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hiervan 36 % terecht. Hierna noemde spreker enkele duizelingwekkende
cijfers van het verkeer op zonnige dagen in 1980, O.a. een afvoer uit het Grevelingenbekken van 66.000 auto's in enkele uren. Wat daarvoor noodzakelijk
zal zijn aan accommodatie en vervoer werd vervolgens door hem ontwikkeld.
Investeringen in voorzieningen ten behoeve van de recreatie in de delta achtte
hij rendabel. Hij achtte voorts een totaal-plan, dat door deelplannen successievelijk wordt uitgevoerd, met daaraan aangepaste rijkssubsidies, politiek
noodzakelijk.
Tenslotte meende ook hij, dat een speciaal lichaam noodzakelijk zou zijn
voor het uitoefenen van een geheel op dit gebied gericht eensgezind bestuur
en beheer.

Wonen en Bos
F. W. BURGER

Mede ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Grontmij, heeft deze
grondverbeterings- en ontginningsmaatschappij een fraai boekwerk uitgegeven
met de titel "Wonen en Bos", voorzien van kaarten, tabellen, tekeningen en
foto's. Het is het werkstuk van een op haar initiatief ingestelde commissie
van een groot aantal deskundigen op het gebied van de woningbouw in de
ruimste zin van het woord, op die van de landschapsbouw en van de Grontmij
zelf. De officiële uitreiking vond plaats aan prins Claus; vooraf was een
persconferentie georganiseerd. Op deze conferentie, onder voorzitterschap van
R. J. Benthem, die het gedane werk "een verkenning van mogelijkheden"
noemde, werden enige inleidingen gehouden ter toelichting van het in het
boekwerk neergelegde streven om rond de steden met een bepaalde vernieuwing van woningbouw, gecombineerd met bos- en recreatiegebieden, tot verrijking van het landschap bij te dragen. Op principiële wijze aangelegd, denkt
men zich een soort woonpark te scheppen, waar de mens zo vrij mogelijk kan
verkeren in een groene omgeving en tegen een achtergrond van bos, nieuw
bos. Er werden daartoe drie uitgewerkte projecten in een rivierlandschap, in
een droogmakerij en in een laagveenlandschap in de publicatie opgenomen,
die vooral ook opvallen door de combinatie van goed wonen en recreatiemogelijkheden op het water, op het veld en in het bos. Een positief streven
dat inderdaad zeer is toe te juichen en dat het niet wil op de oude wijze:
bouwen ill het bos en daarmee het bos feitelijk opofferen. Een collega sprak
al lang geleden in dit verband over een bepaalde gemeente: " ... vreet zichzelf
op". En zo is het ook vaak in ons lieve landje.

