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Geachte lezer,

De ondergetekenden,

respectievelijk inspecteur en recreatie—

deskundige bij het Staatsbosbeheer,

hebben het grote voorrecht

genoten in de periode van 14 mei - 28 juli 1962 in de U.S.A. en
Canada een studiereis te mogen maken.
Van de voornaamste ervaringen, verkregen tijdens deze reis,
wordt in het navolgende een beknopte opsomming gegeven. Het ligt
in de bedoeling te zijner tijd op enige onderdelen uitvoeriger
in te gaan in afzonderlijke verhandelingen.
Gedurende de reis werd een omvangrijke hoeveelheid documentatiemateriaal verzameld in de vorm van geschriften en kleurendia's.
De ondergetekenden zijn te allen tijde gaarne bereid dit
materiaal te demonstreren en toe te lichten in bijeenkomsten van
geïnteresseerden, alsmede nadere inlichtingen te verstrekken aan
hen,

die van de behandelde onderwerpen meer in detail wensen te

vernemen .

Utrecht, maart 1965.
Ir. W.G.

van der Kloet.

Ir. J.W. Zaaijer.
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1.

Enige gegevens over de U.S.

Forest Service.

. Klassificatie van de parken enz. van de deelstaten.
Plaats van het Bureau of Outdoor Recreation in de
departementale indeling.

Kort verslag van een studiereis van Ir. W.G. van der Kloet

en Ir. J.W.Zaaijer naar de Verenigde Staten van Amerika

van 14 mei - 28 juli 1962.

Opdracht. Voor Ir.W.G.v.d.Kloet: De planning, het behoud en het beheer van
nationale parken en natuurreservaten.
Voor Ir.J.W.Zaaijer

: De openluchtrecreatie in de diverse vormen,
in het bijzonder de planning, het beheer en
het gebruik van recreatiegebieden.

Voor de reisroute, alsmede voor de bezochte instellingen zij
verwezen naar de desbetreffende bijlagen 1 en 2.

Algemeen.

Het is in Amerika gemakkelijk enig inzicht in doel en werkwijze van
overheidsdiensten te verkrijgen. De doelstelling wordt doorgaans vastgelegd
in wettelijke bepalingen,

terwijl aan de algemene beleidslijnen, welke worden

vastgelegd in "manuals" op ruime schaal bekendheid wordt gegeven.

Van de federale landbeherende diensten hebben wij er een drietal bezocht.
Het beheer van de onder deze diensten ressorterende natuurgebieden bleek
sterk uiteen te lopen.

In hoofdzaak komen de verschillen hierop neer,

dat bij

de National Park Service het ingrijpen is beperkt tot het treffen van
recreatievoorzieningen en tot het bestrijden van branden,
De jacht wordt niet uitgeoefend,

de sportvisserij

ziekten en plagen.

echter wel. Bij

de ELS;

Forest Service geschiedt het beheer op basis van "multiple use", d.w.z. op
basis van de houtexploitatie, de watervoorziening, de veeweiderij, de jacht
en de sportvisserij

en de recreatie. De reservaten ressorterend onder de

Fish and Wildlife Service hebben tot doel waterwild te beschermen of inheemse
diersoorten,

welke bedreigd zijn. Het beheer is vaak zeer intensief in de

vorm van cultuurmaatregelen om de produktie van voedsel voor het wild zo
hoog mogelijk op te voeren. De jacht kan tot 40% van de oppervlakte worden

toegestaan.
Hieronder volgt thans een korte beschouwing over het werk van deze
diensten.

National Park Service.

(Ministerie van Binnenlandse Zaken).

De National Park Service stelt zich tot doel:

a.

het natuurschoon en de natuurwetenschappelijke en historische objecten
te beschermen,

b.

alsmede de fauna, welke daarin voorkomt;

de bescherming geschiedt opdat het Amerikaanse volk daarvan kan

genieten in een zodanige mate en met zulke middelen, dat
c.

de terreinen op dezelfde wijze ook dienstbaar zullen zijn aan de

komende generaties.

2.

Alhoewel deze doelstelling duidelijk is, geeft de interpretatie in de
praktijk voldoende stof tot discussie bij de maatregelen, welke tot ontSluitingvan de parken worden genomen. Reeds in 1956 kwam men tot het
inzicht dat door de ontwikkeling van de recreatie de toeloop tot de parken
zodanige afmetingen zou gaan aannemen, dat men deze niet zou kunnen
opvangen zonder schade aan het natuurschoon. De taak van de dienst werd
toen bij een wet uitgebreid met de opdracht een studie te maken van de
park- en recreatiebehoefte van het Amerikaanse volk, terwijl tevens de
mogelijkheid werd geopend tot de aanleg van parkwegen en tot het inrichten
en beheren van "recreation areas", dit zijn speciaal voor de recreatie in
te richten terreinen.
De dienst beschikt over 6 gewestelijke kantoren, waaronder thans in
totaal 192 bezittingen ressorteren, w.o.

50 nationale parken.

In totaal

werken bij de parkendienst 5500 ambtenaren, welk aantal in de zomer
oploopt tot 10 000 door het in dienst nemen van tijdelijke krachten. Voor
verdere cijfers zij verwezen naar bijlage 5. Aan het hoofd van elke beheers—
eenheid staat een "superintendent", welke de beschikking heeft over 2 soorten beheerspersoneel,

de "naturalists" en de "rangers".

De eerste zijn

speciaal belast met de vertolking van de betekenis van het beheersobject
aan het publiek;

de rangers hebben een beschermende taak.

Deze laatste

functie omvat o.m.: toezicht op het naleven van de parkregels,

inning

toegangsgelden, brandwacht, politiediensten, hulp bij ongevallen, toezicht
kampeerterreinen, zorg voor de veiligheid. Daarnaast zijn er op de diverse
kantoren specialisten op velerlei gebied: ingenieurs, landschaps_

architecten enz.
De hoogste personeelsbezetting vinden we in het Yellowstone National

Park met in totaal 600 personen.
Het is moeilijk om met een land als het onze vergelijkingen te trekken,
omdat de parken veel groter zijn, meer bezoekers trekken, doch anderzijds
slechts voor een klein percentage in feitelijk beheer zijn. Een voorbeeld
van een klein en dus beter vergelijkbaar object is het Muir Woods National
Monument, dat een oppervlakte heeft van 200 ha. Het personeel bestaat uit
1

superintendent,1

chief ranger, 2 rangers,

tijdelijke krachten.

