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Boekbespreking
Rapport van het Veluwe-onderzoek. Een onderzoek van
natuur, landschap en cultuurhistorie ten behoeve van de
ruimtelijke ordening en het recreatlebeleld 1977.
Projectleiding en eindredactie S . M. ten Houte de Lange
(RIN, Leersum). Centrum voor Landbouwpubllcatles en
Landbouwdocumentatie, Wagenlngen. ƒ 50,-.

Voor het verkrijgen van dit rapport werd op verzoek
van C R M een onderzoek ingesteld door het Rijksinstituut voor Natuurbeheer in nauwe samenwerking
met de Stichting voor Bodemkartering, het Rijksinstituut voor onderzoek in de bos- en landschapsbouw
De Dorschkamp en de Provinciale Planologische
Dienst van Gelderland.
Het onderzochte gebied is dat van de hogere
zandgronden van de Veluwe dat wordt begrensd
door de wegen tussen de plaatsen:
ten westen: Wageningen, Ede, Lunteren, Otterlo,
Stroe, Putten en Harderwijk.
ten noorden: Harderwijk, Nunspeet, Elburg, Wezep,
Hattem.
ten oosten: Hattem, Heerde, Epe, Vaassen, Apeldoorn, Eerbeek, Dieren.
ten zuiden: Dieren, Rheden, Velp, Arnhem, Oosterbeek, Wageningen.
Het omvat 123.400 ha waarvan 90.000 ha bos en
andere natuurterreinen.
Op de Veluwe geraken vooral de laatste decennia
in toenemende mate Natuurbeheer en Recreatie met
elkaar in botsing. Het natuurbeheer richt zich op behoud van natuur, landschap en cultuurhistorie, terwijl
de recreatie zich richt op ontsluiting van de natuurgebieden, verkrijging van optimale kampeerterreinen
voor dag-, weekend- en vakantieverlof met gebruikmaking van tenten, caravans en weekendhuisjes en
wanneer men de jagers eveneens tot deze categorie
rekent te behoren, op een overvloedige wildstand.
Het opgedragen onderzoek werd gericht op het
verschaffen van kennis in dit gebied betreffende:
1 De hoedanigheden van natuur, landschap en cultuurhistorie
2 De betekenis die vanuit de verschillende vakgebieden aan deze gevonden hoedanigheden wordt
toegekend.
3 De effecten van diverse vormen van o.a. recreatief gebruik op de verschillende hoedanigheden.
4 De wenselijkheid en mogelijkheden voor het toekomstig beheer van de Veluwe vanuit het gezichtspunt van de verschillende vakgebieden.
In Hoofdstuk 5 "Beheer en Ontwikkeling" wordt
nog eens nader zorgvuldig geformuleerd waarop dit
beheer moet worden gericht:
Behoud en herstel van de grootschaligheid.
Behoud van de huidige diversiteit van levensgemeenschappen (landschapselementen).
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Waar mogelijk verhoging van de biologische kwaliteiten door het inspelen op potenties van-het gebied
en door het wegnemen van schadelijke of storende
menselijke activiteiten.
Dit uitmuntende werkstuk Is een voorbeeld van de
resultaten waartoe bundeling van het onderzoek van
verschillende takken van wetenschap kan leiden. Het
geeft op ieder vakgebied een eerlijke en zorgvuldige
verslaglegging van de bereikte resultaten van onderzoek, waarbij niet wordt voorbijgezien aan de beperkingen daarvan, leder onderzoek is begeleid van een
kaart waarop de resultaten aanschouwelijk zijn weergegeven.
Wanneer men de mens tot de natuur rekent dan
ontbreekt aan dit onderzoek een facet. De mensen
die dit gebied bewonen en die daarvan de bodem bezitten en gebruiken, zijn niet geïnventariseerd. Hun
leven en streven, hun vermogens, hun zeden en gewoonten, noch hun sociale en economische functies
zijn in het wetenschappelijk onderzoek betrokken.
Toch zou ook deze bouwsteen in een dergelijk onderzoek niet mogen ontbreken, Immers ook deze
mensen beleven het landschap en behoren ertoe.
Hun voorouders hebben het gestalte gegeven. Temeer is het ontbreken van dit onderzoek verwonderlijk
wanneer
men
hoofdstuk
6
"Sociaalpsychologisch landschapsonderzoek" beschouwt,
waar een peiling wordt verricht naar hoe de gemiddelde Nederlander het landschap beleeft aan de
hand van foto's, zelfs indien hij nooit de Veluwe bezocht heeft.
De natuur ligt op de loer. Op Iedere menselijke ingreep geeft hij onmiddellijk antwoord. Over dit onderwerp is in deze verhandeling veel te vinden, want
aan de hand daarvan worden in feite veel van de gevaren gesignaleerd, die dit gebied bedreigen.
Bij het onderzoek werd de Veluwe opgedeeld In 97
gebieden. Hiervan werd een karakteristiek gegeven
van de gevoeligheid ten opzichte van de verschillende vormen van recreatie voor wat betreft de-geomorfologie, bodem, vegetatie, bostypen, grote zoogdieren, vogels, cultuurhistorie en fysiognomie.
Wat aan dit onderzoek ontbreekt is een overzichtskaart, waarop per gebied staat aangegeven, hoe
sterk de graad van aantasting van bovengenoemde
onderdelen is. Met andere woorden, uit dit rapport
kan men niet concluderen wat er per gebiedsdeel
aan natuur, landschap en cultuurhistorie reeds is teloor gegaan in de laatste decennia.
Wellicht zal het samenstellen van een dergelijke
overzichtskaart nog meer kracht kunnen bijzetten
aan het bereiken van het doel, van dit uitzonderlijke
en geslaagde onderzoek, om te komen tot een gezond beheer van onze schitterende Veluwe.
J. F. Wolterson.

