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ANWB-hoofddirecteur mr. P.A. Nouwen benadrukt rekreatieve
waarde van bossen

"De overheid moet veel meer geld steken in
de Nederlandse bossen"
De Nederlandse bossen
worden steeds intensiever
bezocht door rekreanten.
Afgelopen jaar ging het om
maar liefst zo'n 200 miljoen
bezoeken. Ondanks deze
ontwikkeling blijft de
overheid flink snoeien in de
bossector. Mr. P.A.
Nouwen, hoofddirecteur
van de ANWB, begrijpt deze
houding niet. Hij pleit
ervoor dat de overheid haar
roer omgooit en meer geld
beschikbaar stelt voor deze
sector. De bossen - "onze
collectieve goederen" moeten volgens hem
bovendien vrij toegankelijk
blijven voor de bezoeker.
Vorig jaar tijdens de jaarvergadering van de Nederlandse Vereniging van Boseigenaren, waar
Nouwen als gastspreker was uitgenodigd, gaf de ANWB-hoofddirecteur onomwonden blijk van
zijn ongenoegen over het negatieve bosbeleid van de overheid.
De bossen zijn buitengewoon belangrijk, ook voor onze leden, benadrukt hij ook nu weer.
"De stichting Rekreatie heeft vorig jaar in het kader van de evaluatie Meerjarenplan Bosbouw een
onderzoek gedaan en daaruit
blijkt dat er jaarlijks 200 miljoen
bezoeken aan het Nederlandse
bos worden gebracht. De bosbezoeken zijn na de familievisites
de belangrijkste rekreatie-activiteit. Gaat het om waardering, dan
scoren ze zelfs het hoogst. A!s
ANWB proberen we zo goed mogelijk naar de wensen van onze

ruim drie miljoen leden te luisteren. Als zij bosrekreatie zo belangrijk vinden, moeten we daarop inspringen."
Rust en natuur
Om te weten wat die wensen ten
aanzien van bos nu precies zijn,
dient gebruik te worden gemaakt
van de onderzoeken die recent
zijn gedaan, zegt Nouwen. Duidelijk daaruit is dat de meeste
rekreanten voor de rust en de natuur het bos opzoeken. De voorkeur gaat uit naar een zeer gevarieerd bosbeeld. Daarbij wordt
gedacht aan een verscheidenheid aan boomsoorten van zowel
naald- als loofhout, open en gesloten terreinen en afwisseling in
de padenstructuur met veel kleine kronkelpaadjes en lange afstandsroutes voor fietsers en
wandelaars. Het gemotoriseerd
verkeer in de bossen zelf is niet
gewenst maar deze gebieden
moeten wel bereikbaar blijven
met de auto of het openbaar vervoer.
Nouwen: "Anders dan verwacht
is dat stationaire rekreatie in het
bos, zoals sporten en spelen op
een open terreintje, helemaal niet
meer zo in trek is. De mens evalueert in zijn behoefte. Daarop
moet de boseigenaar zijn beleid
afstemmen."
"Bij de rekreant is nu veel meer
sprake van natuurgerichtheid. Zo
vinden groepen mensen het ontzettend leuk om dieren in de bossen te bekijken. Probleem is alleen dat die dieren schuw zijn en
zich zo min mogelijk vertonen,
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Via observatieposten, zoals ook
voor het grofwild op de Veluwe, is
die vorm van wildwatching wel
mogelijk."
"Naast deze groep van natuurvorsers zijn er mensen die van de
bossen louter als groene ambiance genieten tijdens een wandeling of fietstocht. Voor hen zijn de
fiets- en wandelpaden van belang waarbij de rekreant onderweg de verschillende facetten
van het bos krijgt te zien."
"Belangrijk is bovendien dat er
meer educatie en voorlichting
komt omtrent beheer van bossen
en over de dieren en planten die
daarin leven* Ik denk dan aan panelen langs natuurpaden waarop
informatie staat over de omgeving, aan wandelingen met de
boswachter en informatiefolders
bij horecagelegenheden in of bij
het bos. Niet alleen het educatieve karakter daarvan is interessant; ook is het mogelijk op deze
wijze het besef bij te brengen van
wat wel en niet kan binnen zo'n
gebied."
De ANWB zelf zal via eigen huisbladen zoals de Kampioen en Op
Pad een deel van de voorlichting
op zich moeten nemen, zegt
Nouwen. Een ander plan is dat
de ANWB alle 48 eigen toeristische autoroutes in Nederland de
komende jaren gaat doorlichten
om de negatieve effecten op natuur en milieu te minimaliseren.
Deze routes zullen waar nodig
korter worden en zullen bovendien niet meer de bossen zelf
doorkruisen. De bedoeling is dat
de gebruiker wandelend of fietsend het gebied intrekt en hij de

