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LUW. Vakgroep Boshuishoudkunde Wageningen
In 1986 kwam er een boek uit van Van der Lans en Poortinga, getiteld: "Natuurbos in Nederland, een uitdaging".
Dit boek was aanleiding tot een beleidsonderzoek waarvan de scriptie het uiteindelijke resultaat is. Onderzocht
werd de mogelijkheid van een meer natuurlijke ontwikkeling van de Veluwe via het New Forestmodel. Een eerste
aanzet tot dit model werd gegeven in het boek van Van der
Lans en Poortinga. Hierin was het New Forestmodel een
van de natuurontwikkelingsscenario's.ln het boek werd vrij
summier ingegaan op de situatie in het New Forest. Daar
de schrijfster van de scriptie in 1986 in het New Forest
stage heeft gelopen, werd in overleg met de vakgroep
boshuishoudkunde van de LUW besloten tot een onderzoek.
In het onderzoek wordt eerst het New Forest beschreven,
waaruit vervolgens het New Forestmodel is gedestilleerd.
Het New Forest is een gebied in Zuid-Engeland van ongeveer 40.000 ha. AI vanaf de elfde eeuw is daar sprake
van een in grote lijnen ongewijzigd beheerssysteem, het
commoning systeem. Het New Forest is vrijwel volledig
staatseigendom, maar de staat verleent rechten, aan personen (commoners) die in het New Forest een bepaald
aantal hectare grond gepacht of in bezit hebben. Een van
die zogenaamde common rights is het begrazingsrecht in
daarvoor aangewezen gebieden, het open forest. Dit recht
is van toepassing op de commoning animais, grotendeels
bestaande uit New Forestpony's, maar ook rundvee, varkens en ezels. Vooral het gebruik van het begrazingsrecht
heeft geresulteerd in een zeer specifiek landschap met
afwisselend open en gesloten gedeeltes en verschillende
vegetatietypes.
Na het verleden, heden en toekomst van het New Forest
onder de loep te hebben genomen, is een vergelijkbaar
onderzoek naar de Veluwe gestart. Van de Veluwe is de
geschiedenis evenals het heden bekeken. Uiteindelijk zijn
de resutaten van het onderzoek naar het New Forest en de
Veluwe naast elkaar gelegd, zijn er overeenkomsten gesignaleerd en verschillen aangegeven. Daaruit blijkt dat de
verschillen tussen het New Forest en de Veluwe van dien
aard zijn dat een strikte toepassing van het New Forestmodel op de Veluwe niet mogelijk is.
Wanneer men echter in het New Forstmodel niet de nadruk
legt op begrazing, zoals in eerste instantie is gedaan, maar
het model beschouwt als een systeem, een geheel, waarin
commaners gezamenlijk een beleid en daaruit voortvloeiend beheer voeren dan zijn er wel handzame aspecten
voor de Veluwe uit te halen. De Veluwe is namelijk wat

betreft eigendom erg versnipperd, dit in tegenstelling tot
het New Forest dat vrijwel volledig staatseigendom is. Een
goed streven zou zijn alle eigenaren van de Veluwe op een
lijn te krijgen om met hen te trachten een eenvormiger
beleid te verwezenlijken. Deze benadering sluit evenwel
goed aan bij de bestaande plannen voor de Veluwe in het
kader van het Nationaal Landschap de Veluwe. De provincie Gelderland speelt hierin een belangrijke rol en zou die
volgens het onderzoek ook moeten blijven spelen. Voorwaarde voor het slagen van een dergelijk beleid is de
medewerking van alle eigenaren.
R. v. d. Z.
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