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Deel II.

Exposities in de National Parks van de Uïsĳﬂi

Inleiding.
Sinds

1924 is na een aarzelend begin bij de National Park Service in

de loop der jaren een perfect systeem van voorlichting en vertolking,
"interpretation",

opgebouwd,

dat veel bijdraagt tot de populariteit van de

nationale parken.
Men maakt een duidelijk onderscheid tussen "voorlichting" en "vertolking".

Voorlichting is het verbreiden van kennis over de dienst in het algemeen,
sterk naar buiten gericht en vooral gevoerd buiten de grenzen van de eigen—
lijke parken.

Het is een intensieve poging om het doel en de werkmethoden van

de National Park Service naar buiten uit te dragen om mede daardoor voldoende
begrip te kweken voor uitbreiding,

verbetering en onderhoud van het bezit.

Deze soort van voorlichting is in vele gevallen van zeer persoonlijke aard.
‘Men richt zich direct tot de lezer,
"Het

is van u",

toehoorder enz.

"Het is voor u en uw kinderen" e.d.

Hiermede poogt men o.a.

voldoende belangstelling bij de leden van het

Congres te wekken om de instelling van nieuwe parken,

gebieden, monumenten van nationaal belang e.d.

speciale recreatie—

te sanctioneren. Dit o.a. als

tegenwicht tegen de activiteiten van allerlei pressure groups,
stichten van een nieuw park, wat

in feite betekent "het vrijwaren van een

gebied voor economische exploitatie",

Vertolking wordt gegeven ter

die het

trachten tegen te houden.

laatse,

dus binnen de grenzen van het park

en beoogt een korte of langere samenvatting te geven van wat het betrokken_
park de bezoeker kan bieden.
ontmoeten,

Als men begrip heeft van wat men kan zien of

vormt dit een degelijke basis voor een veel intenSer genieten en

waarderen van de door de overheid beheerde parken, monumenten enz.

In de meeste gevallen heeft elke eenheid, hetzij
een historische gebeurtenis enz.

een park,

iets specifieks te vertellen.

een monument,
Zonder nadere

toelichting is dit voor het publiek in het algemeen niet te begrijpen.
Men kent of weet er niets van en zou er al spoedig toe komen het park

o.a. sterk te onderwaarderen. Het doel van de vertolking is het publiek te
helpen bij het begrijpen van het verhaal tĳdens het bezoek ter plaatse.

Daarvoor beschikt de dienst over een uitgebreid apparaat, zeer uitvoerig
bemand met

ter zake kundig personeel,

de

"naturalists" genaamd.

bestaat uit zeer verschillende onderdelen,

daardoor ook centraal gestelde het z.g.

Dit apparaat

waarvan een der voornaamste en

"visitor center" is, het onderwerp

van deze publikatie.
Van die verschillende onderdelen kunnen verder worden genoemd:
geheel door ervaren krachten geleide activiteiten - wandelingen,
dia—voorstellingen e.d.

-,

de

praatjes,

de door de bezoeker zelf uit eigen initiatief

gevolgde vormen zoals exposities en zelf gezochte natuurpaden en tenslotte
de helemaal niet geleide activiteiten, waarbij de bezoeker voor zich zelf
interessante onderwerpen moet opsporen en zien te plaatsen in de betekenis
voor het object waartoe het behoort.

Het parkpersoneel wordt

zeer zorgvuldig getraind om op een aangename

en prettige manier de beste service te geven aan zoveel mogelijk mensen.
Men stelt,

dat men dit werk niet moet opdringen aan het publiek,

op een zodanig peil moet verzorgen,
Dit houdt in,
aan te trekken.

maar het

dat het publiek er zelf om gaat vragen.

dat men als personeel vogels van diverse pluimage dient

Zowel hen,

die op prettige en zeer eenvoudige wijze de voor—

naamste bijzonderheden begrijpelijk aan het publiek in het algemeen kunnen
overdragen,

als specialisten,

die collega's op wetenschappelijk gebied te

woord kunnen staan.
Naast een kern van vast personeel wordt de staf in het seizoen aange-

vuld met een groot aantal tijdelijke krachten. Zij worden gerecruteerd uit
studenten,

onderwijzers,

leraren e.d. Men heeft nooit te klagen over onvol—

doende aanbod. Dit tijdelijke personeel wordt per uur betaald, naar dezelfde
normen als

Allen,

liet vaste personeel.

van hoog tot laag,

dragen dezelfde uniform,

zonder distinctieven

voor rang of stand.Dit bevordert het rechtstreekse contact met de dienst
als zodanig. Men spreekt niet met de "ranger" of "naturalist" enz.,
een vertegenwoordiger van de

maar met

"Dienst".

