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Recreatief medegebruik van hel landelijk gebied

structureren en anderzijds kan aan de vele bedrei-

gingen van de open ruimten in de Randstad een halt
Uit de toespraak van de staatssecretaris van Cultuur,
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Vries op de ANWB-studiedag op dinsdag 28
november 1978

worden toegeroepen, waarbij tevens de recreatieve

functie van het landelijk gebied voor de bewoners
van de Randstad kan worden vergroot. Concreet betekent de Randstedelijke Groenstructuur voor de recreatie:

Staat u mij toe heel in het kort iets te zeggen over
mijn beleid met betrekking tot het medegebruik.
Het beleid, gericht op het opheffen van tekorten
aan recreatie plaatsen, zal zowel via het tot stand
brengen van recreatieprojecten als het mogelijk ma-

ken van recreatief me~egebruik tot uitvoering moeten worden gebracht. Het toepassen van medegebruik in mijn beleid kan zich manifesteren in onder
meer de volgende concrete aangelegenheden:
- het subsidiëren van recreatieve fietspaden. Ik heb
aan de Coördinatiecommissie Openluchtrecreatie
advies gevraagd over een betere coördinatie van het
rijksbeleid ten aanzien van de subsidiëring van fietspaden.
- het steun verlenen bij de bewegwijzering en voor-

lichting rond de lange afstandswandelpaden
- het subsidiëren in de kosten van bewegwijzering

van toeristische autoroutes
- de bosbijdrageregeling, waardoor veel bossen
van particuliere eigenaren voar de recreanten zijn

ontsloten
Voorwaarden voor recreatief medegebruik zijn

1 versterkte voortzetting van het recreatieprojectenbeleid, m.n. in de directe nabijheid van steden
met grote tekorten aan recreatiemogelijkheden,
2 versterking van de recreatieve nevenfunctie van

de landelijke gebieden door aanleg van bos, behoud
van de weinige nog resterende natuurterreinen,

landschapsbouw en aanpassing van de ontsluiting
van de landbouwgebieden,
3 vergroting van de differentiatie aan recreatiemogelijkheden.
Inrichting en vormgeving van de Randstedelijke
Groenstructuur vergen een gecoördineerd beleid op
het gebied van openluchtrecreatie, natuur- en landschapsbescherming, natuur- en land scha ps bouw,
bosbouw en landinrichting. Het principe van de verweving van functies en de daaraan verbonden nood-

zakelijke coördinatie van het beleid spelen ook zeer
sterk bij de ontwikkeling van het landschapsbeleid.
Ook in bijvoorbeeld de Vechtstreek en het Kromme-Rijn-gebied zal de ontwikkeling hiervan een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de totstandkoming van de Randstedelijke Groenstructuur. Juist

helaas niet overal aanwezig. Ik doel hierbij met name
op de Randstad, waar een vergaande scheiding van
functies is ontstaan; welke recreatief medegebruik
nagenoeg heeft uitgesloten. Toen dit werd gesignaleerd heeft de overheid, gezien de grote vraag naar

landschappen met hun landgoederen, buitenplaat-

recreatiemogelijkheden in de Randstad. in eerste instantie hierop geantwoord met het inrichten van specifieke recreatiegebieden, zoals Spaarnwoude en

omvangrijke mogelijkheden tot recreatief medegebruik.

Het Twiske e.a. en door inrichting van vele kleinere
recreatieprojecten.

De Nota Landelijke Gebieden stelt dat het openlucht-recreatiebeleid zich meer dan in het verleden
tevens zal richten op het bevorderen van mogelijkheden tot medegebruik van het landelijk gebied.
N.a.V. een beschouwing in deze nota over de noodzaak van "scheiding en verweving van functies" in

het landelijk gebied, wordt geconcludeerd dat het ter
bevordering van de medegebruiksmogelijkheden
essentieel is dat in de betreffende gebieden verwe-

daar zijn structuren en elementen aanwezig die verder kunnen worden uitgebouwd tot een samenhangende groenstructuur, waarmee de aanwezige functies kunnen worden verweven. Deze aantrekkelijke
sen, monumenten, natuurgebieden bieden reeds nu

De uitkomsten van de behoefteraming wijzen er

evenwel op dat in de Randstad juist buiten deze genoemde gebieden de grootste tekorten voorkomen
voor wat bet relt de recreatiemogelijkheden; dit
wordt vanzelfsprekend veroorzaakt door het feit dat
het landelijk gebied in de Randstad daar weinig mogelijkheden biedt, terwijl de recreatiebehoefle juist
daar het grootst is. Om de medegebruiksmogelijkheden van het landelijk gebied in de Randstad te
verbeteren is de realisering van de Randstedelijke
Groenstructuur daarom van groot belang. Met

ving wordt nagestreefd. De ontwikkeling van een

kracht zal ik daarom de totstandkoming van een

zgn. "Randstedelijke Groenstructuur" is voorname-

Randstedelijke Groenstructuur bevorderen.

lijk gebaseerd op het principe van verweving van
functies. Met de ontwikkeling van een Randstedelijke Groenstructuur wordt enerzijds beoogd het proces van verstedelijking in de Randstad beter te

32

