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toe gebruik te maken van de I hc'cm" i
sche en praktische grondslaqen VOlI)
interpretatie. Dit komt een '1/',.11"').111
sche keuze van doelen, inhouden I~I)
werkwijzen voor bezoekerscentra
ten goede. Een dergelijke svsrcrn.u
uit oogpunt van het leveren van kwaliLI
tief hoogwaardige producten es~,I'n
tieel. Het is bovendien een manier 0111
te voorkomen, dat we in onze nal UIII lil'
bieden voorzieningen treffen die we
niet willen, of dure bezoekerseenlla
bouwen waar in communicatief
slecht mee te werken valt.
Dat bezoekerscentra toekomst hebben,
wordt gesteund door tal van outwikke
lingen die zich binnen en buiten de
wereld van het natuurbeheer voordo.-n
Om de kansen voor bezoekerscenl ra 1('1'
volle te benutten, is het wel zaak onl
meer rekening te houden met het füil
dat de meeste bezoekers vooral tCH'li',
tisch gemotiveerd zijn, om dicht bij dl'
unieke kwaliteiten van natuur te
en met behulp van de methodiek
interpretatie bezoekerscentra Ineel
planmatig te ontwerpen.
Van deze websites zijn veel doeurnenten
te downloaden, van interessante allik"
len tot en met complete handboeken
voor het opzetten van een bezockr-r,
centrum.
http://www.snh.org.uk
http://www.interpretationaustralia.
asn.au
http://www.interpnet.com
http://www.heritageinterpretation.org. uk
http://www.interpret-europe.nel
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RECREATIE IN NATIONALE
PAR.K.EN

In f\lcèdc·rland is recreatie in natuurgebieden onderwerp van
111 het buitenland weten ze er over mee te praten. Met name in
is het dikwijls (Wil hele kunjt om de juiste balans te vinden
tll"t,!i~n "AI"',"""'!II,lo recreatie>. eHI het bijhoud van de natuur, de hoofddoelVMI IHHionale parken.

NillilW IHe'I'ttlll'll

in Berchtesqaden

1o,llk Ilerchtesq'lIll'n In
recreanten VOlll
bC'1 qwandelen. VO"I
kilometer pad
HUi1ü11 de paden mali
I I,cl I\L1t k'll.)al Park n"d"·,,, 1
aan rCl 1(',1111'111"
'1"1111/,,11,"111 ',I"lldle houden. I J.II
I,wl dl ij' miljoen b.v..«1"III(). I xcursies lijll el
er veel
"", lol.lq"11 "11 exposities.
bezoeker "l "1111",
vooral natuurtlel

hebbers. is een aantal op maat gemaakte activiteiten. Een voorbeeld is het steenarend kijken. Na afloop kunnen de
joriqsten cen quiz spelen, om zelf te
ontdekken hoeveel ze hebben opgestoken. Ontdekken, beleven en begrijpen
voimcn het motto van de activiteiten in
hrol park. Zo zijn er excursies, waarbij
hel acrenl Ij'JI op voelen van koud stro111('11(/ water rond je voeten, het ruiken
v.in de talloze verschillende bloemenqeuren, o! het eten van wild fruit.
I\LJIulllbeleven rnet alle zintuigen. Heel
POllUl.Jir zijn de paardenexcursies.
de excursie zit je niet zelf op het
maar neemt de edele viervoeter
voor zijn of haar rekening.

M. 5teeghs is eigenaar van Steeqbs
Advies, adviesbureau op het qebied von
natuur, milieu en communicatie.
m.steeqhsïsxsaali.n).

Kolkolpen zijn schui/hullen zo geplaatst dat zij de recreatiestroom
naa, niinde: kwetsbare locctics. 1'010: Hans Dekker.

Miliij'iJ!.l!n,irk
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andere ondernemers exploiteren.
Wildsafari's - kleinschalige dagtochten
naar uitgelezen locaties - staan ook op
het programma. Zelfs complete arrangementen, waar recreatieondernemers
in participeren, zijn mogelijk. Alles met
als doel om bij de bezoekers meer
draagvlak voor natuurbescherming te
krijgen.

H, Dekker is werkzaam bij de provincie
Drenthe en is lid van de redactie van het
Vakblad Natuurbeheer.
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Kleinschalige dagtochten naar uitgelezen locaties: op zoek naar de steenarend. Foto:
Hans Dekker.
Geen massatoerisme in Oostenrijke
Kalkalpen
In het nog jonge Oostenrijkse Nationaal
Park Kalkalpen strijken slechts enkele
tienduizenden gasten per jaar neer.
Bernhard Schön, directeur van het park,
kan de recreatiedoelstelling van het
park in twee woorden samenvatten:
'Sanfter Tourismus' oftewel zacht toerisme. Rust, ruimte, kleinschaligheid, aandacht voor gezinnen en individuen zijn
daarbij volgens hem belangrijk.
Daarnaast moeten het culturele erfgoed
en het landschap worden ontzien.
Massarecreatie hoort er niet thuis, een
klein kampeerterreintje binnen de
begrenzing van het nationaal park wel.
Hier mogen rugzakkampeerders maximaal12 tenten opzetten en twee nachtjes slapen. De gemeenten, die deel
uitmaken van het nationaal parkgebied
en zijn omgeving, werken prima samen
met de directie. Zo werken beide partijen zij aan zij aan de realisatie van parkeerplaatsen, informatiestands en het
afsluiten van wegen voor auto's en
motoren. Fietsers en wandelaars hebben een streepje voor met vele speciale
routes.

Wildsafari in de Hohe Tauern
In de Hohe Taucru is recreatie al tientallen [aren qerneenqoecl. De hoogste

berg van Oostenrijk, de Grossglockner,
trok 200 jaar qeleden al bewonderaars
van heinde en verre, maar grote appartementencomplexen en bungalowparken zijn hier nog steeds niet. En dat is
ook de bedoeling, vertelt Martin
Kurzthaler, rnedewerker van het nationaal park. Kurzthaler is erop uit, om het
toerisme om te buigen naar een meer
natuurvriendelijke vorm. Samenwerking
met recreatieondernemers behoort
daarbij tot de rnogelijkheden. Zo heeft
eèn campinq in het Virgental toestemming om carnpinqqasten gratis met een
tractor tot belven de boomgrens te
brengen, zodat de wandelaars nog
energie qenoeq hebben om daar boven
prettig verder te wandelen.
Het nationaal park biedt bezoekers een
breed scala aan activiteiten. Kurztahler
heeft onder meer een fantastisch
natuurleerpad bedacht, waar gezinnen
met kinderen qernakkelijk een halve
dag kunnen verwijlen. Langs het pad bij
het dorp Kal" staan schitterende houten
dieren, waar de kinderen leuke
opdrachten kunnen doen. Het nationaal
park heeft de restauratie van watermolens betaald, /odat boeren er weer meel
kunnen malen. Ook zal het park binnenkort een eenvoudige weg aanleggen,
die de boeren weer in staat stelt afgelegen alpenweide" te maaien: goed voor
de boer, de recreant en de natuur. Dat
is de methode van dit park, zelf voorwaarden schc'ooN!, terwijl boeren en