1 naturalist en 's zomers drie

Ook al neemt men in aanmerking,

dat dit terrein zeer

druk wordt bezocht, dan is toch naar onze begrippen de personeelsbezetting
bijzonder hoog.
Merkwaardig is daartegenover dat voor biologisch onderzoek vrijwel
geen mankracht ter beschikking staat.

In totaal zijn slechts 5 biologen bĳ

de dienst werkzaam, waarvan 5 op het hoofdkantoor. De "naturalists" mogen
geen eigen onderzoek verrichten,
erop neer,

doch wel onderzoek bevorderen.

Het komt

dat het onderzoek geheel is overgelaten aan de universiteiten
en

5.

en andere instellingen. Dit heeft het grote bezwaar, dat de instituten zelf
bepalen wat zij belangrijk vinden om te onderzoeken en daardoor geen werk
leveren dat gericht is op de directe behoeften van het beheer.
In de parken geniet het wild absolute bescherming. Hier en daar doet
zich echter wel de moeilijkheid voor, dat soorten zoals b.v. herten te talrĳk
worden. Men grijpt dan in door dieren levend te vangen en naar elders over te
brengen. In Yellowstone heeft men b.v. te kampen met een overbevolking van de
"elk". Dit heeft tot gevolg gehad, dat men bij wijze van hoge uitzondering
tot afschot door eigen personeel is overgegaan. De druk om parken voor de

jacht open te stellen is groot.
Wat het beheer van de vegetatie betreft, beperkt men zich tot brandbeveiligingsmaatregelen en tot bestrijding van ziekten en plagen, indien deze zo
ernstig zijn dat het natuurschoon dreigt te worden aangetast. Anders dan voor
ontsluiting en recreatie—accommodatie wordt geen hout geveld, ook niet na
een brand. Evenmin vindt dunning plaats in secundair op de brandvlakten
opgroeiend bos. Een ecologische balans is het doel van het beheer met uit—
sluiting van ieder economisch profijt.
Van elk park of monument wordt in zwart/wit een boekje uitgegeven, bevat—
tende bijzonderheden, recreatieve mogelijkheden en een kaartje van het terrein.
Deze boekjes worden gratis verstrekt; bij bestelling wordt echter een vergoe—
ding van $ 0,15 gevraagd.
De toegang tot de parken, alsmede tot alle daarin aangebrachte accommodaties is voor personen gratis;

alleen voor de auto wordt een toegangsgeld

gevraagd in verband met de kostbare wegen, welke voor dit vervoermiddel moeten
worden aangelegd en onderhouden.

Methode van ontsluiting der nationale parken.
Als men als natuurliefhebber en natuurbeschermer aankomt in Grand Canyon

of Yellowstone Park, dan kan men een gevoel van verstoordheid niet onderdrukken. In plaats van in een wildernis komt men in een nederzetting terecht
met een of meer hotels,

bungalows,

winkels e.d.,

die weinig gemeen heeft met

het idee, dat men van een nationaal park heeft. Toch is deze opzet noodzake—

lijk om de stroom van millioenen bezoekers per jaar in goede banen te leiden.
Als men daarna hoort, dat slechts 5% van het totale gebied van het
Yellowstone Park (het oudste in Amerika) ontsloten is t.b.v. de bezoekers en
dat dit inclusief alle wegen is,

dan realiseert men zich weer,

dat alles twee

kanten heeft en dat men even verder moet kijken dan de eerste plaats van
aankomst.
Op die 5% van het park vertoeven meer dan 98% van de bezoekers. Minder

dan 2% gaat verder de wildernis in. Er is dus wel een scherpe tegenstelling
tussen het bezoekerstal van de voor het toerisme en de recreatie ontsloten
delen en van de wildernis.

Aan de ene kant heeft er voor de vele honderdduizenden bezoekers,

die

dit park bezoeken, een omvangrijke ontsluiting annex hotels, cafés,
souvenierswinkels,

benzinestations,

e.d.

plaatsgevonden en aan de andere

kant is 98% van het Park slechts ontsloten door voetpaden, ruiterpaden
en een enkele hut.

Uit ervaring weten de beheerders dat dit de beste wĳze

is om een zeer groot deel van het terrein gespeend te houden van niet

gewenst bezoek. Voorwaarde is, dat men het de mensen in de ontsloten delen
zo plezierig mogelijk maakt, zonder daarbij echter toeristische attracties
in te voeren.
Niettemin zijn met name in Yellowstone in het verleden fouten gemaakt

door de toeristische accommodatie te dicht bij de bezienswaardige punten
te plaatsen. Deze vestigingen zijn natuurlijk klein begonnen, doch allengs
uitgegroeid en daardoor schadelijk geworden voor de directe omgeving.

Men

schroomt niet fouten van het verleden te herstellen en zo konden wij kennis
maken met een deels reeds in uitvoering zijnd plan om West Thumb village,
gelegen tussen warme bronnen aan het Yellowstone Lake in zijn geheel naar
een landschappelijk aanvaardbaarder plaats aan de meeroever over te brengen.

Masterplan.

Voor elk nationaal park wordt een beheersplan opgesteld, een zgn.
Masterplan,

dat richtlijnen bevat t.a.v. het beheer,

de ontsluiting,”hetgeen"

niet moet worden ontsloten e.d.m.
Dit plan, dat niet voor een bepaalde tijd wordt gemaakt en steeds weer
wordt bijgewerkt,
ontstaat,

dat

tegemoet komt,

is het resultaat van een intens teamwork, waardoor iets

zoveel mogelijk aan alle bekende verlangens en mogelijkheden
gezien tegen de achtergrond van het gebied waarvoor het plan

wordt gemaakt.
Het plannen maken begint met een dienstbijeenkomst,

waarop alle belang—

hebbende technische specialisten tegenwoordig zijn. Elk stelt zijn vragen
en eisen en aan de hand van deze gegevens gaat de "landschapsarchitect" aan

het werk om dit alles in een schets —ontwerp samen te vatten. Dit zendt hĳ
toe aan alle belanghebbenden. Zij laten hun gedachten hierover gaan, hebben
vanzelfsprekend opmerkingen. Dit alles wordt in een volgende vergadering
van de werkgroep opnieuw besproken en in overeenstemming met elkaar

gebracht. Het komt zelden of nooit voor dat geen overeenstemming wordt
bereikt.
Deze werkgroep staat onder leiding van de beheerder,

als uitwerker

fungeert de landschapsarchitect, terwijl steeds meewerken de recreatiedeskundige, de "naturalist", de bouwkundige, de waterbouwkundige, de sportvisserijdeskundige, de geoloog, de historicus enz. enz.
Men

Men heeft ervaren, dat de landschapsarchitect de beste man is om in
een ontwerp al de wensen van zovele verschillende groeperingen onder één
noemer te brengen.

