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STAATSBOSBEHEER EN HET
PUBLIEK: EEN VASTE
RELATIE
In de missie van Staatsbosbeheer staat het werken aan een duurzame leefomgeving voor mens, plant en dier centraal. Staatsbosbeheer kiest daarmee voor
het werken aan een blijvende respectvolle relatie tussen mens en natuur. Die
verbondenheid van mensen met de natuur, dat is waar Staatsbosbeheer langs
drie lijnen aan werkt: recreatie en beleving, informatie en participatie.

Recreatie en Natuurbeleving
Beleving en belevenissen zorgen voor
een emotionele binding tussen mens en
natuur en dragen daarmee in sterke
mate bij aan het draagvlak voor natuur.
Staatsbosbeheer wil beleving veel meer
onderdeel maken van zijn aanbod aan
recreatie activiteiten.
Recreatie bij Staatsbosbeheer wordt
ingevuld rond de drie thema's natuurlijk, avontuurlijk en verrassend.
Natuurlijk staat hierbij voorop omdat al
het recreatieve aanbod van Staatsbosbeheer natuur-gerelateerd is. Het thema
natuur staat voor 'ongerepte' natuur,
een natuurlijk landschap met zo min
mogelijk 'stedelijke' ingrediënten of
markeringen, toepassing van milieuvriendelijke grondstoffen/materialen en
de natuur zelf als randvoorwaarde voor
wat recreatief mogelijk is.
Omdat de moderne mens ook, of juist,
in zijn vrije tijd behoefte heeft aan uitdaging en spanning, voegt Staatsbosbeheer in de toekomst waar mogelijk
elementen toe die natuurbeleving voor
de prioritaire groepen, zoals het moderne gezin, net even wat interessanter en
avontuurlijker maken. Recente voorbeelden hiervan zijn speelbossen,
struinnatuur en GPS-wandelingen.
Velen denken dat natuur van
Staatsbosbeheer 'gewoon' is: een bos,
heideveld of duin. Verrassend verwijst
daarom naar het beter profileren van
recreatief aantrekkelijke 'parels' onder
de terreinen van Staatsbosbeheer.
Hierbij gaat het zowel om parels met
een nationale uitstraling als om verrassende objecten op regionaal niveau. En
het gaat zowel om elementen die bijzonder zijn vanwege hun natuurlijke,

landschappelijke of cultuurhistorische
kwaliteiten, als vanwege de bijzondere
recreatieve kwaliteiten, zoals bijvoor
beeld bij speelbossen het geval is.
De drie thema's natuurlijk, avontuurlijk
en verrassend, zullen binnen alle terrei
nen van Staatsbosbeheer te vinden zijn,
al verschillen de accenten per terrein, [le
verschillen tussen de afzonderlijke ter
rein en zullen hierbij nadrukkelijker wor
den qecornrnuniceerd. Het recreatieve
aanbod zal in de toekomst meer qediffe
rentieerc! van samenstelling zijn en rneer
uniciteiten bevatten. De natuurqebiedcn
worden daarmee toegankelijker voor
verschillende bevolkingsgroepen in de
verschillende levensfases en met ver
schillende levensstijlen. Grote groepen
en speciale qebruikersseqmenten zullen
beide in de natuur iets van hun qadlnq
vinden. De rode draad door het hele
aanbod is 'beleving'.

Informatie
Om het gevoel van betrokkenheid bij
natuur te onderhouden geeft Staatsbosbeheer aan een zo breed mogelijk
publiek informatie over actuele ontwikkelingen in natuurgebieden, zoals bijvoorbeeld het verschijnen van nieuwe
soorten, en over achtergronden van bijzondere beheersingrepen. Ook visies en
standpunten over actuele ontwikkelingen en gebeurtenissen worden actief
naar buiten gebracht.
Staatsbosbeheer publiceert continu
actuele gegevens over de mogelijkheden om actief van de natuur te genieten. Informatie over het hele scala aan
activiteiten in de terreinen wordt
bekendgemaakt via radio, TV, kranten,
www.staatsbosbeheer.nl en het
publieksblad Onverwacht Nederland
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Participatie
Terreinen van Staatsbosbeheer liggen
bij veel Nederlanders "om de hoek".
Mensen willen vaak intensiever betrokken zijn bij zo'n terrein bij hen in de
buurt. Mogelijkheden daarvoor zijn er
onder andere in de vorm van vrijwilliqerswerk dat kan bestaan uit het inventariseren van broedvogels en vegetatie,
het begeleiden van excursies en onderhoudswerkzaamheden in de terreinen.
Nauwere betrokkenheid kan sinds enige
tijd ook de vorm krijgen van deelname
in een gebruikersgroep. Meedenken
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OMGAAN MET DE WENSEN
VAN HET PUBLIEK