Het "visitor center".
Van de vele mogelijkheden,

die ten dienste staan om het publiek in te

lichten over de interessante punten, het doel van het park enz.,

is het

"bezoekerscentrum" wel het meest spectaculaire. Het is een min of meer
imposant gebouw,

gelegen op een voor bezoekers gemakkelijk te vinden en te

bereiken punt. Dat behoeft lang niet altijd vlak bij de ingang te zijn;

in

5.

het Dinosaur National Monument is het bijvoorbeeld gebouwd rondom een der
belangrijkste punten van het nationale park, nl. een rotswand waar men van
dichtbij de phenomenae kan bestuderen (foto's 5 en 6).
Het centrum bestaat in zijn uitgewerkte vorm steeds uit een ontvangsthal met een informatiekantoor, een expositiezaal en een

ro'ectiezaal,

waar men de mensen audio/visueel kan voorlichten.
In de eenvoudiger gevallen is het gebouw beperkt tot de expositiezaal.
Dit zijn dikwijls filialen van een verder gelegen centrum met uitgebreider

inrichting.
Wel is er vaak een ontvangstruimte bij, waar tijdens de bezoekuren
altijd iemand aanwezig is,
Een tussenvorm,
ruimte,

die — ter zake kundig - vragen kan beantwoorden.

waarbij deze ontvangstruimte is opgenomen in de expositie-

komt ook voor.

De opzet bij de National Park Service.
In vele gevallen is het volledig ontwikkelde en uitgevoerde bezoeker
s—
centrum, afhankelijk van de beschikbare middelen, min of meer
geleidelijk
gegroeid uit een, in den beginne, zeer eenvoudige opzet.
In andere gevallen
is de volledige opzet in eenmaal tot stand gekomen.

Zowel voor het ene,

als

voor het andere systeem valt veel voor en tegen aan te voeren.

Men is

zich in de U.S.A.

gebouwen exploiteren,
van het feit,

bij de meeste diensten,

die dergelijke

en vooral bij de National Park Service,

dat elke opzet een degelijk overdenken,

terdege bewust

bespreken,

ontwerpen

en uitvoeren vraagt.

Nooit troffen wij een geval, waar één persoon dit alles had verzorgd
.
Is eenmaal besloten tot het stichten van een bezoekerscentrum
,

dan begint men
met een inventarisatie van al datgene, waarvoor het betrokke
n park o.a. is

gesticht. Deze opstelling wordt gemaakt door of in opdracht van
de plaatselĳke
beheerder.
het is,

Hij en zijn staf weten immers,

als de mensen wier dagelijks werk

het beste wat in het bezoekerscentrum moet worden verteld.

Is men het hierover eens,
met alle experts,

dan wordt een

rondetafel—conferentie belegd

die bij het tot stand komen van het bezoekerscentrum

nuttige wenken kunnen verstrekken.
Het is lang niet alleen maar de fauna en de flora,
waarvoor men belangstelling vraagt. Ook de historie van de mens in
de U.S.A. vanaf zijn eerste
bewoners, rotstekeningen, geologie, vulkanologie,
klimatologie enz. enz.

kunnen daarbij worden betrokken. Het gaat er immers om
de mensen te vertellen
wat belangwekkend is in het betrokken gebied.

Uit dit overleg komt geleidelijk een duidelijk beeld naar voren van
wat in het centrum zal worden vertoond.
betreft vorm en grootte,

Daaruit volgen de eisen, welke wat
Ook

aan de expositieruimte moeten worden gesteld.

de overige wensen met betrekking tot de indeling van het bezoekerscentrum
worden geformuleerd.