Die noemer is n.l. het

landschap, waarin zich dit alles

afspeelt.

Als het plan zijn definitieve vorm heeft bereikt, gaat het met een
aanbeveling van de beheerder naar het gewestelijk kantoor waar de daar
aanwezige specialisten het bekijken en aanvullen (zoals b.v. het ontwerpen
van de grotere gebouwen). De goedkeuring geschiedt deels door de beheerder
zelf, deels door het gewestelijk hoofd en voor wat betreft de algemene
beleidslijnen door de directeur. De beheerder krijgt daarmede de bevoegdheid

de benodigde gelden via het gewestelijk kantoor aan de Direktie in Washington
te vragen. Weigering en toestemming zijn alleen nog afhankelijk van_budgetaire
overwegingen. De beheerder mag op eigen houtje niet meer aan dit plan wĳzigen.
Wil hij als gevolg van veranderde omstandigheden of inzichten een wĳziging

aanbrengen, dan doet hij daartoe een voorstel. Dit wordt volgens dezelfde
lijnen behandeld als het masterplan oorspronkelijk heeft doorlopen. Zo’n
masterplan is zeer gedetailleerd uitgewerkt. Het is voorzien van vele grote
kaartbijlagen, waarin b.v. de opzet van een kampeerterrein tot in details is
uitgewerkt.

National Parkwaïs.
Deze wegen worden bij wet ingesteld en zijn uitsluitend bedoeld voor
recreatief gebruik.

Commercieel verkeer is verboden. De wegen volgen een

historische route of doorkruisen een fraai landschap. Waar de wegen particuliere bezittingen doorkruisen heeft men het landschap door een stelsel van
erfdienstbaarheden beschermd.

Langs deze wegen kent men soortgelijke

recreatieve voorzieningen als in de parken.

U.S.Forest Service (Ministerie van Landbouw).
Deze dienst had oorspronkelijk het zuivere bosbeheer tot hoofddoel. Even—
als in Nederland werden in de afgelopen vijftien jaren naast het feitelijke
bosbeheer de neventaken steeds belangrijker. Te noemen vallen: de recreatie,
het faunabeheer, het natuurbehoud, het hydrologische beheer in verband met
de steeds toenemende vraag naar zuiver water voor mens en industrie.

Naast een zeer aanzienlijk bosareaal beheert de dienst ook grote wildernis gebieden en als grasland in gebruik zijnde terreinen.
Een aantal gegevens over deze dienst zijn in bijlage 4 vermeld.

De doelstelling van de dienst is laatstelijk vastgelegd in de
"Multiple Use—Sustained Yield Act 1960". Hierbij werd officieel aanvaard
dat het beheer gericht is op de openluchtrecreatie, de veeweiderij, de houtproductie, de watervoorziening en het bevorderen van de vis- en wildstand
als 5 gelijkwaardige facetten.

Uit voornoemde bijlage blijkt, dat de bij deze dienst in beheer zĳnde
terreinen vele malen groter zijn dan van de National Park Service. Ook
hier treft men 6 gewestelijke kantoren aan, waaronder 155'hational forests"
ressorteren. Deze worden beheerd door een "supervisor", welke onder zich
heeft een aantal "rangers" en verder specialistisch personeel op het gebied
van elk der vijf beheersfacetten. Soms zijn zulke functies gecombineerd.
Het beheer is door de verschillende doelstellingen veel gecompliceerder dan

bij de parkendienst.
Het ideële doel van de National Park Service beschermt deze dienst veel
meer tegen aanslagen van buitenaf,

dan de US Forest Service.

Dit is mede een

gevolg van de veel commerciëlere instelling van de US Forest Service. De
mensen zien deze dienst als een overheidsinstelling,

die op commerciële

basis staatsgronden exploiteert. Vanzelfsprekend probeert de particulier of
de particuliere maatschappijen daarvan een deel voor zich alleen te veroveren.
Om in deze moeilijke materie een goed gefundeerd beleid te kunnen voeren
is men reeds in 1924 gestart met een terreinklassifikatie. Daarbij zijn

vooral de terreinen onderzocht die een speciale status hebben, zoals:
a."Wilderness areas". Dit zijn gebieden — groter dan 40.000 ha — waarin elke
vorm van exploitatie uitgesloten is. Ze worden aangewezen door de
Minister van Landbouw. De ontsluiting van deze gebieden beperkt zich tot
een aantal voetpaden. Jacht en visserij zijn toegestaan. Elke vorm van
motorisch verkeer,
b.

zowel te land als te water, wordt tegengegaan.

"wild areas", tussen 2 000 en 40 000 ha groot, aangewezen door het hoofd
van het bosbeheer. Beheer als de wilderness areas.

c.

"research areas",

d.

"natural areas",

terreinen bestemd voor wetenschappelijk onderzoek;
terreinen bezet met oorspronkelijk bos,

hetgeen men als

zodanig in stand wil houden;
e.

"scenic areas", terreinen met zeer bijzonder natuurschoon in stand te
houden voor recreatieve doeleinden;

f.

