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niet en zal er zonder prioriteitsverschuivingen binnen de begroting
van CRM ook niet komen. Van
Genne verwacht dat een vertraging van de totstandkoming het
meeste perspectief zal bieden. Wij
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zijn wat dat betreft nog sceptischer
en vragen ons wel eens af of de
nationale landschappen er überhaupt wel zullen komen, zeker
wanneer men beziet hoe zwaar de
prioriteiten van de recreatie in en
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om de steden, ook tegen de achtergrond van een mogelijke decentralisatie van de recreatie via
het specifieke welzijnskader zullen
gaan wegen in de toekomst.
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Nadat In voorafgaande jaren bezoeken aan Engeland
en Duitsland werden gebracht, heeft de ANWB in het
afgelopen jaar voor de derde maal een studiereis
naar nationale parken georganiseerd, ditmaal naar
die in Polen. Deze reizen vormen een onderdeel van
het streven van de ANWB om de instelling van nationale parken en landschapsparken in ons land te bevorderen en gedachten en opvattingen daaromtrent
in discussie te brengen. Het kennisnemen van hetgeen op dit gebied over de landsgrenzen tot stand is
gebracht is daarbij onontbeerlijk. De voorliggende
publlkatie is meer geworden dan een reisverslag zonder meer. Zo zijn een viertal vertaalde artikelen opgenomen van Poolse deskundigen, welke handelen
resp. over de organisatie van de natuurbescherming,
de grondslagen van de ruimtelijke ordening, de rol
van de parken voor het toerisme en recreatie en milieuproblemen rond Warschau.
Polen blijkt 13 nationale parken te hebben met een
totale oppervlakte van 116.853 ha. leder park heeft
een eigen beheersorgaan met aan het hoofd een directeur. Deze wordt bijgestaan door een adviesraad,
waarvan de leden worden benoemd door de Minister
van Bosbouw en Houtnijverheid, waaronder de parken vallen. Zo'n raad bestaat uit wetenschapsmensen, vertegenwoordigers van de locale autoriteiten en
instellingen die in de nationale parken geïnteresseerd
zijn. Het beheer van de parken Is in het algemeen gericht op het behoud en het herstel van de natuurlijke
levensgemeenschappen; economische exploitatie
vindt niet plaats. Tijdens de studiereis werden zes

parken bezocht, t.w. Kampinos, Bialowleza, Swietokrzyski, Ojców, Tatra en Plenlny. Een vijftal deelnemers
aan de reis geeft ieder voor een excursiedag in het
verslag zijn impressies weer, waarbij ook veel feitenmateriaal over de bezochte parken wordt gegeven.
Over het park Ojców is er een bijdrage van de directeur zelf. Dit kleinste park in Polen (1570 ha) blijkt de
grootste problemen te hebben ten aanzien van het
behoud, waarop uitvoerig wordt ingegaan. De ergste
boosdoener Is het industriegebied Katowice. De aldaar gelegen bedrijven stoten grote hoeveelheden afvalgassen en stof uit, welke bij de heersende winden
in de richting van het park drijven. Uit de opgestelde
meetapparatuur blijkt dat de dosis SOa zo groot is dat
op den duur geen enkele plant die kan overleven.
Reeds nu is de situatie zo, volgens de directeur, dat in
de bossen geen gezonde spar meer wordt aangetroffen. Daarbij komt dan nog het toeristisch autoverkeer,
dat langs een weg door de belangrijkste kloof in het
park tot het hart kan doordringen. Bovendien voert de
daardoorheen stromende rivier ook nog eens vuil water van elders aan. Zo blijken de problemen in een
land als Polen, dat zoveel minder bevolkt Is en nog
zoveel meer ruimte lijkt te bieden, niet minder groot
te zijn dan in ons land.
Het verslag wordt tenslotte gecompleteerd door
een viertal korte artikelen over het nationale planningsysteem, de houtsnijkunst, monumentenbescherming en landbouw.
Na afloop van de studiereis hebben enkele deelnemers zich verdiept In de ervaringen, welke werden
opgedaan. Het resultaat daarvan is ingebracht in een
evaluerende bespreking tijdens een reünie van alle
deelnemers op Ameland. Met de daaruit voortgekomen conclusies wordt de brochure besloten.
Al met al een nuttige publikatie voor degenen, die
zich omtrent nationale parken in het buitenland nader
willen oriënteren; maar ook een nuttige leidraad voor
hen, die de parken in Polen zelf willen gaan bezoeken.
W. G.van der Kloet
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