Het gebouw.
De architect kan dan aan het werk gaan.

aan de richtlijnen,

Hij dient zich strikt te houden

die hij heeft gekregen tijdens de rondetafelbesprekingen.

De vorm van het gebouw wordt zorgvuldig bestudeerd,

teneinde deze in harmonie

te doen zijn met de omgeving en de sfeer van de Dienst. Dat wil niet Zeggen,
dat de architect daarbij altijd behoudend te werk gaat.

De nieuwste gebouwen

zijn verrassend modern in vormgeving.
omdat verschil

Vanzelfsprekend is niet alles even geslaagd te noemen,

van mening over de gekozen oplossing altijd zal blijven bestaan.

De

inrichting.

Intussen wordt door de desbetreffende ontwerper de vorm, waarin het te
exposeren materiaal moet worden getoond, nader uitgewerkt.

De moderne

exposities bestaan uit een aantal eenheden, welke elk een onderdeel afgerond
in beeld brengen. Naast een plattegrond wordt van elke eenheid een prent
ontworpen,

waarop de uitwerking van het onderdeel schetsmatig en met tekst

wordt aangegeven.
gewijzigd,

Deze prenten worden in het overleg gebracht en net zo lang

totdat officiële goedkeuring daarop wordt verkregen.

wordt daarbij

steeds geadviseerd door de terzake deskundige.

Elk onderdeel

Tenslotte worden

de eenheden gebouwd in 2 speciaal daarvoor ingerichte werkplaatsen.

Voor de plattegrond is zeer belangrijk de richting, waarin’men de
bezoekers moet laten lopen.

Bij de bezoekers moet niet de minste twijfel

rijzen in welke volgorde zij de tentoongestelde eenheden moeten bekijken.
Men schuwt niet daarbij gebruik te maken van géleidehekken,
gescheiden afdelingen,

duidelijk

in de vloer ingelegde pijlen, nummering van de panelen

'

e.d.m. (foto's 7 en 8).

Aan de andere kant laat men individualisten — een kleine minderheid —
die een dergelijk opgelegd looppaadje verafschuwen,

toch de kans te kijken

zoals zij dat zelf verkiezen. In het algemeen apprecieert het publiek het,
dat duidelijk wordt aangegeven op welke wijze de expositie het best
worden bekeken.

kan

5.

Het circulatiepatroon in de zaal gaat steeds van links naar rechts.

Dat betekent, dat bij het betreden van de zaal onvermijdelijk een draai naar
links moet worden gemaakt.

Dit geeft veel weerstand,

maar is dit eenmaal

gedaan als gevolg van een krachtig en duidelijk aangegeven pad,
rest vanzelf. Daarna kan steeds naar rechts worden gegaan.
van links naar rechts.

dan-gaat de

De mens leest

Zijn laatst gelezen woord moet zich dus ook zoveel

mogelijk geheel aan de rechterkant van elk paneel bevinden.

Dit bevordert

een vloeiend verloop van het bezoek.
Het behoeft geen betoog,
inrichting.

dat de ruimten attractief zijn qua vorm en

Vaak wordt alleen met kunstlicht gewerkt om een constante licht-

verdeling te kunnen garanderen.

De grotere centra zijn van

's morgens tot

uren, waarop de maaltijden worden genuttigd,
bezoekers,

's avonds,

open.

ook gedurende de

Juist dan zijn er altijd

die slechts korte tijd beschikbaar hebben en daarvan een nuttig

gebruik willen maken.

zoals hierboven reeds even werd aangeduid is de plaats van het gebouw
van groot belang.

De situatie moet als het ware noden totstoppen.

aankleding van de omgeving speelt daarbij

een rol.