"recreation areas", terreinen welke zich in het bijzonder lenen voor de
openluchtrecreatie en als zodanig worden beheerd en geëxploiteerd.
Deze aanwijzingen worden in het kader van een totale terreinindeling

thans herzien. Multiple use wil niet zeggen het gebruik van elke ha land
voor velerlei doeleinden,

doch veeleer een harmonieus en gecoördineerd

beheer van de diverse bestemmingsmogelijkheden om te komen tot een maximaal
nut van het land voor de gemeenschap. Dit wordt gezien in de relatieve
betekenis van de verschillende gebruiksvormen uit een oogpunt van de
waarde voor de Amerikaanse burgers.

Ook in deze dienst is de noodzaak gevoeld aan een goede planning
ten behoeve van het beheer. Daarbij maakt men een scheiding tussen een
planning op lange

termijn,

aangevuld door een over een kortere periode

lopende nauwkeurige detaillering. Men beseft zeer wel, dat wat in de komende
jaren door het beheer wordt opgezet ten behoeve van de recreatie dikwijls
pas over 50 tot 40 jaar tot volle gelding zal kunnen komen._Vandaar de
nadruk op de planning op lange termijn.

Een totale planning voor alle bedrijfsdoelen gezamelijk heeft men nog
niet tot stand gebracht. Voorlopig heeft men planmatige ontwikkelings—
schema's voor elk bedrijfsdoel afzonderlijk. Zijn er reeds meerdere voor
een zelfde beheerseenheid dan zijn die volledig gecoördineerd.

In 1960 is men gereed gekomen met een inventarisatie en tegelijk een
ontwikkelingsprogramma voor de recreatie met betrekking tot de behoeften
voor de komende tien jaar. Hiermede wordt tevens de basis gelegd voor de
belangrijke bijdrage welke de bossen voor het welzijn van het Amerikaanse
volk moeten leveren tegen het einde van deze eeuw.

De beheerseenheden worden met een vastgestelde frequentie geinspec—
teerd ten aanzien van de beleidsvoering. Men onderscheidt algemene inspec—

ties van het gewestelijk kantoor en functionele inspecties door staf—
functionarissen, werkzaam bij de verschillende dienstvakken. Van de 29
verschillende "divisions" of dienstvakken met even zovele directeuren
noemen wij slechts:
a. Het dienstvak faunabeheer met een sterkte van ongeveer 75 personen. Het

houdt zich voornamelijk bezig met de studie van de biotoop, terwijl het
personeel van de Fish and Wildlife Service (zie hierna) het individuele
dier onderzoekt. De jacht is in de bossen toegestaan. Men kent geen ver—
‘pachting, het wild behoort net als in Engeland aan de Staat. Jachtregels
worden door de diverse staten gemaakt. Men kent jachttijden en een
maximum aantal dieren per jager. Bij het vissen kan dit zijn een aantal
vissen per visser per dag,

soms tevens nog beperkt tot een maximaal

gewicht.

Het dienstvak streeft er naar het nadelig effekt voor de fauna, dat door
bosexploitatie maatregelen zou ontstaan,

zoveel mogelijk te beperken,

zoals b.v. bij het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen en de
aanleg van exploitatie wegen.
Ook de tegenstelling veeweide of wildweide is een probleem,

dat veel

aandacht vraagt en door afweging binnen de dienst moet worden opgelost.
Hierbij moet men denken aan uitgestrekte terreinen, waar het vee vrij

kan rondtrekken (de ranch),
b. Het dienstvak recreatie en landgebruik heeft tot taak de sterk toenemende
recreatiedruk op de bossen, o.a. in goede banen te leiden. Waar men in
1972 twee maal zoveel bezoekers verwacht als nu en zeven maal de huidige

bezoekerssterkte in het jaar 2000,

is het duidelijk, dat slechts van te

voren opgestelde recreatiebeheersplannen een dergelijke toename kunnen
opvangen.

8.

Voor de komende tien jaar heeft men de volgende voorstellen geformuleerd:

1. Op al de bestaande recreatieterreinen moet de sanitaire voorziening op
peil worden gebracht.
verzekeren,

Verder moeten maatregelen worden getroffen die

dat de terreinen schoon worden gehouden,

er betrouwbaar drink-

brandbeschermende maatregelen worden genomen en de bezoekers

water is,

zich veilig kunnen bewegen.
2.

voor alle administratieve eenheden moeten recreatiebedrijfsplannen worden
voorbereid en in werking worden gesteld.

5. verouderde faciliteiten moeten op peil worden gebracht. Dat betreft b.v.
bijna 2 200 kampeerterreinen, picknickplaatsen en andere recreatieve
concentratiepunten.
4.

voorbereiden en tot uitvoering brengen van:

a. 28 000 nieuwe kampeer— en picnick terreinen, die 285 000 eenheden
moeten omvatten.
b.

4 000 andere voorzieningen,

waaronder voor zwemmen,

varen,

winter—

e.d.

sport,

5. herstel en ombouw van waterreservoirsen bijbehorende dammen om ze voor
publiek gebruik geschikt te maken.

6. het voorzien in informatie faciliteiten en - diensten op 180 recreatie—
concentratiepunten als aanvulling op de aanleg van demonstratieterreinen,
museums,

tentoonstellingen, natuurpaden, openluchttheaters en uitzicht—

punten.
7.

beschermen en beheren van de ongerepte wildernisgebieden,

8.

herziening en herklassifikatie van 50 van de 59 nog niet geînventariseerde

enz.

ongerepte natuurgebieden. Het opstellen van beheersplannen voor de 85 reeds
vastgestelde gebieden om eventuele druk van het publiek tijdig te kunnen
reguleren.

9. het voorbereiden van plannen voor de opzet en aanleg van recreatiegebieden,
waar grote hoeveelheden mensen kunnen worden opgevangen. Dit zal tevens
omvatten de opzet van - soms door pachters te exploiteren - inrichtingen,
zoals vakantieoorden,
Hieruit blijkt,

en andere economisch exploiteerbare objekten.

dat de US Forest Service in zijn beheer sterk de richting

op gaat die de National Park Service reeds tot volle ontplooiing heeft

gebracht met dien verstande, dat de laatste volledig op concentratie werkt,
om daarmede een zo groot mogelijk gebied te vrijwaren voor intensief bezoek,
terwijl de US Forest Service een veel gespreider beleid voert. Men zou het
kunnen betitelen als

"regionale concentratie".