Ook bos- en natuurgebieden zijn onderdeel
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de samenleving. Dat heeft

gevolgen voor de beheerder. Hij zal rekeninq moaten houden met de wensen
en opvattingen van bezoekers, omwonenden, belangengroepen. Hoe ga je om
met hun wensen? Wanneer pleeg je

en met wie? In dit artikel vertel-

len enkele beheerders over hun ervarinqen,
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over een nieuw beheersplan, over de
beste manier om beheersmaatregelen
uit te voeren of over nieuwe recreatievoorzieningen. Inmiddels zijn er ver-

"Met goed luisteren en het serieus
nemen v.m de mensen die je terrein

lil/on'orm zullen reageren. Soms moet je
dn
ikln alsnee goed communice-

bezoeken, i" veel te bereiken", aldus
Poul Hulzink, hoofd terreinbeheer van

WH! hni heidebeheer de opslag van ber-

het Gooi" Natuurreservaat. "Dat zeq ik
ook altijd tc'cJen mijn boswachters. Leq
uit, luister en blijf vriendelijk. Een CJoede
relatie met het publiek is voor je dl<Jdq
vlak van qroot belang', aldus Hulzink.
"Daarom orqaniseren we maandolijkéén of twc'e thema-excursies. DaéllTldd';t
kennen we onder meer een Nieuwsbrief
en een wd",ite. In principe zorgen we
voor voorlichting vooraf bij beheerrnaatreqelen, waarvan verwacht kan
worden dat die tot reacties van de
regelmatiqe bezoekers zullen leiden.
Dat doen wc' door middel van persberichten en informatieborden. Zo kan je
mogelijke frustraties van gebruikers/
omwonenden 'afvangen'. Maar het is
niet altijd te voorzien of en zo ja, hoe

Ii'ii

fl,!I Wil" het geval toen in het kader

ki'li 'Nrnd verwijderd, Veel bezoekers
Wd.Hei,'r'lden die bomen juist door hun
idnd,<,hdppelijke schoonheid. Toen is
tC'ileinbezoek voor de buurtVi'Ii!n'liliIHI rjeorganiseerd, waarbij
vorantwoordelijkheid voor het
hpieil'beh('er hebben kunnen uitlegMI>!
trots vertelt Hulzink
1111111" •.11'1111 'hondenbeleid',
Wil'lnn
waar honden los
ITlO(/l'n en Wd.Ji en wanneer zij aangelijnd tllo('ten
bijvoorbeeld. in de
broedtild, !JinlH'llkclrt gaat een nieuw
- in one, ldnd wellicht uniek - beleid
van e,I;Ht wnt betreft het los lopen in
"Het is een compromis, Wdillbij dlle partijen, dus wijzelf, kynoloqenclubs en de individuele

spreid over Nederland meer dan 50
gebruikersgroepen actief.
De natuur speelt in Nederland een
essentiële rol bij de handhaving van een
gezond leefmilieu en biedt rust, ruimte,
ontspanning en inspiratie. Anderzijds is
in een land waar de druk op de ruimte
zo groot is als in Nederland, menselijke
betrokkenheid bij het beschermen en
waar nodig herstellen en ontwikkelen
van natuur onmisbaar.
In die omstandigheden kan op lange
termijn de natuur alleen door betrokkenheid van mensen in stand worden
gehouden. Staatsbosbeheer ziet actief
werken aan die betrokkenheid als een
van zijn belangrijkste opgaven.

P. Bakker en H. Hekhuis werken bij de
afdeling Terreinbeheer van
Staatsbosbeheer.

Excursies zijn het meest effectieve middel om het contact met het publiek goed te
houden. Loot de mensen zien wat je van plan bent en wat er gebeurt. Foto: Hans
Dekker.