Ook de

Het geböuw moet echter

duidelijk zichtbaar zijn en niet weggemoffeld worden in het groen;

parkeer-

gelegenheid ervoor of zo dicht mogelijk in de nabijheid.
Waar de keuze van de plaats van vestiging verkeerd was geweest, heeft
men in de U.S.A.

ervaren,

dat het aantal bezoekers steeds ver beneden de

verwachtingen bleef.
Het is bijna overbodig te vermelden,

dat

in de U.S.A.

bij de keuze van

de vestigingsplaats steeds zorgvuldig alles wordt vermeden wat de waarden
van hetgeen men in het bezoekerscentrum toont,

zou kunnen verstoren. Het

mooiste is het om het bezoekerscentrum als het ware rechtstreeks in contact
te brengen met het object. Men stelde,
"Uit het oog, uit het hart".
met het object,
het object,

dat ook hier het spreekwoord geldt:

In de gevallen,'dat er geen direct contact was

bleken de bezoekers weinig of geen vragen te stellen over

maar waren de vragen in hoofdzaak gericht op hotelaccommodatie,

kampeerterreinen,

restaurants,

souvenierwinkels e.d.!

Soms ook klonk een

toon van verontwaardiging in de vraag "Waarom kan men'.

hieraf niet zien?"

.

.

.

.

.

.

.

van

Hoe demonstreert men?
De expositie wil geen museum zijn.
museum,

de expositie fungeert als gids,

Het National Park als zodanig is het
de catalogus om het museum der

natuur voor het publiek beter begrijpelijk te maken.
Alles wat wordt tentoongesteld is zo eenvoudig mogelijk gehouden en
moet geheel voor zichzelf spreken.

Een collectie van soorten,

vormen e.d.

wordt zorgvuldig vermeden. Men maakt ruim gebruik van de moderne etalage—,
zowel als van de adverteertechnieken.

Dit alles om belangstelling te wekken

en interesse te kweken. Dat betekent, dat men gebruik maakt van middelen als
kleuren,

omlijsting,

spotlights,

bewegende delen,

diorama's,

belichtingen.

van onderdelen door drukknoptechniek, kijkers, in werking zijnde proeven
enz. enz.

(foto's 11,

17 en 18).

Dit alles lezend zou de gedachte kunnen opkomen, dat dit slechts met
veel geld en in de perfectie is te verwezenlijken. Hierover denkt men in de
U.S.A.

zeker niet zo.

Ook met eenvoudige middelen zoals hard- en zachtboard,

triplex, verf, gekleurde band,
worden bereikt.

inkten, bordcarton, plakletters e.d. kan veel

Juist in de gevallen, waar men niet over geld beschikt en

toch deze service aan het publiek wil geven,

blijkt een dergelijk begin

zelfs vele voordelen te bezitten.
Voor een goede opzet
maar enthousiasme,

geduld,

is niet in de eerste plaats een massa geld nodig,
verbeeldingskracht en handigheid.

attractieve en effectieve panelen vraagt veel werk.

Het maken van

Geleidelijk aan wordt

daarna gewerkt aan verbetering en zo ook aan een uiteindelijke planning van
het meest wenselijke.

Ook al is het bezoekerscentrum in zijn volledige uitvoering gereed
gekomen,

dan is men daarom nog niet klaar.

taak om het geëxposeerde in frisse,

schone,

Er is een belangrijke onderhouds—
prima verzorgde staat te houden.

Er is altijd gelegenheid om verbeteringen aan te brengen.
verfijningen worden door het publiek zelf aangegeven,
doordat de beheerder het gedragspatroon bestudeert,
de bezoekers vragen om deze veranderingen,

Vele van dergelĳke

hetzij

indirect,

dan wel direct,

aanvullingen enz.

doordat

enz.

Men kan belangrijke conclusies trekken uit het gebruik, dat het publiek
maakt van het bezoekerscentrum. Niet alleen kwalitatief, maar ook kwantita—
tief.

Het ene paneel kan t.o.v.

krijgen,

een volgend te weinig of teveel attentie

waardoor opstoppingen ontstaan en de regelmatige doorstroming van

het publiek wordt onderbroken.

Dit benadeelt in sterke mate de rust,

nodig is om de expositie aan zijn doel te laten beantwoorden.

die

Bij

deze observatiestudies maakt men wel gebruik van opzettelijk

aangebrachte,

van ondergeschikt belang zijnde,

spellingsfouten.

Uit het

aantal opmerkingen hierover kan men een indruk krijgen van de zorgvuldigheid,
waarmede een en ander wordt gelezen.

