen zijn.

naam,

1. Walter is redactielid van het Vakblad

Uiteindelijk
Zullen we alleen behouden
Wat we liefhebben,
Zullen we alleen liefhebben
Wat we kennen,
Zullen we alleen kennen
Wat we hebben leren kennen.
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