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Het Amsterdamse Bos
In het kader van het LUW-vak:
Beleid en Beheer van Stedelijk
Groen bezochten we op een zaterdag in januari het Amsterdamse Bos onder begeleiding van
medewerkster Aaltje Kreuning.
Het zonnetje scheen lekker en het
stadsbos was dus "in gebruik".
De aanleg van het Amsterdamse
Bos begon in 1934 en de laatste
boom ging in 1967 de grond in.
Het oorspronkelijke idee was dat
het een bos moest zijn met laagdrempelige recreatie-mogelijkheden en dit voldoet nog steeds. Het
Amsterdamse Bos wordt jaarlijks
zo'n 4,5 miljoen keer bezocht
(waarvan 2,5 miljoen bezoeken
door Amsterdammers). De bezoekers ervaren dit bos a!s "hun"
bos en trekken dan ook aan de
bel als "hun" bankje kapot is. Het
Amsterdamse Bos trekt een gevarieerd publiek. Joggers en hondenuitlaters bezoeken het bos
vaak en kort. In de zomer trekt het
bos veel allochtonen, die met de
hele familie uitgebreid gaan picknicken (met barbecue) op de
dagcamping.
Tegenwoordig vormt de toename
van de mobiliteit een groot probleem. Steeds meer mensen komen met de auto, parkeren -als
het even kan- tussen de bomen

en gebruiken de doorgaande
weg als sluiproute. Ook buurman
Schiphol zorgt voor overlast.
Allemachtig, wat scheren die kisten laag over het bos heen! Iedere keer had ik de neiging te bukken. Afgezien van die auto's en
die vliegtuigen is het Amsterdamse Bos mooi. Je waant je even
echt buiten de stad.
Het bos heeft wel z'n eigen eigenaardigheden. Er is redelijk veel
vandalisme zoals het dumpen van
afval, het stichten van kleine
brandjes en wat vetes worden
"uitgepraat". Maar geen echte criminaliteit: "Nee hoor, moorden gebeuren in de stad!". Tja, en bij
zo'n opmerking voel ik me echt
zo'n provinciaaltje.

Wat me altijd weer boeit is dat de
bomen er zo anders uitzien dan
die "zand-bomen" van de Veluwe. Je moet even goed kijken
voordat je de soort herkent. Zo
kijkt de zomereik vrolijker uit z'n
ogen, hebben z'n takken meer
pret, glimt z'n stam meer en is
deze anders gegroefd. Of anders
gezegd: Ze zien er lekker vet en
voldaan uit. En natuurlijk, brullen
op deze jonge, kalkrijke zeeklei
de bomen de grond uit maar toch
is het anders dan in de polder.
Gewoon typisch Amsterdams?
Voor een rustig bezoek kunt u het
beste in de zomervakantie na
21.30 komen. Schiphol kiest dan
nameüjk tijdelijk een andere
vliegroute zodat men de toneelstukken in het openluchttheater
kan volgen.
Renske Schulting
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Mensen trekken aan de bel als 'hun'
bankje kapot is
NEDERLANDS BOSBOUW TIJDSCHRIFT 1999

91

