In dit jubileumjaar publiceren we in elk nummer een essay, voortgekomen uit de wedstrijd die vorig jaar werd uitgeschreven door de
stichting Koningsschool.
We beginnen met de prijswinnaars in de categorie professionals.

Trends in woonbossen op Groot-Veluwe en de interactie
tussen bewonersgroepen

Motto: Bomen doe je niet alleen!
lnstitute for Social Forest Issues (ISFI), Zutphen-lsland, juli 2150

Achtergrond
Bostorens in woonbossen zijn de
nieuwste trend in de kleine provincie Nederland (voormalig koninkrijk). De drijvende kracht
achter deze trend is de radicale
verandering in de fycieke leefomgeving die zich de afgelopen decennia heeft voorgedaan. Woonbossen zijn op zichzelf geen
nieuw fenomeen, maar de exponentiële toename van bostorens
in het woonbos Groot-Veluwe lijkt
het begin van een nieuw hoofdstuk te worden. Woonbossen waren tot dusverre dunbevolkt,
maar de nieuwe bostorens zullen
daar onverbiddelijk een eind aan
maken. De opkomst van de bo-

storens kan grotendeels worden
toegeschreven aan het overvol
raken van de floating cities en de
invloed van de European Act on
Home-offices.
In de lange geschiedenis van de
provincie leverde het gevecht tegen teveel water veel technische
hoogstandjes op, waarvan de ruïnes van de Deltawerken nog de
stille getuigen zijn. Metershoge
dijken hielden het water tot ongeveer 2070 in bedwang, maar
sinds de heftige overstromingen
van dat jaar nam het gevecht tegen het water een nieuwe wending. De koers sloeg om van
strijd tegen naar leven met overstromingen; grote delen van lager weit-~ederlandstaan sinds
die tijd permanent onder water.
Voor de provincie luidde dit het
einde in van de landbouwproductie voor de wereldmarkt. De
inmiddels welbekende 'floating
cities', zoals New Gouda en New
Zoeterzee, ontstonden in die tijd
om te voorzien in de vraag naar
nieuwe woningen. Deze 'floating
cities' dreigen nu echter overvol
te raken en grote groepen mensen zijn op zoek naar woonruimte
in de hoger en droger gelegen
delen van de provincie; vooral de
woonbossen op Groot-Veluwe
zijn een populaire zoeklocatie.
Het European Spatial Planning
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Office heeft daarom haar beleidsoriëntatie verschoven van
meer floating cities naar het bouwen van grote bostorens op
Groot-Veluwe. Bovendien is iedereen volgens de Wet op
Home-offices tegenwoordig verplicht om minimaal de helft van
de werktijd at home te werken om
de voorheen onoplosbaar geachte congestie in het verkeer terug
te dringen.
Met deze ontwikkelingen is de
vraag naar woningen in de woonbossen explosief gestegen. De
huidige woonvormen in de woonbossen kunnen daarin niet voorzien. Bostorens komen steeds
duidelijker in beeld, omdat ze
zeer hoog zijn en daardoor veel
mensen kunnen herbergen. De
kaart laat zien dat Groot-Veluwe
zich - rond de kern Nationaal
Park Veluwe - in het westen uitstrekt tot de Utrechtse Heuvelrug. In het oosten loopt het
voorbij de IJssel tot aan het bosgebied bij Holten en Hellendoorn.
Aan de rand liggen de grote stedelijke agglomeraten Veedingen
(Veenendaal-Ede-Wageningen),
Zutvendoorn (Zutphen-DeventerApeldoorn en Ufoort (UtrechtAmersfoort). Via de brede IJsselen Rijndelta heeft Groot-Veluwe
natuurlijke overgangen naar omliggende gebieden. Het klimaat
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is de laatste eeuw warmer en

. vochtiger geworden waardoor inheemse soorten sneller groeien
en nieuwe soorten - zoals de
Pinus Maritima en de Pinus
Strobus - zich op Groot-Veluwe
goed kunnen handhaven. Het
huidige bos heeft daardoor een
zeer hoge nature-quality, met in
het NP Veluwe voornamelijk
Fagus-bossen en in de omringende bosgebieden lichtminnend Pinus-Quercus bos.
Ons onderzoek gaat over de
impact van bovenstaande ontwikkelingen op de wijze waarop
verschillende groepen bosbewoners het bos ervaren en gebruiken. De European Spatial
Planning Office heeft het Institute
for Social Forest Issues (ISFI) opdracht gegeven om deze verkennende studie uit te voeren. Via
interviews schetst het IFSI in deze studie een beeld van de te
verwachte problematiek.

