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Boekbesprekingen

Beplanting Recreatieve Gebieden; bijdrage tot de
gedachtevorming omtrent groenelementen van formaat -

Wageningen, Dorschkamp-Stiboka 1971, 59 blz.,
f 7,50 excl. BTW - Studieproject
Op initiatief van de Stichting Bosbouwproefstation "De
Dorschkamp" en de Stichting voor Bodemkartering is in
augustus 1971 een studie verschenen betreffende
groenelementen van formaat, in het bijzonder wat de
bodemkundige en bosbouwkundige aspecten in hun
onderlinge samenhang betreft. De studie wordt in de
wandeling wel het "rapport-Vallen" genoemd naar het
Ingenieurs- en Landschapsarchitectenbureau ir. J. Vallen
te Roermond, dat was belast met de vormgeving en de
landschappelijke en recreatieve uitwerking van het
istudieproject.
j Binnen een raamwerk van een aangenomen programma
|van eisen heeft deze studie ten doel het aanduiden van:
ia de betekenis van de bodemgeschiktheid ais een
criterium voor de indeling van een recreatieproject;
b de methode om zo snel mogelijk tot een realisatie van
het gewenste bos te komen;
c de wijze waarop door planning bij de aanleg een
duurzaam, evenwichtig opgebouwd bos tot stand kan
Jkomen;
d de wijze, waarop het bos of althans een deel ervan,
bedrijfseconomisch optimaal wordt opgezet en beheerd.
; Zoals uit deze vier doelstellingen blijkt hebben de
opstellers zich bewust beperkt in hun benaderingswijze.
De studie behandelt slechts een deel van de problemen
die bij het ontwerpen van een inrichtingsschets van een
zgn. groene ster naar voren komen.
Deze benaderingswijze is gekozen om de
overzichtelijkheid van het studieproject te vergroten. Bij
het opstellen van een ontwerp voor een dergelijk gebied
in de praktijk dient men de resultaten van deze studie te
beschouwen als de inbreng van de bodemkundige en
bosbouwkundige aspecten.
Voor de bij deze studie gekozen doelstelling zijn een
aantal aannamen gedaan zowel van kwalitatieve als van
kwantitatieve aard. Zo zijn een bodemkaart en een
topografische kaart opgesteld en zijn uit de bodemkaart
een bodemgeschiktheidskaart voor bosbouw en voor
speel- en ligweiden gemaakt.
Het studieproject heeft een oppervlakte van ca. 900 ha,
bestaande uit droogmakerij, kleigronden van het