Interessant is o.i. ook de waarde, die men in de U.S.A. hecht aan het
tekenen van een gastenboek bij het betreden van een bezoekerscentrum. Men
ziet het als een uitlaatklep voor de wens'van velen hun naam ergens te
schrijven,

waar anderen die kunnen lezen.

In de tweede plaats,

omdat daarmede

vandalisme wordt beteugeld. Daarnaast is het tevens-een bron van statistische
gegevens,

die kunnen dienen om trendlijnen van het bezoek op te stellen.

Men acht het van belang,

dat in het gastenboek de mogelijkheid wordt open

gehouden opmerkingen te maken.

Deze blijken steeds weer van veel belang te

zijn voor de staf.

De

ontvangsthal.

Na betreding van het gebouw komt men in een ontvangstruimte, waar de
bezoeker — althans in de grotere en nieuwere gebouwen — kan plaatsnemen om

tot rust te komen, eventueel iets te lezen over het object enz. Van hieruit
kan men de expositieruimte en het projectiezaaltje bereiken.
onderdeel van de ontvangsthal is de toonbank,
dat het gebouw toegankelijk is,

Het voornaamste

waarachter gedurende de tijd,

een vertegenwoordiger van de dienst aanwezig

is om bezoekers te woord te staan,

boekwerken te verkopen enz. enz.

behulpzaam te zijn bij moeilijkheden,

(foto 19).

Het is verrassend te zien hoeveel het Amerikaanse publiek van deze
dienstverlening gebruik maakt.

Het weet,

dat in dergelijke gebouwen een

schat van gegevens aanwezig is, welke het tijdens, maar ook na het bezoek
kan raadplegen.

Van niets kostende eenvoudige folders tot dure vakboeken is

er een embarras du choix te koop.
In vele gevallen zijn ook door de Dienst vervaardigde,

toepasselijke,

prentbriefkaarten en dia's verkrijgbaar.
In de ontvangsthal hangt steeds een programma van de activiteiten.
die de Dienst op de betrokken dag of gedurende een bepaalde week of gedurende
een seizoen entameert.

Rondleidingen,

projectie met toelichting,

sprekende filmvoorstellingen,

dia—

rondwandelingen met technische voorlichtingen‚kamp-

vuurpraatjes (als er een kampeerterrein van de dienst in de buurt is)
enz. enz.
Een kleinigheid en toch belangrijk:
ook een windrichting-aanwijzing,

Er hangt steeds een klok,

barograaf e.d.

soms

De projectiezaal.

In de drukst bezochte bezoekerscentra is het routinewerk in het film—
en voordrachtzaaltje geheel geautomatiseerd.

Door een druk op de knop kan

de toonbank-employé de voorstelling in gang zetten. Dat wil zeggen: de
lichten gaan (zo nodig) uit,
sprekers gaan werken.
licht weer aan.

het beeld verschijnt op het doek,

de luid—

Na het einde van de voorstelling gaat automatisch het

In dergelijke gevallen is de zaal tijdens de voorstelling

niet meer toegankelijk.
Deze automatisering kan ook gedeeltelijk worden gebruikt,
spreker bij

doordat een

zijn lessenaar een aantal knoppen vindt, waarmede hij b.v.

het

diaprojectietoestel kan bedienen e.a.

Samenwerking met de Natural History Associations.
In alle nationale parken troffen wij

een allerplezierigste samenwerking

aan tussen de ambtelijke dienst en de — wij zouden het kunnen noemen
vereniging van vrienden van het nationale park.

Dit zijn particulieren,

uit belangstelling meewerken aan het instandhouden van het park.
dit zelfs zo ver,

die

Soms gaat

dat deze vereniging de bouw van een centrum of van een

uitbreiding van het park voorfinanciert.

Later volgt dan terugbetaling door

de ambtelijke instantie.
De leden zijn te vinden in alle lagen van de bevolking.
bestuur,

er zijn statuten enz.

In het bestuur hebben dikwijls ook één of

meer stafleden van het park zitting.
de gang van zaken.

