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Wat vindt u van recreanten in uw bos?
Bovenstaande vraag stelde Ik
aan enkele Gelderse particuliere boseigenaren en gemeentelijke beheerders.
Storend
De ondervraagden stoorden zich
vooral aan:
- Loslopende honden en paarden die de wandelpaden kapot
lopen. "In overleg met de ruiters
is hier een ruiterroute aangelegd,
maar toch nemen ze hun eigen
paadjes weer. Zeer frustrerend!"
- Wandelaars die van de paden
afgaan.
- De achtergelaten rommel. •Als

ze hier asbestplaten gratis dumpen. ruim ik het niet alleen op
maar moet ik daar ook stortkosten voor betalen!"
- De nachtelijke droppings en
de motorcrossers.
- Een enkeling noemde het verstoren (onbewust) van het wild,
maar een ander ervoer dit als een
voordeel: "Zo krijg je tenminste
nog natuurlijke verjonging van de
grond."
De beheerders zien best mogelijkheden om wandelaars te sturen. "Bijvoorbeeld door de paden
goed bewandelbaar te maken en
routes uit te zetten. Mensen 10-

Het rijksbeleid is gericht op
verdergaande
openstelling
van het bos om beter te kunnen voldoen aan de behoefte aan recreatie"(bosbeleidsplan). Maar de recreanten van
nu veroorzaken bij de ondervraagden steeds meer irritatie.
Zou niet alleen een (reële) financiële bijdrage op zijn plaats
zijn, maar ook het bieden van
hulp omtrent oplossingen?

pen daar graag." Maar dat kost
geld. En dat is er niet.
Een andere beheerder heeft goede ervaring met het aanleggen
van een hondenlosloopplaats.
"Het is prettig om te zeggen waar
honden wél los mogen lopen."
Een algemene klacht is het onbegrip over het bosbeheer. 'Waarom moet u zo nodig graffiti op de
bomen aanbrengen? vragen
mensen als ik bles.'
Zou meer voorlichting over het
bos een oplossing zijn? 'Welnee," zei een particulier. "dan komen er nog meer mensen. Die
rustige recreanten vind ik prima,
maar die onrustzaaiers komen
dan ook mee!"
leuk
Toch vinden de meeste ondervraagden het leuk dat mensen op
hun terrein wandelen en daarvan
genieten. "Maar een paar verpesten het altijd voor de rest!"
Zou u het liefst uw bezit willen afsluiten, vroeg ik een particulier.
"Ach, afsluiten is geen optie omdat het hekwerk te duur is, ze er
toch overheen klimmen en de
subsidie verlaagd wordt."

Renske Schulling
Recreatief medegebruik?
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