U PA. Nouwen: "We moeien het
bos naar de recreant brengen,
bijvoorbeeld door greenways"

auto op zogenaamde uitstapplaatsen achterlaat.
Tijdens de laatste boomfeestdag
in maart heeft de ANWB in Breda
de eerste boomfietsroute aan deze gemeente aangeboden. Deze
route, die langs stadsparken en
solitaire bomen gaat, geeft de
fietser via info-panelen uitleg
over de waarden van bomen zoals beschutting, kooldioxide-absorptie en rekreatie. Op deze
manier wil de ANWB nog eens
extra de noodzaak aangeven om
zuinig met onze bossen om te
gaan,

"Uitbreiding van het Nederlandse
bosareaal moei overigens wel
voornamelijk plaatsvinden in gebieden waar veel mensen wonen.
In de Randstad bijvoorbeeld is
nauwelijks bos terwijl daar meer
dan de helft van de bevolking
woont. De huidige bossen bevinden zich hoofdzakelijk in de dunner bevolkte gebieden. Wat wij
als ANWB voorstellen, is het bos
naar de rekreant toe te brengen,
dus meer naar de steden toe."

Greenways
Naast kwalitatieve aanpassingen
vindt Nouwen het noodzakelijk
dat er meer bos bijkomt in
Nederland. Op dit moment bestaat zo'n 10% van ons landoppervlak uit bos hetgeen ver beneden het gemiddelde in Europa
is. In bijvoorbeeld Duitsland ligt
dat percentage omstreeks de 30
en in Frankrijk rond de 25.

B "De mens evalueert in zijn
behoefte: ook in het gebruik van
82 bos"
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"Een van de mogelijkheden daartoe is nieuwe en bestaande bossen via zogenaamde greenways
met steden te verbinden. Greenways zijn smalle stroken bos die
zijn aangelegd op oude, voormalige auto- of spoorwegen of jagerspaden die een verbinding
vormen tussen steden en natuurgebieden. In de Verenigde Staten, waar dit idee is ontstaan,
kom je die greenways al op grote
schaal tegen. Ze vormen zowel
een belangrijke ecologische als
een rekreatieve functie. In Nederland zouden die verbindingzones
uitstekend passen binnen de
ecologische hoofdstructuur van
het natuurbeleidsplan van de
overheid. Met de greenways zou
je bovendien het autoverkeer terugdringen omdat de mensen
dan wandelend of fietsend vanaf
hun woning al heel snel in de
bossen zitten."
De rijksoverheid is van plan om
23.000 ha blijvend bos in
Nederland aan te planten waarbij
het accent op de Randstad,
Flevoland en de Veenkoloniën

M De eerste boomfietsroute van de
ANWB is inmiddels een feit (foto's:
ANWB)
ligt. Op zich is Nouwen niet ontevreden met een dergelijke aanwinst maar hij betreurt wel dat de
overheid het oorspronkelijke plan
voor 35,000 ha bos om bezuinigingsredenen heeft herzien en
tot op dit moment nog slechts
2000 ha in de Randstad heeft
aangelegd,
Het idee van de overheid om
naast de 23.000 ha bos tijdelijk
uit gebruik genomen agrarische
gebieden te bebossen, beschouwt de ANWB-hoofddirecteur niet als een aanwinst voor de
rekreant. "Die bossen liggen dan
niet op plekken waar rekreanten
komen. Immers het is de agrarische sector die bepaalt waar de
bossen worden aangelegd. Ze
zijn overigens bedoeld voor de
houtopbrengst en dus van tijdelijke aard. Voor de bezoeker zijn
die bossen weinig interessant
omdat ze uit monocultures bestaan zonder padenstructuur."
"Zelf hebben we heel andere
plannen met de vrijkomende
landbouwgronden, Op 27 mei
aanstaande houden de ANWB en
het Wereid Natuur Fonds in het
Arnhemse Musis Sacrum het
congres "Natuur en Rekreatie in
2000", Wat wij daar willen bewerkstelligen
is dat er in
Nederland rond de eeuwwisseling 2000 vierkante kilometer
nieuwe natuur bijkomt, hetgeen
een verdubbeling betekent van
de huidige oppervlakte natuur.
De nieuwe gebieden moeten in
de buurt komen waar mensen
wonen, geschikt zijn voor extensieve en intensieve rekreatie en
bijvoorbeeld via greenways bereikbaar zijn. Ook in de nieuwe
natuur zijn kansen voor bosontwikkeling aanwezig zoals rivierbegeleidende bossen. De 2000
vierkante kilometer is ongeveer
de helft van de landbouwgrond