Er is een

Zij

oefenen soms grote invloed uit op

Een der belangrijkste taken,

die de vereniging zich stelt

is mede te werken aan de verbreiding van kennis van het betrokken park,

o.m.

door het verzorgen van publikaties. Beperkt de parkendienst zich tot de uitgifte van één folder per park en vlugschriften van de natuurpaden,
vereniging geeft de meer uitvoerige publikaties uit,
over flora,

fauna,

geschiedenis, natuurpaden,

de

al dan niet in kleuren

wandelroutes enz.

Deze

publikaties worden o.a. verkocht aan de toonbank van de ontvangsthal.
Met de opbrengst daarvan worden weer nieuwe gedrukt of onderzoekingen
gefinancierd,

die dan ook weer kunnen uitmonden in een uitgave.

Dit systeem,

eenvoudig als het is,

draagt veel bij

tot de verbreiding

van kennis over het betrokken gebied.
Tevens wordt hiermede een taak door de particulieren overgenomen,
de overwegend technische staf van zo'n park minder goed ligt.

die‘

Het geeft

bovendien een ontlasting van een veel moeilijkheden veroorzakende taak.

De

resultaten van dit werk van de Associations staan op hoog peil, getuige
de fotomontage van de voorpagina‘s, Waar een vereniging ontbreekt,

soms een soortgelijke samenwerking met een universiteit.

bestaat

De verdere inrichting.

In de nabijheid van het bezoekerscentrum vindt men steeds een ruim
parkeerterrein,
hun voertuig

waar de bezoekers,

kunnen neerzetten.

die per auto komen

(altijd meer dan 90% !)

Daarnaast is het ons opgevallen,

heid tot het gebruiken van Verversingen,

maaltijden enz. nooit in het gebouw

of in de onmiddellijke nabijheid waren te vinden. Dit heeft 0. i.
voordelen,

als nadelen.

dat gelegen—

zowel

Als groot voordeel kan zeker worden gesteld, dat het

zowel binnen, als op het terrein buiten schoner en rustiger blijft. Aan de
andere kant zullen vele bezoekers na de wandeling langs de expositie gaarne

wat uitrusten en iets willen drinken. Een oplossing zou bv. zijn, dat het
parkeerterrein fungeert als scheiding

tussen het bezoekerscentrum en het

verversingenpaviljoen.

Exposities bij andere Diensten.
Het vertolkingswerk is in overeenkomstige vormen overgenomen door
andere diensten,

bv.

in de parken van de afzonderlijke staten of van de

lokale of regionale overheden. Bij de Forest Service onderkent men de
behoefte, maar men is pas aan het begin van de realisatie.

Is bij de nieuwste

bezoekerscentra van de National Park Service het streven erop gericht de

exposities grotendeels achter glas te plaatsen, opdat deze zo min mogelijk
onderhoud vergen,

elders wordt ook een belangrijke plaats ingeruimd voor

levend materiaal. De lokale centra zijn vaak nog meer gericht op het instructieve, op het onderwijselement, wat begrijpelijk is, omdat deze tevens
dienstbaar kunnen zijn aan het biologie-onderwijs. Zo werd in een der
kleinere bezoekerscentra in de Cook County Forest Preserves

'

(Chicago,

Illinois) o.m. het volgende geëxposeerd:
1.

een tuin beplant met uitsluitend planten,
worden gegeten.

waarvan de zaden door de vogels

Daarbij gaf men aan, welke vogels welk zaad aten.

2. hoe men de groenten,

die men elke dag eet,

kweekt

(nabijheid van een

grote stad bevolking, die daarvan niets weet).
3.

een speciale expositie over wat in het water leeft aan planten en

insekten.
4.

men liet een boom zijn geschiedenis vertellen.

5.

allerlei sporen van dieren liet men zien met het bijbehorende dier;

niet

in een in het platte vlak geprojecteerde vorm, maar als werkelijke afdruk
in geplastificeerd materiaal. Daardoor wordt de herkenning buiten
vergemakkelijkt.

10.

wat is de betekenis van het rotte blad.
waarom graaft een konijn holen,

hoe doet hij dat e.d.

hce leeft een worm in de grond.