Fish and Wildlife Service. (Ministerie van Binnenlandse Zaken).
Deze dienst bestaat uit twee bureaus, ieder onder leiding van een
directeur.

Het ene behartigt de zeevisserij,

waarover hier verder niet zal

worden gesproken en het andere de sportvisserij en het faunabeheer. Het
doel van de dienst is het visbestand en het wild als natuurlijke welvaartsbron op een zodanig peil te houden, dat zij een zo groot mogelijke
economische,

aesthetische en recreatieve waarde zullen hebben voor de gehele

bevolking. Terwijl de zeevisserij sterk economisch is georiënteerd, valt
bij

de binnenvisserij

en het faunabeheer de nadruk op de recreatie.

Het

tweede bureau beschikt over 6 regionale kantoren. Het houdt zich bezig
met o.m. de volgende taken:
a. De bemoeienis met de jacht op waterwild.

In 1929 kwam een verdrag tot

stand met Canada en Mexico, regelend het overleg omtrent het jagen op het
trekwild. Een uitvloeisel hiervan is in de U.S.A. de Migratory Bird
Conservation Act°

Elk jaar wordt in mei—juni de broedvogelstand opgenomen,

in juli het aantal jonge vogels en in januari wordt een luchtopname
verricht om te zien hoe de vogelstand is na de jacht. De dienst doet op
basis van deze gegevens voorstellen voor opening en sluiting der jacht.
b. Het aankopen en beheren van reservaten voor het waterwild en andere
soorten wild,

die worden bedreigd.

Toen in de crisisjaren onvoldoende

fondsen beschikbaar waren voor aankoop en beheer kwam in 1954 de
Duck Stamp Act tot stand,

welke bepaalt dat iedere waterwildjager voor—

zien moet zijn van een zegel, verkrijgbaar aan de postkantoren (destĳds
voor $ 1,

thans $ 5). Dit systeem is een succes gebleken.

Bij

de aankoop

van reservaten voor het waterwild wordt vooral op ligging ten opzichte
van de vier bestaande trekwegen gelet. Het beheersdoel is broedgelegen—
heid en/of voedsel te verschaffen en voor dit doel voert men grote
cultuurtechnische en waterstaatkundige werken uit. Men teelt voeder—
gewassen,

rooit en bespuit ongewenst houtgewas,

bestrijdt karpers enz.

Het bezoek aan de reservaten is vrij, maar in de broedtijd zijn er zo
nodig beperkingen.

Eventuele opbrengsten komen voor 25% aan de desbetref—

fende staat ten goede om deze gunstig te stemmen. Er is altijd grote druk
van jagerszijde om een zo groot mogelijk deel van het reservaat voor de

jacht beschikbaar te krijgen. Wettelijk mag men niet verder dan tot 40%
van de oppervlakte gaan.

c. Het beheer van een 100—tal viskwekerijen. De sportvisserij is ook in
Amerika een zeer druk beoefende vorm van recreatie. Met uitsterving

bedreigde soorten worden in de kwekerijen vermeerderd en uitgezet in de
federale wateren en in die van de staten, voor zover die zelf niet over
voldoende middelen voor dit doel beschikken.
d. Het reguleren van schadelijke dieren voor de landbouw en de bosbouw.

e. Het verrichten van onderzoek aan vissen, vogels, zoogdieren om hun levensgewoonten en —behoeften te leren kennen,

alsmede hun economisch gebruik.

Voor dit doel bestaan 2 onderzoekstations, waarvan dat te Denver werd
bezocht.
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Het Denver Wildlife Research Center.
Dit onderzoekinstituut werkt met een staf van gegradueerden,

welke in

enkele jaren tijds is verdubbeld en begin 1962 uit 55 personen bestond.
Gewerkt wordt in 5 secties,

waar 62 projecten in behandeling zijn.

ZOWel de

buitendienst als het personeel van de onderzoekstations kunnen voorstellen

voor onderzoekprojecten indienen bij het hoofd van de dienst in Washington.
Elk jaar vindt daar een vergadering plaats met de hoofden van de 6 gewesten
en de directeuren van de 2 onderzoekcentra om de projecten voor het komende
jaar vast te stellen. Voor elk project wordt een memorandum opgesteld
bevattende o.m. doelstelling, motivering, procedure, duur van het onderzoek,
datum indiening rapport, aantal manjaren en kosten. Bij de uitwerking van een
project wordt dit onderverdeeld in een aantal werkeenheden,

waarvoor ver-

schillende onderzoekers worden aangewezen. Er wordt geen werk uitbesteed of
op contractbasis verricht; wel kunnen studenten hun praktijktijd op het
instituut doorbrengen. Incidentele adviezen, z.g.

"trouble shooting", worden

alleen in noodzakelijke gevallen verstrekt. Bij de visserij bestaat daarvoor
een speciale "management assistant"groep,

bij het faunabeheer is hier nog

geen geld voor.

Behalve op de twee instituten komt er nog onderzoek tot stand op basis
van een samenwerking,

welke o.m.

tot doel heeft de opleiding van academici

in het faunabeheer te bevorderen,
Unit Programm.

Studenten en zij

het zgn.

Cooperative Wildlife Research

die een doctoraal onderwerp willen bewerken

kunnen hiervan gebruik maken. De basis hiervoor is als volgt:
a. de Fish and Wildlife Service betaalt de toelagen voor levensonderhoud;
b. de Universiteit stelt de werkruimte en het instrumentarium ter
beschikking;

c. de desbetreffende staat en het Wildlife Institute betalen de additionele
kosten.

(Het Wildlife Institute werd opgericht door de ammunitie-

fabrieken). Er zijn thans in 19 staten eenheden op deze basis van samengaan werkzaam. Zij hebben gemiddeld ieder meer dan 10 studieprojecten
onder handen.

Organisatie bij

de deelstaten.

Behalve de diverse federale organen beschikken ook de deelstaten over
gronden voor natuurbescherming en recreatie.