die volgens berekeningen uit
produktie zou moeten worden
genomen,"
Landgoederen
In tegenstelling tot de overheidsptannen is Nouwen wel positief
gestemd over het recente advies
"Goede gronden voor nieuw bos"
van de commissie Rauwenhoff.
Het voorstel daarin is nog eens
50.000 ha bos aan te leggen bovenop de 23.000 ha van de overheid. Een deel daarvan moet een
tijdelijk karakter krijgen, de rest
een blijvend. Bij dat blijvende
bos denkt de commissie onder
andere aan bos op nieuwe landgoederen en bos in combinatie
met woningbouw. Beide opties
vindt Nouwen interessant voor de
rekreant mits deze bossen worden opengesteld voor rekreatie.
Met de regeling Bijdrage Bos- en
Landschapbouw is de ANWBman niet erg gelukkig, Volgens
die regeling krijgt een boseigenaar 200 gulden per hectare mits
hij aan genoemde voorwaarden
voldoet. Echter de gemeentebossen zijn uitgesloten van deze
subsidie. De motivatie van de
rijksoverheid is dat volgens haar
de gemeentelijke overheden zelf
over voldoende mogelijkheden
beschikken, zoals de toeristenbelasting, om het benodigde
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geld op tafel te krijgen.
"Gemeenten die bossen bezitten,
hebben het moeilijk daarmee. Je
ziet dat ze steeds vaker zijn genoodzaakt hun bossen af te stoten. De staat of natuurbeschermingsorganisaties kopen ze dan
op. De Loenermark in Apeldoorn
is een goed voorbeeld van de
gevolgen die subsidie-uitsluiting
heeft voor een gemeente. Dat
bos is nu verpacht aan het
Geldersch Landschap en die zal
het beheer meer afstemmen op
natuurbescherming terwijl een
gemeente in het algemeen veel
meer kijkt naar het maatschappelijk draagvlak."
"Wij vinden het dus heel jammer
dat gemeenten thans worden uitgesloten van de huidige subsidieregeling. Een aantal gemeenten blijkt volgens een ANWBonderzoek te onderzoeken of hun
bosbezit kan worden geprivatiseerd. Dat is geen goede ontwikkeling. Onze bossen zijn een basisvoorziening voor de rekreatie
en die moet uit de collectieve
middelen worden betaald. Niet,
zoals
sommigen
voorstellen,
door de rekreant toegangsgeld
te laten betalen. Dat wijs ik resoluut van de hand."
Toeslagen
Nouwen kan zich in grote mate

vinden in het advies van de commissie Funktiebeloning waarin
wordt voorgesteld zowel particuliere als gemeentelijke boseigenaren een basisvergoeding van
210 gulden per jaar te geven.
Daarvoor blijven dezelfde voorwaarden gelden met betrekking
tot de openstelling van bossen
als bij de huidige regeling
Bijdrage Bos- en Landschaps-'
bouw. Daar bovenop krijgt een
eigenaar toeslagen wanneer er
bijvoorbeeld sprake is van oud
bos. Uiteraard kost een dergelijke regeling meer geld. Wel betreurt Nouwen het dat de commissie het onderdeel rekreatie
niet als aparte functie van het bos
heeft uitgewerkt.
"In het advies van de commissie
Funktiebeloning blijft het onduidelijk welk deel van de basisvergoeding voor rekreatie is bestemd. Daarnaast komt alleen
openstelling onvoldoende tegemoet aan de wensen van de rek-

reant. Tijdens de rondetafelconferentie over het bosbeleidsplan
van 24 februari jongstleden, beeft
de ANWB ervoor gepleit dat de
bosbouw- en rekreatiesector een
visie ontwikkelen over het gewenste inrichtings- en voorzieningenniveau voor rekreatie in bossen, mede in relatie tot een
systeem van funktiebeloning."
Staatssecretaris van Landbouw,
Natuurbeheer en Visserij Gabor
gaat niet akkoord met het voorstel van de commissie Funktiebeloning. Hij denkt aan 120 gulden
per hectare en dan alleen voor
particulieren. Deze regeling is
dus nog beroerder dan de gangbare, meent Nouwen. Hij is niet
de enige die kritiek op de staatssecretaris heeft. Ook de Nederlandse Vereniging van Boseigenaren en het Bosschap zijn fel
gekant tegen de plannen van
Gabor.
In sponsoring van bossen ziet
Nouwen niet zoveel heil. De
hoofdstroom aan geld moet toch

van de overheid komen, zegt hij.
Wel lijkt het hem goed wanneer
bijvoorbeeld horecabedrijven en
campings, die bij de gratie leven
van een nabijgelegen bos, de
betreffende boseigenaar sponsoren in de vorm van de aanleg
van wandelpaden of picknickplaatsen. Zij hebben er immers
belang bij dat dat bos een goed
voorzieningenniveau heeft.
Een andere mogelijkheid die hij
oppert, is dat boseigenaren financieel gaan participeren in een
horecabedrijf of camping zodat
ze ook indirekt hun graantje meepikken van het rekreatief gebruik
van hun bezit. "Boseigenaren
zeggen weieens dat de kassa
aan de verkeerde kant van het
hek staat omdat zij de lasten dragen en de horeca en campings
de lusten. Daar ben ik het volledig mee eens. Ook het ministerie
is gelukkig van plan deze situatie
in zijn beleid mee te nemen."
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