CONCLUSIES
[907.2]

Uit de prae-adviezen en de discussie kunnen de volgende conclusies
worden getrokken.
1. Om zijn taak in alle opzichten blijvend te kunnen vervullen dient het
bos op financieel-economische basis te worden beheerd.
Of het beheer voornamelijk op de houtproduktie of op de recreatie moet
worden gericht, hangt niet alleen af van de instelling van de eigenaar
— overheid of particulier — maar ook van de ligging van het bos ten opzichte van de bevolkingscentra.
Ook in een bos waarvan de recreatie het voornaamste doel is, is houtproduktie mogelijk, waardoor een belangrijke bijdrage wordt geleverd tot
een financieel gezond beheer.
In het produktiebos bepaalt vooral de wijze van aanleg van wegen in
sterke mate in hoeverre dit bos voor de recreatie aantrekkelijk is.
In het algemeen heeft het bos een functie als achtergrond, het grootste
deel van de recreanten zoekt namelijk een doel in de vorm van speelweiden,
natuurbaden, uitzichtpunten of andere recreatievoorzieningen aan de rand
van het bos.
2. Aanleg van meer bos in het westen van het land is gewenst.
Naast het thans aanwezige bos is, vooral in de randstad Holland, de aanleg gewenst van meer bossen als het Amsterdamse Bos, waar de recreatie
hoofdzaak en de houtproduktie een — zij het belangrijke — bijzaak is.
Het blijkt namelijk dat het merendeel van de mensen, ondanks de motorisering, de eendagsrecreatie vrij dicht bij huis zoekt.
3. Het particuliere bos kan in de toekomst van groter belang voor de
recreatie worden.
De particuliere bossen worden thans in de meeste gevallen nog weinig
benut voor de recreatie, maar kunnen door hun ligging en door de variatie
die zij bieden een belangrijke rol gaan spelen. Voorzover nodig, zouden aan
de eigenaar financiële faciliteiten kunnen worden verleend.
4. Er zijn te weinig concrete gegevens betreffende' het belang voor de
recreatie van het bos.
Er is nog te weinig bekend over de typen recreatie-zoekenden die naar
het bos gaan, de motieven die hen bewegen om het bos te bezoeken, aan ,
welk bostype elk van hen de voorkeur geeft, aan welke eisen het Nederlandse bos dus moet voldoen en in hoeverre het hieraan kan voldoen. Ook
is onderzoek gewenst naar hun gedragingen in het bos. Bij dit onderzoek
zouden behalve bosbouwdeskundigen, ook sociologen, natuurbeschermingsen verkeersdeskundigen moeten worden betrokken.
De Studiekringcommissïe.