Hetzelfde geldt trouwens ook

voor de "counties" (provincies) en de gemeenten. In 50 deelstaten bestaat
thans een min of meer geëquipeerde dienst voor het beheer van dit soort
terreinen. De organisatie loopt sterk uiteen; soms is het werk gecombineerd
met jacht en bosbouw, in een andere deelstaat ressorteert het onder de
waterstaat. Voor zover uit de enkele contakten viel op te maken komt de
wijze van beheer neer op een vorm van gebruik, dat de terreinen durend voor
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het natuurbehoud bewaart. Daarmede is tevens het publiek gediend. Over het
algemeen zijn de terreinen veel geringer in omvang dan bij de N.P.S. en
de U.S.F.S., maar worden veel intenser gebruikt. Naast dit intensievere
gebruik komt veel meer dan bij de reeds genoemde diensten naar voren de

noodzaak uit de recreatie inkomsten te verwerven om de beheerskosten
niet te sterk te doen oplopen. Daardoor moet men voor bijna alle faciliteiten
entree betalen.
Vooral de laatste jaren is de ontwikkeling van deze diensten zeer toege-

nomen. Bij de classificatie van de terreinen onderscheidt men niet minder
dan 70 categoriën en nog is die indeling niet bevredigend omdat aard,
karakter en beheersdoelstelling bij de objecten in de verschillende staten
zeer uiteenlopen.
Statistische gegevens over de parken in de deelstaten worden verzameld
en gepubliceerd door de National Park Service. De indeling van categoriën

welke hierbij wordt gevolgd is als bijlage 5 opgenomen.
In verscheidene deelstaten troffen we eveneens een zorgvuldige planning

aan om aan de behoeften van het publiek zo efficient mogelijk tegemoet te
kunnen komen. Daarbij maakt men onderscheid naar type, kwaliteit en
kwantiteit. Aan de andere kant is er de beschikbare ruimte,

de toe te laten

capaciteit en de mogelijkheid om voorzieningen aan te brengen.

Men stelt steeds, dat coördinatie met de federale, districts en gemeen—
telijke voorzieningen noodzakelijk is.
In Californië moet de dienst elk jaar een overzicht bij de adviescom—
missie

indienen

over hetgeen in de komende vijf jaar moet geschieden.

Alle moderne communicatiemiddelen worden gebruikt om het publiek te
benaderen. Enerzijds om de eigen dienst bij het publiek bekend en gewaar—
deerd te krijgen, en aan de andere kant om het publiek voor te lichten over
wat men op de terreinen kan doen.

Bureau of Outdoor Recreation.

(Ministerie van Binnenlandse Zaken).

Nadat een "Outdoor Recreation Resources Review Commission" in februari
1962 haar rapport na drie jaar studie had uitgebracht en de President een
boodschap over het beheer en de conservering van de natuurlijke welvaarts—

bronnen in het algemeen tot het congres had gericht, was als uitvloeisel
hiervan in mei 1962 het Bureau of Outdoor Recreation al werkzaam.

Voor de

plaats in de organisatie van de federale—regering zij verwezen naar bĳlage 6.
De suggestie van de commissie het bureau direct onder de President te
plaatsen is niet overgenomen. Hoofddoel van het bureau is een coördinatie

tot stand te brengen tussen de 20 federale diensten, welke land beheren of
anderszins met recreatieproblemen in aanmerking komen en de diensten in de
50 deelstaten. Waar thans miljoenenbedragen in de recreatie worden gestoken

is het zaak tot een billijke verdeling van deze gelden over de verschillende
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organen en staten te komen.

Uiteraard zal het bureau de federale beleids-

lijnen t.a.v. de openluchtrecreatie moeten uitstippelen.
Naast de administratie van de recreatiefondsen en het algemene beleid
zal het bureau de recreatieve inventarisatie en -planning van de National
Park Service overnemen. Het gaat hierbij zowel om het instellen van
wilderness areas en parken,

als recreatiegebieden.

Ook het leiden van het

onderzoek dat op contractbasis wordt uitbesteed behoort tot de taak van het
nieuwe bureau. Tot directeur is benoemd een van de adjunct—directeuren van
de Forest Service, terwijl ook de technische stafleden merendeels van de
bestaande diensten worden overgenomen.

Wet op de wildernis.

Bij de toenemende exploitatie van de natuurlijke welvaartsbronnen in
Amerika dreigt de wildernis steeds meer te worden aangetast.

Naar het voor-

beeld van hetgeen de Forest Service reeds heeft gedaan is er thans een wet
in de maak, welke tot strekking heeft gebieden aan te wijzen waarin elke
vorm van exploitatie is uitgesloten. Dit betekent dat in zulke terreinen
geen verharde wegen mogen worden aangelegd,

geen weide,

hout of water mag

worden geëxploiteerd, geen motorboten of voertuigen zijn toegestaan en geen
gebouwen mogen worden geplaatst. De toegang is beperkt tot voetgangers,
ruiters en kanovaarders. Behalve in het beheersareaal van de Forest Service
wil men ook elders wilderness—areas kunnen aanwijzen en deze dan een

wettelijke status verlenen. Er is zeer veel strijd om deze wet, wat tot
gevolg heeft gehad dat het ontwerp in eerste instantie wel is aanvaard,
doch met de restrictie dat de bevoegdheden van de
welke o.m.

stuwdammen ontwerpt,

"Federal Power Commission",

niet door deze wet zullen worden aangetast.

Particuliere organisaties.
Gezien de overweldigende hoeveelheid te verwerken stof kon practisch

geen aandacht worden besteed aan het werk van de particuliere organisaties
op het gebied der natuurbescherming en recreatie. In het algemeen kan worden
gezegd dat de terreinen in handen zijn van overheidsorganen of van particu—
lieren.

Er zijn echter ook wel organisaties zoals de Nature Conservancy,

welke op bescheiden schaal natuurreservaten verwerven en beheren. Daarentegen
zijn er een groot aantal organisaties welke soms meer als toeristenclubs,

soms meer als natuurbeschermingsorganisaties zijn opgezet. Hun activiteiten
concentreren zich doorgaans tot een of meer deelstaten wat in een zo uitgestrekt land als Amerika wel begrijpelijk is.
reizen, geven een tijdschrift uit,

Zij

organiseren vaak club—

soms ook brochures en boeken en komen op

voor de belangen van de natuurbescherming en de recreatie. Alle organisaties
zijn verenigd in een soort contactcommissie, welke éénmaal per jaar een
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bijeenkomst van de voorzitters der aangesloten organisaties belegt om de
onderlinge problemen te bespreken. Deze commissie voert geen acties naar
buiten; wat dat betreft heeft elke vereniging zijn eigen verantwoordelĳkheid.
Aparte vermelding verdienen nog de locale natuurhistorische verenigingen,
welke rond de grotere nationale parken zijn gevormd. Meestal heeft het parkpersoneel zelf hierin een werkzaam aandeel. Het zijn organisaties, welke
soms in samenwerking met universiteiten boekjes uitgeven over het betreffende
park zoals b.v. gidsjes van de meest voorkomende planten of dieren, over de
geologie,

de historie en dergelijke meer.