De 'traditionele bewoners':
boskabouters
De gemeenschap van boskabouters bestaat al sinds het begin van de 21" eeuw toen Staats-

bosbeheer (voormalige beheerorganisatie, nu overgegaan in
European Forest ServiceIEFS)
voor de Nederlandse overheid
beheerovereenkomsten begon af
te sluiten met groepjes idealisten,
die in ruil voor een boswoningvergunning beheer en onderhoud van het bos op zich namen.
Moira, een zesde generatie boskabouter, is familie van de eerste
bewoners.

"Ik zou nergens anders willen leven, ik zou me niet thuis voelen.
Wij komen voor elkaar op, wij
werken samen. Toen mijn betbetovergrootouders hier 140 jaar
geleden kwamen wonen, was dat
hun grootste drijfveer; ontsnappen aan het extreme individualisme uit die tijd. De eerste bosbewoners zochten vooral een
afgeschermde plek om in contact
met elkaar en met de natuur te leven. Het kwam hen bijzonder
goed uit dat de overheid op zoek
was naar mensen die de zorg
voor de natuur over wilden nemen':
Aanvankelijk kregen de boskabouters ook subsidies (systeem
waarbij de overheid activiteiten
stimuleert met behulp van een financiële prikkel) uit het zogenaamde Programma Beheer,
maar die kraan werd na een jaar
of 30 dichtgedraaid.

"Staatsbosbeheer dreigde voortdurend met het stopzetten van
de subsidie. Om ervan af te zijn
hebben wij toen gezegd, OK,
dan maar niet. Dit speelde zo'n
dikke honderd jaar geleden en in
die tijd begon het bos al zoveel
op te leveren dat wij dat geld
toch niet meer nodig hadden. "
In nauw overleg stelden overheid
en boskabouters de voorwaarden vast waaronder ze zich
mochten vestigen, met als kern:
ecologisch verantwoord op alle
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mogelijke manieren. In grote delen van het lichtminnende bos
bevinden zich agro-forestry systemen met naast traditionele granen ook geïntroduceerde soorten
als quinoa, in combinatie met
veehouderij (geiten, paarden en
vleeskoeien). Er is een sustainable system ontstaan hetgeen de
Boswet overbodig maakte; die
werd dan ook afgeschaft in 2060.
Er doet zich sindsdien een open
access situatie voor op GrootVeluwe. De boskabouters beheren het bos met een coordinated
access system.

"Het bos geeft ons nu praktisch
alles. En wij kennen het bos door
en door, en doen niets wat het
bos niet wil. Voor alles wat wij uit
het bos halen, geven wij ook
weer iets terug".
Sinds de onomkeerbare overstromingen van 2070 is de druk van
buiten echter toegenomen: het
lage land in de provincie werd
natter, en ook niet-idealisten zagen kans stukjes bosgrond te bemachtigen om zich in het bos te
vestigen. Dit zijn de zogenaamde
bos-yups, bemiddelde villabewo-

gemeenschap; ze doen niet mee,
maar ze schaden ons ook niet.
Met de komst van de bostorens
zijn wij echter ons veilige bestaan
niet meer zeker, vooral omdat er
zoveel dreigen te komen"
Het is duidelijk dat de boskabouters zich in hun bestaan bedreigd
voelen, vandaar dat er al experimenten gaande zijn voor nieuwe
woonvormen in de drassige, verlaten delen van de provincie.
"Ik ben dus met het bos vergroeid, mijn wortels liggen hier in
alle opzichten. Maar het wordt
wel steeds moeilijker met al die
nieuwe bewoners. Onze manier
van leven en de toestand van het
bos staan op het spel. Nu mijn
kinderen als moeraspionier naar
de Flevomoerassen zijn vertrokken, overweeg ik wel om daar
een vakantiehut te gaan bouwen ".

De tweede golf: bosyuppen

ners die zich aanvankelijk in geïsoleerde enclaves in het voormalige park de Hoge Veluwe settelden. Boskabouters hebben deze
ontwikkeling met lede ogen aangezien. Maar de grote invasie
moet dan nog komen. De vraag
is wat er gaat gebeuren met de
komst van de vele nieuwe bewoners van de bostorens.
"Villabewoners,die nemen alleen
maar. Die zagen en schieten, je
gelooft het soms niet. Al geeft het
bos op het oog wel beschutting,
je weet nooit of ze niet met hun
infraroodkijkers naar ons zitten te
spieden. We hebben ze wel uitgenodigd voor een kennismaking, maar dat durven ze kennelijk niet aan, ze kijken liever in hun
eentje op een veilige afstand. Ze
zijn nu wel geaccepteerd in onze