TO.

wat

zit

wai

‚„ de betekenis van de schelp.

enz .

in een handvol bosgrond.

enz .

In Canada is een en ander geheel op dezelfde leest geschoeid.
provinciaal Manning Park in de omgeving van Vancouver

In het

(British Columbia)

werd veel levend materiaal geëxposeerd (foto 24).
Daar werd aan geinteresseerde kinderen ook materiaal als herinnering
meegegeven,

bv.

Filialen van het

stukjes gesteente of mineralen,

”visitor

zaden,

veren.

center".

Behalve het concentratiepunt,

dat een visitor center nu eenmaal is,

heeft men in uitgestrekte parken de behoefte gevoeld kleinere gebouwtjes
te

stichten met een veel vereenvoudigde expositie (foto 25). Maar men gaat

hiermede nog verder en komt dan tot de zgn.

"wayside exhibitions".

Dit zĳn

etalagekasten, geplaatst op daarvoor geschikte punten, waar het publiek in
vele gevallen de tocht onderbreekt. Replica's van materiaal uit de visitor

centers worden daarvoor in velerlei vorm gebruikt (foto's nrs. 27 en 28).
Ook troffen we verborgen bandrecorders aan, die bv. de levensgeschiede—
nis vertelden van een omgevallen,

Uit alles blijkt,

dode}

boom.

dat de National Park Service in de meer dan 25 jaar,

dat dit werk wordt gedaan,

tot een enorme vindingrijkheid is gekomen,

die

gebruik maakt van alle mogelijke variaties. Dit alles met één doel:

VERBREIDING EN VERDIEPING VAN DE KENNIS VAN HET LAND, WAARIN MEN LEEFT!

Utrecht, 14 november 1963.
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foto 1. Nieuw ”visitor center” in het Teton National Park.
Dit gebouw bevat tevens het beneerskantoor.

foto 2. Een ander voorbeeld van een "visitor center"
in een nationaal park, goed gesitueerd en passend
tegen de achtergrond.

foto 5. Ontwerp voor een ”visitor center" van
bijzondere vormgeving: het Morro Bay Museum.

foto 4.

Klein "visitor

center" langs de Blue Ridge Parkway.
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foto 5.

M

”Visitor center” van het Dinosaur National Monument.
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foto 6. Interieur van hetzelfde "visitor center”,
waaruit de mogelijkheid blijkt om in het gebouw
de rotswand te bestuderen.

foto 7. Interieur van een moderne tentoonstellingszaal
in een "visitor center" geheel voor kunstlicht ontworpen.

Sterke verlichting links, donkere panelen rechts bevorderen
de circulatie van het publiek met de wĳzers van de klok mee.

foto 8. Dezelfde tentoonstellingszaal nu in tegengestelde
richting gefotografeerd. Rechts hetzelfde paneel als op
foto 7 rechts. De stand van deze wand werkt ook mee het
publiek vanuit de ontvangsthal (ruimte, waar de stoeltjes
staan) tot links gaan te dwingen. Op de rondgang terugkomend
werkt de kleur der wanden en de lichtverdeling ook weer
animerend deze hoek met de wijzers van de klok mee.door
te lopen.

foto 9. Van groot belang voor een goede doorstroming
zonder hinderen van andere bezoekers is de plaatsing
van de panelen.
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foto 10. Men schroomt niet om het publiek kennis te
laten maken met de grote geologische tijdperken,
zonder ook maar in het minst vakjargon te gebruiken.

FROM mow?

foto 11. Men gaat in een volgend paneel daarop wat dieper

in en doet dit door middel van een bandrecorder, die in
werking treedt bij het oppakken van de telefoon.

foto 12. Om het voorstellingsvermogen van de mensente
bevorderen brengt men in knap uitgevoerde diorama's
landschapsbeelden met de daarin levende grotere dieren.

Let u eens op de in de beschrijving aangehaalde tentoonstellingstechniek. De verklaring op dit paneel staat
geheel rechts en noodt door het om de hoek doorlopende
zwarte vlak tot verder gaan naar ”rechts".

foto 15.
vermeld.