Ook worden kleurendia's uitgegeven.

Deze uitgaven worden verkocht in de bezoekerscentra, in hotels, restaurants
en winkels in en rond de parken. Eventuele batige saldi worden besteed ten
gunste van het park,

soms zelfs voor financiering van aankopen van

enclaves,

wanneer het geld niet snel genoeg uit Washington komt.

Centraal plaatsen van de mens.

Bij alle activiteiten op het gebied van recreatie en natuurbescherming
stelt men de mens op de voorgrond. Daardoor is het woord natuurbescherming,
het beschermen van de natuur voor zichzelf,

in Amerika een onbekend begrip;

men spreekt van het conserveren en verstandig beheren van de natuurlijke
welvaartsbronnen,
belangrijk

waaronder men het natuurschoon en flora en fauna als zeer

ziet. Men beschermt de wildernis om deze als bron van inspiratie

en genot voor bepaalde mensen te behouden. Men beschermt dieren om mensen

het genot te geven ze te aanschouwen of ze te bejagen. Bij het beheer van de
Fish and Wildlife Service komt dit wel heel sterk tot uitdrukking.

Zowel de overheid als het publiek staan zeer realistisch tegenover het
natuurbehoud. Men ziet zeer goed in,
en flora kunnen gedijen,
recreatie.

dat een gaaf landschap, waarin fauna

de basis is voor de bevordering van de openlucht-

Daarnaast trekt men doelbewust de mensen de natuur in en probeert

hen door zeer uitgebreide en indringende propaganda de waarden van het in de
natuur zijn bij te brengen. Hun "Leitmotif" is, dat de natuur er voor de
mens is en dat de overheid de taak heeft die natuur voor de mensen open te
stellen en tevens voor komende geslachten intact en zo min mogelijk
beschadigd over te dragen.
Uit dien hoofde gaat de roep om planologische maatregelen steeds luider
worden. Door het ongeremd kunnen bouwen waar men maar wil,

worden onnodig

grote stukken van het landschap door de urbane sfeer opgeslokt en kunnen
daarna de openbare openluchtrecreatie niet meer dienen.
Dit brengt ons vanzelf naar het o.i. in Amerika bij de overheidsdiensten
veel verder ontwikkelde systeem van voorlichting van het "publiek". Men
heeft bereikt dat — veel meer dan in Nederland - het in bezit van de overheid
zijnd bos en de nog niet in exploitatie genomen terreinen bij velen worden
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beschouwd als een "eigen" bezit. Met andere woorden het werk van Park Service,
Forest Service. Sportfisherie and Wildlife Service enz. enz. is veel meer
afgestemd op contact houden met de burgers,

op het leren aan de mensen

waarom iets moet worden gedaan of verboden,

op het stelselmatig bevorderen

van een instelling bij de betrokken ambtenaren, dat zij hun taak verrichten
ten dienste van de burgers.
Voor dit doel worden tal van publikaties uitgegeven — van elk park,

reservaat of bos minstens één kaart of folder - welke gratis worden verstrekt.
Men vindt overal en altijd weer de indringende nationale propaganda.

"Het

is uw bezit; het is van u en uw kinderen; helpt mede om het ongeschonden te
bewaren voor uw volgende bezoek" enz.

enz.

Soms krijgt deze zelfs het

karakter van een te overdreven appel op het nationaal besef. Ook de particuliere exploitanten van hotels, winkels, benzinepompen e.d. in de Nationale
Parken voeren een zelfde soort propaganda. Een voorbeeld hiervan is de
folder,

welke door de Western Conference of National Park Concessioners wordt

verspreid.

Op de voorzijde indringend: WELCOME to your Park

.

.

.

.

Op de

binnenzijde vangt het verhaal aan als volgt: Whether you are gazing into the
red chasm of the Grand Canyon,
boiling torrent into the sky,

watching Yellowstone's Old Faithful spew its
examining the ruins at Mesa Verda,

or seeing

one of the countless other wonderful sights in the 180 national parks and

monuments, you're seeing a part of America that has been preserved so, that
you and your children and their children will always be able to find
enjoyment and inspiration far beyond ordinary experiences.

FOR THE BENEFIT AND
ENJOYMENT OF THE PEOPLE
en het vervolgt iets verderop:
.

.

.

.

. The National Park Service is dedicated to the conservation of

America's scenic and historic heritage for the benefit and enjoyment of the
people.

The conservation of these areas,

providing roads,

campsites,

ranger

projection and all the many other needs inherent in park management require
a good many dollars

.

.

.

.

.

.

en dan:
.

.

.

.

.

All the parks and monuments have been used more by all the people

since World War II. Every year travel to them reaches a new high. Such
popularity plainly makes it necessary, that there be overnight accommodations,
restaurants, gasstations and other services to provide the basic needs of
these travelers while in their fashions, they enjoy the surroundings that
have drawn them .

.

.

.

.

.

Voorbeeld van de aanleg

van een uitzichtpunt
langs de Blue Ridge
Parkway.

Voorbeeld van een
"visitor centre" van
de National Park

Service.(Teton National
Park).

Voorbeeld van een
demonstratiemethode.
De bloemen geselecteerd
naar kleur. Goed ver—
zorgd herbarium

materiaal.
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Voorlichting en vertolking.
Bij de National Park Service is sedert

1924 een systeem van vertolking

recreatie
"interpretation" opgebouwd, wat thans bij de ontwikkeling van de
tussen
ook in de andere diensten navolging vindt. Men maakt onderscheid
over
voorlichting en vertolking. Voorlichting is het verbreiden van kennis
de dienst en het belang van het werk dat wordt verricht naar buiten. Dit
werk gebeurt centraal op de kantoren;

het personeel in de parken mag zich

hiermede niet bezig houden. Bij de vertolking gaat men ervan uit, dat
begrip over hetgeen men ziet de basis vormt van meer genieten van en
waardering voor nationale parken.