De bosyuppen zijn eind 21e
eeuw in het bos neergestreken.
Deze tweede golf kwam op gang
toen de lager gelegen mooie
woonplekjes rond Loosdrecht en
langs de Vecht en Eems (Nichtevecht-Eemnes) meer water
moesten bergen. De bestaande
bebouwing moest daarvoor wijken. De EFS heeft nog enige tijd
gepoogd te voorkomen dat deze
bewoners zich in het bos gingen
vestigen. Maar juridisch viel dit
niet vol te houden vanwege de
precedentwerking die van de
woonvergunningen voor de boskabouters uitging. Toen is de EFS
begonnen om voor astronomi-
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sche bedragen gronden in NP
Veluwe te verkopen aan particulieren. Maximiliaan BoissevainDe Mol (52) is voorzitter van de
Yup-club Groot-Veluwe en is bereid gevonden om de visie van
de bosyuppen op de huidige ontwikkelingen te verwoorden.
"Veel van onze huizen zijn in
Neo-Postmoderne Stijl gebouwd,
natuurlijk wel voorzien van nieuwe materialen en technoflakes.
Dat laatste geldt in mindere mate
voor de huizen in Neo-Disneystijl; de bewoners daarvan zijn
geneigd om paarden te houden
en houtvuren te stoken. De meeste villabewoners wonen in het
Nationaal Park Veluwe vanwege
het aangename Fagus-bos aldaar dat uitermate veel privacy
biedt. Wij zijn geen natuurvorsers, het maakt ons niet uit wat
voor bomen er groeien, al stellen
wij een bepaalde mate van onderhoud wel op prijs. Zeker om
het gebied geschikt te houden
voor de jacht".
In hun relatie met zowel de traditionele bewoners als de nieuwkomers lijken hun voornaamste
drijfveren privacy en het streven
naar 'alleenrecht' op hun bossen
te zijn.
"Met de andere bewoners hebben wij zo min mogelijk contact.
De boskabouters hebben een totaal andere cultuur. Omdat bos
een common resource is, mag iedereen er gebruik van maken en
dat kan conflicten opleveren met
de boskabouters omdat het bos
in hun levensonderhoud voorziet.
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Van ons hebben ze echter weinig
last, wij laten ons eten bereiden
door Michelin4koks in Frankrijk
omdat het Nederlandse voedsel
ons niet aanstaat".
De bosyuppen en boskabouters
lijken elkaar tot nu toe te tolereren, wat waarschijnlijk toe te
schrijven is aan de verschillende
interesses in het gebruik van het
bos en hun geringe aantallen.
Maar hoe passen de bostorenbewoners in dit plaatje dat gedomineerd wordt door privacy?
"De bostorenbewoner is een ander verhaal; vooral omdat het er
naar uit ziet dat ze met zeer velen
gaan komen. We zinnen nog op
manieren om ze op afstand te
houden. Wij denken nu aan een
verplicht boslidmaatschap van
ettelijke Euro's, opdat alleen de
liefhebbers nog komen. Controle
is technisch geen probleem met
de huidige remote-satellite control, alleen de European Forest
Service ligt dwars vanwege de
vermeende tegenspraak met het
open access beginsel... ".

De derde golf:
bostorenbewoners
De derde golf bewoners staat in
geen verhouding tot de eerste
twee bewonersgolven; het gaat
nu echt om vele duizenden mensen. Om te onderzoeken hoe de
torens bevallen is er een pilot
project opgestart met de Nunspeet-toren waarin nu zo'n tweeduizend mensen wonen. KarelAli (35) woont hier nu enkele
jaren en dit zijn zijn ervaringen
met Groot-Veluwe en haar bewo-

ners.
"Ik ben hier komen wonen vanwege het steeds natter worden
van de Randstad. In deze bossen hoef je tenminste niet steeds
een floating taxi te nemen om ergens te kunnen komen. Het is
een mooie plek om te wonen en
gelukkig hoef je niet veel buiten
te zijn. Vanafje totalvision&sound
system kun je alles volgen wat er
buiten gebeurt. Verder houd ik
me niet zo bezig met dat bos, dat
is het domein van die boskabouters, van die mensjes die 'van het
bos leven: Ik eet veel liever mijn
dagelijkse total-food-in-one-pil
waardoor ik praktisch geen tijd
kwijt ben aan eten ".
De bostorenbewoners lijken zich
aardig gesetteld te hebben in de
Nunspeettoren, maar ze bemoeien zich slechts in geringe mate
met hun omgeving.
"Wat ik verder met dat bos doe?
Ik ben blij dat ik eroverheen kan
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kijken, ik ben tenslotte altijd een
weids uitzicht gewend geweest.
Via de light-flight rail ben ik binnen een tiental minuten in de
Randstad om daar te werken. Af
en toe ga ik nog wel eens outdoor-survivalen, maar ik gebruik
weinig uit het bos. Het is dan wel
een common resource, maar wat
moet je ermee? Ze zeggen dat je
meteen ruzie krijgt met die boskabouters als je iets uit het bos
haalt. "

