Recreatie, houtproduktie en populieren

Hout is een van de belangrijkste grondstofren waarover de mens beschikt. Bossen mocten die
grondstof voortbrengen.
Bmsen zijn mk één van de bclangriilste mogelijkheden voor de mens om zich in de wije
natuur te ontqnnnm.

Nederland heeft veel mensen maar weinig bc waar ze kunncn veÉieren en dus ook weinig
mogelijkheden om het m nodige hout te produccren. Dat maakt juií in ccn land als het onze
een combinatie van recreatie en houtpruduktie in hetzelfde bos niet allecn gewenst maar ook

noodzakelijk!
VYaar veel m€nsen wonen wordt veel hout gebruikt door die mensen zelf. Als rc zicln dat
realiseren zullen zede noodzaak van houtkap, ookinhetbocwaarzeeendecl van hunwiftttijd
doorbrengen, moeten erkennen. Dat geeft een exfia dimensie aan hun waardering voor dat
bos!

Daar komt nog iets bij. Bosaanleg, bos-

onderhoud en bosbeheer kosten

geld.

in belangrijke
mate b{jdragen tot dekking van die kosten.
Ze kunnen aldus een stimulans betekenen
voor de aanleg van primair voor de recreatie bestemd bos.
De bezoeker van dat bos zal wel moeten
accepteren dat van tijd tot tijd, op wisselende plaatsen, stukken bos worden gekapt
en weer door nieuw bos worden verHoutopbrengsten kunnen

vangen. De bosbeheerder zal er voor
moeten zoÍgen dat dit volgens een meer-

jarenplanning zo gebeurt dat die verjonging
bijdraagt tot de afwisseling in het bos. Dat
kan. Teveel mensen hebben nog steeds het

idee dat houtproduktie

grootscheepse

kaalkap betekent. Dat hoeft helemaal niet
en daarvan is in de Westeuropese bosbouw
ook nauwelijks meer sprake.

In West-Nederland is wel heel weinig bos,
juist daar waar de bevolkingsdichtheid het
grootst is. De regering is dan ook voornemens daar 10.000 ha méér bos te gaan
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Wordt er onder omstandigheden als in het
Westen van ons land bos aangelegd, dan
zal op grote schaal gebruik moeten worden
gemaakt van de pioniersoorten populieren
en wilgen. Deze boomsoorten hebben een
ook voor de recreatie gorde eigenschap: ze
groeien snel, geven dus snel bos. Een van
de recreatiegebieden in het Westen waar de
functies recreatie en produktie van het bos
uitstekend zijn gecombineerd is dat van de

Rottemeren, waarover de heer Eppenga
hier verslag doet.

Aansluitend een bijdrage van de

gaat aan de hand van het jonge recreatieobject 'Bieslandse Bos' nader in op de algemene problematiek van recreatiegebieden
en de inpassing daarin van de houtproduktiefunktie. Hij wijst daarbij nadrukkelijk op
het optimaal gebruik van de pionierfase.

H.A. uan der Meiden

aanleggen.

Het recreatiegebied'Rottemeren'

heer

Lenderink, oud beheerder van de 'Rottemeren', thans staffunktionaris'Bijzondere
Zaken' bij de onderafdeling 'Recreatie en
Landbeheer' van de Provinciale Waterstaat in Zuid-Holland. De heer Lenderink

Het recreatiegebied 'Rottemeren' ligt ten
noordoosten van Rotterdam. De 'Rottemeren' is één van de zogenaamde 'groene
sterren' uit dè tweede nota Ruimtelijke Ordening 1966. Dit gebied omvat in totaal ca.
1000 ha, waarvan nu ca. 2(X) ha door beplantingen wordt ingenomen; de uiteindelijke oppervlakte beplantingen zal 350 ha
beslaan. Het initiatief voor de 'Rottemeren' werd in lÍbO genomen door de Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland. Dit
leidde in 1967 tot de oprichting van het
Recreatieschap Rottemeren.
Doelstelling recreatieschap'Rottemeren'

De hoofdoelstelling van het

Recreatie-

schap luidt als volgt: De duurzame instandhouding van de bos- en natuurterreinen zo-

danig dat

De 'Rottemeren'

negen

Pionierhoutsoorten

jaar na aanleg.

zijn uan essentiële

betekenis bij de ontwikkeling oan nieuwe
re c re atie g e bie de n in W e st-N e derland.
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