Detail van de tentoonstellingstechniek hierboven

foto 14. Een ander voorbeeld van de dioramatechniek.
In dit geval de flora beneden in de Grand Canyon.

GRÉ'AÏ PlAl/VS
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'foto 15. Een voorbeeld van goede expositietechniek. Het
herinnert aan de prairie van vroeger en geeft een over—
zicht van de voornaamste grassoorten. Rechts onder een

korte verklaring van het ontbreken van bossen in het
prairiegebied.

foto 16. Wederom een goed voorbeeld van een in korte,
krachtige en toch eenvoudige uitvoering opgemaakte
expositie van het zo moeilijke begrip ”biotoop".

foto 17. Door zelfwerkzaamheid moet men ontdekken welk
voetspoor bĳ welk dier behoort. De namen staan bĳ de
drukknoppen; op de lichtbeelden de voetsporen. (De
reproductie van de dia heeft de lichtbeelden vervaagd).

foto 18. Een der methoden voor gemakkelijke herkenning
van planten. Het herbariummateriaal is tussen glas en
karton geklemd en met papier omplakt in de kleur van de
bloem. In elk vak zĳn de bloemen van één kleur geplaatst.
Dit maakt het opzoeken van een in het park gevonden plant
gemakkelĳk. Een duidelĳke en eenvoudige aanmoediging is
op het schild van de achtergrond geschreven.

foto 19. De toonbank in een ontvangsthal.
De kaart van het terrein als achtergrond. Links het
bakje met de gratis—folders. Onder het glas de ten
verkoop uitgestalde boeken enz.

foto 20. Het Rock Creek Nature Center in het gelĳknamig_
park in Washington D.C. Dit gebouw is iets meer dan een
bezoekerscentrum — de naam zegt het reeds - en bevat ook
een onderzoekkamer en een planetarium ten dienste van
het onderwĳs.

foto 21. Binnen in dit "Nature Center” probeert men door
middel van levend demonstratiemateriaal de mensen meer te
laten begrijpen van het natuurgebeuren. Hier de bĳenkorf.
Door de plasticbuis met een gat in de ruit kunnen de bĳen
binnenkomen. De platte, rechthoekige korf, voorzien van
glazen ruiten, is draaibaar. Boven op de as een fles met
water om de vochtigheid in de raat op peil te houden.

lêﬁîíﬁü staommse

NATURE-

CENTER

foto 22.

Het aankondigingsbord van het ”Nature Center",

dat in een oud - hersteld— schoolgebouw uit de trekkers—
tijd is gevestigd,
gelegen.

foto 25.

eveneens

in een stadssfeer

(Chicago)

Als border langs de muur van het "Red Little

Schoolhouse” een verzameling van benaamde grassoorten,
die algemeen in de omgeving voorkomen.
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foto 24. Bezoekerscentrum in het Manningpark in Canada.
Hier probeert men met levend materiaal van planten en
bomen de herkenning in het veld te vergemakkelijken. Vanzelfsprekend is dit alleen dan mogelijk als er voldoende
personeel aanwezig is om dit zeer arbeidsintensieve werk
te verrichten. Rechts een expositie van op die planten en
bomen betrekking hebbend studiemateriaal.

foto 25. Een kleine expositie langs de Blue Ridge
Parkway. (James River). Open gebouw met op de
bnumnwanden expositiepanelen.

foto 26. Op één der uitzichtpunten van de Grand Canyon
is een klein ”visitor center” gebouwd, waarbij men de
mensen door middel van vast ingestelde kijkers in de
gelegenheid stelt de mooiste en interessanùie punten
nader te bekijken. Bij elke kĳker staat een beschrijving.
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foto 27. Ook langs de weg op markante punten, waar de
bezoekers normaliter stoppen en uitstappen vindt men
aanwijzingen, die van nut zijn voor de mensen. Hier
een eenvoudige uitstalkast in drie panelen.

foto 28. In nog eenvoudiger, maar niettemin zeer weer—
bestendige en degelijke uitvoering hier een aantal kleu—
renfoto's in afgedekt paneel langs een natuurpad. Een
beschermkap valt vanzelf over het paneel heen.
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