European Forest Service
Nu de verschillende bewoners
aan het woord zijn geweest is het
wel interessant te weten hoe de
EFS denkt over deze ontwikkelingen. Kort digicontact met mevrouw Tak, manager van GrootVeluwe, leverde het volgende
commentaar op:
"Als manager van Groot-Veluwe
voor de EFS hoeven we momenteel weinig te doen aan het beheer. De boskabouters passen

sustainable management toe op
de grootste delen van het gebied, alleen in NP Veluwe moeten
we zo nu en dan managen als de
bosyuppen zich weer iets in hun
hoofd hebben gehaald. De gevolgen van de komst van de bostorenbewoners kunnen wij nog
moeilijk inschatten, maar wel verwachten wij problemen met het
open access systeem en mogelijk misbruik van de huidige
resources. Van een boslidmaatschap zijn wij geen voorstanders,
en alternatieven zoeken we
graag in dialoog met de verschillende gebruikers".

Concluderend
Bovenstaande interviews en observaties maken duidelijk dat er

raakvlakken liggen waar conflicten kunnen ontstaan tussen de
verschillende bosbewoners en
hun wensen ten aanzien van het
omliggende bos. De intensiteit
van de conflicten lijkt nu nog laag
te zijn, maar kan sterk toenemen
bij meer soortgelijke Nunspeettorens met vele duizenden mensen meer. Duidelijk wordt dat de
open access situatie van het bos
een conflict kan opleveren als teveel bostorenbewoners daar gebruik van gaan maken zonder
hun steentje bij te dragen aan het
beheer. Het voorstel van de bosyuppen om een boslidmaatschap te verplichten druist regelrecht in tegen de principes van
open access en is ook geen optie
volgens de EFS. Een goede zo-

nering van de bostorens kan zeker bijdragen, waarbij bouw
langs bestaande light-flight rails
en dichtbij de grote stedelijke agglomeraties geschikte uitgangspunten lijken voor een zonering.
Daarnaast adviseren wij ook een
communication-project te starten
waarbij wederzijdse beeldvorming tussen boskabouters, bosyuppen en bostorenbewoners
wordt gedepolariseerd. Hierbij
kan gedacht worden aan digi-opnamen waarbij de verschillende
woonvormen aan bod komen.
Maar zeker ook het eeuwenoude
face-to-face contact met de EFS
als belangrijke intermediair, want
bomen doe je niet alleen, ook niet
in 2150!

BERICHT
Vooraan kondiging
Studiedag
'Het bos in 1832; de betekenis van de eerste kadastrale gegevens'
De Stichting Boskaart Nederland 1832 bestaat vijf
jaar en het bestuur wil graag dit jubileum aangrijpen
om in een studiedag stil te staan bij de betekenis
van de oudste gegevens van bos en boseigendom op gemeentelijk en op perceelsniveau. Dit primaire kadastrale materiaal uit 1832 is van een belangrijke wetenschappelijke waarde en het doel van
de stichting is dan ook het bijeenbrengen en analyseren van deze gegevens, alsmede het publiceren
daarover.
Het doel van de dag is om aan de hand van een
aantal lezingen door deskundigen en een excursie de betekenis van met name de bosgegevens
uit dit kadastrale materiaal voor historisch onderzoek, beheer en beleid in bredere kring bekend te
maken.
De studiedag vindt plaats op 16 april 2003 te
Ellecom (Gld) en bestaat uit een ochtendgedeelte
met een aantal wetenschappelijke en praktijkgeöriënteerde lezingen en een middaggedeelte met

een wandelexcursie in een nabijgelegen bosgebied.
De studiedag is bedoeld voor een ieder die vanuit
de beroepswereld te maken heeft met het Nederlandse bos, beleidsambtenaren en beheerders van
bosrijke gemeenten, historisch-geografen, boseigenaren en overige ge'interesseerden.
Het voorlopig programma ziet er alsvolgt uit:
e Het aandachtsveld van de Stichting
De historisch-wetenschappelijke betekenis van
het kadastrale materiaal
De potentiële betekenis van de gegevens bij het
bosbeheer, een Vlaams voorbeeld
e De maatschappelijke betekenis van het materiaal
in brede zin
e Technische en digitale aspecten, mogelijkheden
voor de toekomst
Presentatie van een boekwerk
e Wandelexcursie: de relatie tussen het primaire
kadastrale materiaal en de actuele bossituatie in
het Middachter Bosch / De Hof te Dieren
De deelnamekosten, inclusief lunch, boekwerkjes en drankje na afloop, bedragen ongeveer
e 45,-.
Aanmelden kan via een e-mail aan jochem.borgesiusQwageningen.nl of per post via het secretaraat
van de Stichting Boskaart Nederland 1832, p/a
Nieuwe Dijk 34, 7921 XD Zuidwolde.
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