Studiekring KNBV

Studiekring dag 1970

Op 17 april jl. werd de jaarlijkse studiekringdag gehouden nabij Arnhem. Voorafgaande aan het eigenlijke programma werd een korte ledenvergadering

gehouden. Hierin werd het huishoudelijk reglement
van de Studiekring besproken en vastgesteld, alsmede de begroting 1970 en 1971. Na wisseling van
bestuursleden is het bestuur thans als volgt samengesteld:
ir. D. Sikkel, voorzitter, aftredend in 1974
ir. J. L. Guldemond, secretaris, aftredend in 1973
ir. K. R. baron van Lynden, lid, aftredend in 1975
ir. A. van Maaren, lid, aftredend in 1971
ir. J. F. A. Molenaars, lid, aftredend in 1972
De scheidende bestuursleden: ir. G. Memelink (voorzitter) en ir. C. P. van Goor (lid) werden in het verloop van de dag bedankt voor hun talrijke activiteiten.
Als onderwerp voor een volgende studiekringdag
werd reeds aangekondigd: de bebossing van landbouwgronden.
Hierna werd een begin gemaakt met het programma

van de studiekringdag 1970, welke gewijd was aan
het thema: "het recreatieontwikkelingsplan". Als
concreet model was gekozen het plan voor de IJsselvallei.

Voordrachten:
De functie van het buitengebied in urbane gebieden
door ir. J. Ph. L. Petri: Landschappelijke aspecten van
het recreatieontwikkelingsplan door J. Schuurmans:
Sociaal-wetenschappelijke aspecten van het recreatieontwikkelingsplan door drs. P. Schermer:
Verkeerskundige aspecten van het recreatieontwikkelingsplan door ir. B. Tijmstra:
Het recreatieontwikkelingsplan door J. Berends:
De opstelling van de bosbouw bij recreatieontwikkeIIngsplannen door ir. J. van den Bos.
Bovendien werd door P. L. van Steenveldt, directeur
van de Recreatiegemeenschap Veluwe een motive-

ring gegeven van de opdracht voor het plan IJsselvallei. De dag werd besloten met een forumdiscussie.
Het is jammer dat niet meer mensen, juist uit de kringen die zich bezighouden met recreatie en land-

schapsbouw, de gelegenheid hebben aangegrepen
om de toelichtingen op het recreatieontwikkelingsplan
door deskundigen te horen.
De preadviezen van de leden van het ontwerpteam

(Schuurmans, Schermer, Tijmstra, Berends) worden
geheel in dit nummer opgenomen, de voordrachten
van de heren Petri en Van den Bos zUn samengevat.

De functie van het buitengebied in urbane gebieden
(samenvatttngl
J. Ph. L. Petri
In een historisch overzicht van het landschap zijn

vier hoofdfasen te onderscheiden:
1 Het natuurlijke evenwicht. Het mensdom is gebonden aan gegeven situaties. Dit is de agrarische periode, waarin de grond gebruikt werd om in leven te
blijven.
2 De periode van stilering van het landschap. Vanuit
het grootgrondbezit wordt vormgeving aangebracht
ten behoeve van verfraaiing, uitzicht, jacht e.d.
3 De materiële occupatie. De mens gaat met nieuwe
middelen agressief optreden om nieuwe gebruiksmo-

gelijkheden te vinden. Het evenwicht wordt doorbroken.
4

Het urbane gebruik van de ruimte. Oorspronkelijk

uitgaande van de stad als centrum, thans echter in de

ving. Onder urbaan landschap is niet alleen meer een
stedelijk landschap te verstaan, maar een overwe-

gend kunstmatig landschap. Dit is de huidige situatie
in Nederland.
Er is verschil in de relaties met en de benaderingswijzen van het buitengebied. De agrarische relatie met
het buitengebied is er steeds een geweest van werk
en gewin, van moeite en zorg: een "werkende" be-

nadering. De urbane relatie met het buitengebied is
er een van genieten, beleven van vrijheid, natuur, im-

pressies: een "spelende" benadering. Gestreefd moet
worden naar een positieve integratie tussen stad en
landschap, waarbij echter het gevaar van een conflictsituatie aanwezig is in de mogelijke tegenstelling

tussen agrarisch grondgebruik en landschapsbouw.

veel ruimere betekenis van een kunstmatige omge-
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