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Het particuliere bos
Op het station te Arnhem stelde
ik twaalf wachtende reizigers de
volgende vragen over het
Nederlandse bos:
- Van wie denkt u dat het (meeste) bos is?
- Hoeveel % van het bos is in
bezit van particuliere boseigenaren?
- Waaraan kunt u zien dat het
een particulier bos is?

ste aandelen op wegen en paden
opengestelde terreinen" (slechts
16-19% is afgesloten). Van de
terreinen die geen gebruik (kunnen) maken van deze regelingen
zijn geen gegevens bekend.
Het niet afgesloten bos ervaren
sommigen als hun eigendom.
"Dat is dus ook van mij!" zei één
geïnterviewde.
En daar raakte hij een gevoelig
punt. Want tijdens mijn interviews

Volgens de geïnterviewden is het
meeste bos van de Staat/SBB
(soms Natuurmonumenten) en
bezit de particuliere eigenaar
tussen de 0,5 en de 40%. Uit de
vierde bosstatistiek (CBS 1985)
blijkt dat 40% van het bos in handen is van particulieren.
Het particuliere bos herkennen
de geïnterviewden gemakkelijk:
"Er staan bordjes met verboden
toegang", "Het is afgesloten met
prikkeldraad" en "Je mag er niet
in". Iemand zei: "Er staan bordjes
met de naam van de eigenaar"
en "Er staan geen bordjes van
Staatsbosbeheer of Natuurmonumenten".
Maar het is toch wel kwalijk dat
het particuliere bos geassocieerd wordt met afgesloten bos.
Want het rapport van de
Grontmij, (1995. Bos en natuur:
"Open of gesloten?" inventarisatie openstelling en toegankelijkheid bos- en natuurterreinen in
Nederland) vermeldt dat landelijk
21 % van het onderzochte oppervlakte bos- en natuurterrein afgesloten is. Bij Staatsbosbeheer,
Natuurmonumenten
en
de
Provinciale landschappen is dat
respectievelijk 19%, 23% en
29%. Maar gemeente en particuliere zijnde "NSW en functiebeloning beschikken ten opzichte van
andere instanties over de groot-
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met enkele Gelderse boseigenaren (NBT '96, pag 102-105) blijken zij zich nogal eens te storen
aan recreanten: "Ze denken dat
het hele bos van hen is!".
Misschien wordt het tijd voor een
nieuw bordje dat duidelijk maakt
wanneer een recreant te gast is
bij een echte particuliere eigenaar?
Renske Schulting

