STUDIEKRING

Aanpassing van bestaande bossen
aan de recreatie

[654 : 907.2]

Algemeen
1. Naar aanleiding van de bijeenkomst van de studiekring in 1963 met als
onderwerp „Recreatie" werd in november 1966 een gespreksgroep ingesteld,
om zich te beraden over „bedrijfsvoering van bestaande bossen en natuurterreinen, die een synthese dient te zijn tussen houtproduktie, recreatie, landschappelijke inrichting, natuurbehoud en faunabeheer". De gespreksgroep
onder voorzitterschap van prof. dr G. Hellinga, bestaat uit de leden: ir W. A.
Dieleman (secretaris), ir C. P. van Goor, ir P. Tideman en ir J. W. Zaaijer;
als toehoorder nam ir J. van den Bos aan de besprekingen deel.
2. De gespreksgroep is 5 keer bijeen geweest.
Pro bl eemstelling.
1. Er bleek bij de gespreksgroep behoefte te bestaan in het probleem twee
niveaus te onderscheiden:
a. Visie.
Een integraal uitgangspunt, waarbij wordt gestreefd naar een in struktureel
en funktioneel opzicht optimale ontwikkeling. Hierbij wordt dus gezocht naar
een kwalitatieve benadering in ruimte en tijd (op beleidsniveau, waar in principe de ontwikkeling wordt aangegeven).
b. Vormgeving.
Een konstruktief uitgangspunt, waarbij op basis van onderzoek en inventarisatie het bedrijfsbeleid ter plaatse wordt opgebouwd door kwantificeren en
afwegen van verschillende in aanmerking komende aspekten en belangen van
de veelzijdige doelstelling ter plaatse.
2. De gespreksgroep heeft gemeend zich in gevolge de opdracht te moeten
bepalen tot de onder lb geformuleerde probleemstelling. De gespreksgroep
is daarbij tot de volgende konklusies en aanbevelingen gekomen.
Konklusies en aanbevelingen.
1. Bij de bedrijfsvoering van bestaande bossen, waarbij een synthese moet
worden gevonden tussen de verschillende belangen die het geheel van het
bosbedrijf moet dienen, zal de verhouding tussen deze belangen in belangrijke
mate beïnvloed worden door de omgeving en in het bijzonder door de mate
van urbanisatie.
2. De belangen van de verschillende doelstellingen van een bosbedrijf
kunnen alleen dan objektief tegen elkaar worden afgewogen, wanneer uitgegaan wordt van een landklassijikatie.
3. Een duidelijke formulering van de eisen ten opzichte van de bodem of
eventueel de groeiplaats van de verschillende vormen van bodemgebruik —
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houtproduktie, recreatie, faunabeheer, natuurbescherming enz. — is daarom
absoluut noodzakelijk.
4. Het blijkt, dat de belangen van recreatie en houtproduktie goed zijn
te definiëren en dat tussen beide een goede synthese in de bedrijfsvoering
mogelijk is. Door o.a. van de bodemkaart uit te gaan is een kombinatie van
recreatie en houtproduktie zonder noemenswaardig konflikt te realiseren.
5. Het spreekt vanzelf, dat bij de landschappelijke inrichting rekening moet
worden gehouden met het statische gegeven van de groeiplaats; inpassing in
houtproduktie en recreatie is dan mogelijk.
6. In vele natuurterreinen kan in verband met het reservaatskarakter niet
van een veelzijdige doelstelling worden gesproken. Voor het vinden van
adequate oplossingen bij het inpassen van natuurterreinen in het bosbedrijf
biedt de onder la geformuleerde probleemstelling het enige uitgangspunt.
7. De gespreksgroep beveelt aan een studiekringdag te wijden aan struktuur
en funktie van bossen in urbane gebieden, een en ander vooral in verband
met de onder la genoemde probleemstelling, zodat mogelijk inhoud gegeven
kan worden aan begrippen zoals parkbos, stadsgewestbos enz.
De gespreksgroep meent hiermede haar taak te kunnen afsluiten en verwacht dat de konklusies en aanbevelingen zullen bijdragen tot het vinden van
een synthese, als genoemd in de opdracht, in elk konkreet geval.