"bovenland" (voortkomend uit het Hollands-Utrechtse
veengebied) en veengebied.
In het programma van eisen staat vermeld dat de
opvangcapaciteit van het project 75.000 dagrecreanten
bedraagt, verdeeld over de diverse binnen het project
gelegen onderdelen. Ca. 90 °/o van het aantal
dagrecreanten wordt toegedeeld aan de Hg-, speel- en
zonneweiden alsmede aan de kleinere concentratiepunten.
Terwille van het te ontwikkelen recreatieve patroon en ter
verbetering van het algehele leefmilieu wordt een
aanzienlijk deel van het areaal voor opgaand bos bestemd
waarvan 300 ha als produktiebos.
Op grond van een aangenomen percentage recreanten
dat per auto komt en rekening houdend met een
bezettingspercentage van gemiddeld 3.5 wordt gerekend
op een aanbod van ca. 18.000 auto's.
De hoofdstructuur is gebaseerd op een aantal natuurlijke
grenzen en waarden. Belangrijke uitgangspunten voor het
studieproject zijn het creëren van opvangcapaciteit voor
75.000 bezoekers en het opnemen in het plan van ca. 300
ha bos. Op grond van de bodemkundige situatie, de
wenselijkheid om een waterplas in het gebied te creëren
en de mogelijkheid om vrijkomend zand te gebruiken voor
grondverbetering is een gedachte ontwikkeld ten aanzien
van de hoofdopzet van de gebiedsindeling. Deze gedachte
is neergelegd in een vijftal beelden van geschematiseerde
kaarten.
De ideeën omtrent de gebiedsindeling zijn terug te vinden
in een structuurschets. Hierbij is rekening gehouden met
het aanwezige landschap, de verkeersstructuur en het
spreidingspatroon van de recreanten. De waterplas van
ongeveer 100 ha speelt bij het gehele gebeuren een grote
rol, zowel ais ruimtelijk element alsmede als centrum van
de recreatie-activiteit. Veel ruimte is gereserveerd als
parkeergelegenheid. Deels hebben deze ruimten een
permanent karakter gekregen. De verdeling van de
parkeerterreinen is afgestemd op de opvangcapaciteit van
de ontworpen voorzieningen. Aanknopingspunten bij de
verdeling van de recreanten zijn dat grenszones altijd
een hoge waardering genieten en dat het
spreidingspatroon van de bezoekers afhankelijk is van de
bereikbaarheid en attractiviteit van de onderdelen. De
structuurschets vertoont een tweedeling. Het zuidelijke
deel met de waterplas is bedoeld voor de massarecreatie,
het noordelijke deel met het boscomplex dient als
tegenhanger van het drukke gebied. Opvallend is de
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situering van de parkeerplaatsen die consequent in de
bebossing zijn gelegd. Een opzet die plezierig aandoet,
maar de moderne landschapsarchitect niet altijd
aanspreekt. Veel is hierbij afhankelijk van de ligging van
het gehele project. Een recept is niet te geven. Duidelijk
is echter wel, en dat blijkt ook heel goed uit de schets die
als "vogelvluchtperspectief" is aangeduid, dat de
parkeerplaatsen sterk dominerend gaan werken door de
grote oppervlakte die zij beslaan. Veel hangt daarom af
van de juiste inpassing in het totaal en van de verharding.
Bedacht dient te worden dat de parkeerruimten verreweg
het grootste deel van de tijd leeg zijn en dan al spoedig
als "landingsbanen" in het landschap liggen. Voor een
tweetal gedeelten van de structuurschets is een nadere
uitwerking gegeven. Het betreft een gedeelte van het
bosgebied en een gedeelte van het plasgebied.
De inrichting van het grote boscomplex is primair
afgestemd op een verantwoorde bedrijfsvoering op basis
van bosbouwkundige criteria. Gestreefd is naar het
gebruik van houtsoorten met korte en met lange
omlooptijden om zodoende na een opbouwperiode van 120
jaar een evenwichtige leeftijdsklassen-verdeling te kunnen
verkrijgen. De bossamenstelling bestaat uit: 60% populier,
15% wilg, 5% els, 5% esdoorn, 5% es en 10% eik.
Becijferd is dat bij deze samenstelling het complex bij
2% rente wel en bij 6% rente niet tot een sluitende
exploitatie komt. Om de gewenste eindindeling te kunnen
bereiken is een beheersplan opgesteld dat opgebouwd is
uit tienjarige perioden. In de aanvang wordt een groot
percentage populier en wilg aangeplant. Geleidelijk aan
worden deze houtsoorten met een korte omloopstijd
omgezet in houtsoorten met een langere omloopstijd als
eik, es en esdoorn.
Naast de zuiver bosbouwkundige criteria is ook de
belevingswaarde in de opzet betrokken. De
landschapsarchitect wordt een tweeledige taak
toegedeeld. In de eerste plaats moet hij vorm geven aan
de door de bosinrichter geprogrammeerde inhoud van het
boscomplex en daarnaast zal hij, met inachtneming van
de bedrijfsvoering als zodanig, in recreatieve zin gebruik
kunnen maken van het steeds wisselende bosbeeld. De
belevingswaarde die het bos voor de recreant heeft, wordt
volgens de samenstellers van het rapport bepaald door
de wijze waarop de landschapsarchitect de inrichting van
het bedrijf weet aan te passen aan de landschappelijke
vormgeving, tn het rapport wordt sterk de nadruk gelegd
op de dynamiek van het bosbedrijf zelf. Planten,
verzorgen, vellen en uitslepen van hout, kaalslagen, jonge
en oude opstanden zijn voorbeelden van deze dynamiek.
Door het geringe aantal bezoekers dat naar verwachting
het bos zal bezoeken fungeert dit ais stiltegebied. In de
bosgedeelten met een lange omloopstijd zullen zich de
meest complexe levensgemeenschappen kunnen
ontwikkelen. Hoe rijker en gevarieerder de gehele
ontwikkeling wordt, hoe meer het bos zijn functie naast
het grote massarecreatiegebied bij de plas kan vervullen.
Het bos heeft daarom naast een waarde als houtproducent
een specifieke belevings- c.q. gebruikswaarde voor de
160

recreatie.
De bosinrichting,wordt toegelicht door middel van een
aantal schema's.die in duidelijkheid enigszins te kort
schieten. De bedoeling komt echter wel naar voren,
namelijk om aan te geven hoe tijdens de 120-jarige
opbouwperiode het complex behandeld zal worden.
In een aantal bijlagen zijn de bodemgesteldheid, de
bodemgeschiktheid voor speel- en ligweiden, een
verkeersmodel en de economie van het bosbedrijf
behandeld.
Samenvattend roept dit rapport wel enige vragen op.
Hoewel door de samenstellers er duidelijk op gewezen
wordt dat het rapport niet suggereert een totaalvisie op
de inrichting van een groen element van formaat te geven,
is het de vraag of het juist is een structuurschets op te
stellen met als uitgangspunt een beperkte
benaderingswijze als in dit geval is gedaan. De splitsing in
het gebied rond de waterplas met de massarecreatie en
het rustiger boscomplex in het noordelijke deel met de
gehele economische benadering, wekt de indruk dat de
300 ha produktiebos doel op zichzelf is geweest en niet
voortkomt uit een programma van eisen en een daaruit
voortvloeiend ontwerp voor het project als geheel. De
vraag is of een uitgangspunt zoals hier is gehanteerd thuis
hoort in een element van formaat voor de dagrecreatie.
Voorts is de taak die is toegedacht aan de
landschapsarchitect tamelijk beperkt. Moet niet de
ontwerper de vrijheid behouden om met inachtneming van
de functies die het gebied dient te vervullen, zijn ontwerp
te maken? De taak van de landschapsarchitect is Immers
om samen met de bosinrichter, de bodemkundige, de
recreatiedeskundige, de natuurbeschermer en anderen tot
een verantwoorde inrichting te komen?
De uitvoering van het rapport is bijzonder goed verzorgd.
Dat het formaat uw verslaggever wat lastig voorkomt zal
ongetwijfeld aan hemzelf liggen. Het is te hopen dat In
bredere kring dit studieproject besproken zal worden,
omdat de problematiek steeds vaker naar voren komt en
van de "inrichter", waar hij ook thuis hoort, een brede
visie en dikwijls een andere opstelling dan tot nog toe
gebruikelijk was, verwacht wordt.
P. H. Pels Rijcken