Ieder park heeft zijn eigen specifieke

betekenis, heeft een verhaal te vertellen, doch dit verhaal is niet te
begrijpen voor het doorsnee publiek. Het publiek te helpen bij het
begrijpen van het verhaal tijdens het bezoek aan de parken is het doel

van de vertolking. Daarvoor beschikt de dienst in ieder park over de
"naturalists",

welke staf in de zomermaanden sterk wordt aangevuld met

tijdelijke krachten,

zoals leraren en onderwijzers.

Voor de vertolking worden

de volgende middelen gebruikt.

Visitor-centres.
Gemakkelijk bereikbaar vanaf de ingang van een park treft men een bezoekerscentrum aan, dat het meest essentiële onderdeel vormt van het systeem
van vertolking.

Het bestaat doorgaans uit drie delen:

1. een ontvangsthal met een informatiebalie, waar alle mogelijke inlichtingen
door een "naturalist" worden verstrekt en boekjes en folders, soms ook
kleurendia's over de parken zijn te krijgen, respectievelijk te koop.
2. een projectiezaaltje, waar de hele dag door korte films of series dia's
worden vertoond met een toelichting. Door gebrek aan personeel en de hoge
arbeidslonen zijn deze voorstellingen vaak geautomatiseerd.
5. een museum, wat men echter niet graag als zodanig aanduidt, omdat men het
park als het grote museum beschouwt en de expositie in het gebouw als de
gids,

welke uitleg geeft aan de bezoeker. Het museum is samengesteld uit

eenheden, welke onder meer de geologische geschiedenis,
fauna,

de flora,

de

het bos en de menselijke historie tonen. Men maakt daarbij gebruik

van opstellingen, welke de aandacht en de zelfwerkzaamheid prikkelen:
eenvoudige vraagstellingen,

waarop door het indrukken van knopjes de

antwoorden te vinden zijn en dergelijke meer.
Het centrum is steeds vrij toegankelijk en is nimmer gecombineerd met een
commerciële exploitatie (café of iets dergelijks).
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Openluchtexposities en borden.
Als aanvulling op het bezoekerscentrum heeft men soms op daartoe geëigende
punten,

waar iets uit te leggen valt,

een kleine expositie aangebracht van

tekeningen en/of foto's onder een afdak of in een open gebouwtje. Op vele
punten is slechts een houten of metalen bord geplaatst met verklarende tekst
en/of tekening.

Kampvuur programma's.

De naam duidt nog op vroeger tijden toen men kampvuren organiseerde en
daarbij iets over het park vertelde. Nu is doorgaans sprake van een openluchttheater met projectiemogelijkheid,

brandt.

waar hoogstens opzij nog een vuurtje

's Avonds worden hier lezingen gehouden met dia's of films, waarbĳ

de onderwerpen variëren en zich ook kunnen uitstrekken tot andere parken.
Het gehele programma is in een uur afgewerkt.
samenzang,

Na een kennismaking,

volgt een kort woord over het doel van de parken,

soms een

een lezing van

hoogstens 20 minuten en eventueel een film.

Rondleidingen.
Op daarvoor geëigende plaatsen worden excursies onder leiding van een

"naturalist" georganiseerd op overeenkomstige wijze als dit ook reeds in
Nederland gebeurt.

Natuurpaden.

Op tal van plaatsen zijn wandelingen uitgezet, variërend van 0,5 tot 2 km,
waarlangs bijzonderheden met bordjes zijn aangegeven.

De uitvoering is zeer

wisselend. Bordjes van velerlei vorm en uitvoering worden gebezigd. Soms
wordt alleen met nummers volstaan, waarbij een folder verkrijgbaar is met
daarin de bezienswaardigheden nader beschreven. Deze folders zijn in de
bezoekerscentra verkrijgbaar,

soms ook in een metalen doos met opklapbaar

deksel aan het begin van het pad.

Het resultaat van dit voortreffelijk werkende vertolkingssysteem is,
dat elke bezoeker vanwaar deze ook komt de gelegenheid heeft iets te leren
van de geologie, het landschap, flora, fauna of historie zonder dat dit veel
moeite kost. Waar in Europa bestaat deze gelegenheid voor de doorsnee
toerist?

Openluchtrecreatie.
Zijn er bij de diverse diensten grote verschillen in beheersdoelstellingen,

merkwaardig uniform daartegenover is de aard van de recreatievoorzieningen.
Dit manifesteert

zich o.m. in de opzet en inrichting van picknickplaatsen,

kampeerterreinen en de uitvoering van borden.

Ook in de State parks en zelfs
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in de stadsparken vindt men hetzelfde beeld. Dit geldt evenzeer voor
Canada.

Dagrecreatie.

Het maken van autotochten staat hierbij bovenaan. Daarop volgt het
picknicken en meer sportieve genoegens als vissen, motorbootvaren,

jagen,

voettochten maken, trektochten te paard e.d.

Langs de wegen.
Langs vele Amerikaanse wegen en zeker langs alle nieuwe grote verbin-

dingswegen vindt men op onregelmatige afstanden pleisterplaatsen. De
eenvoudigste zijn alleen voorzien van een papierbak. In vele gevallen is
daar een tafelbank bij geplaatst. Langs de grotere wegen zijn grotere
picknickplaatsen "rest—areas" met bij elke tafelbank een stookplaats. Meestal
is er ook stromend drinkwater. Bij de nieuwste en grootste picknickplaatsen
is een ’s winters verwarmd toiletgebouwtje geplaatst.
Een ontwikkeling van het bermtoerisme als bij ons is in Amerika niet
te vinden, omdat men in Amerika nergens in de berm van de weg mag stoppen,
tenzij

in noodgevallen.

Vermoedelijk is dit een gevolg van het feit,

dat men

tijdig de gelegenheid tot stoppen (al dan niet met voorzieningen) heeft
gemaakt en tegelijkertijd het stopverbod langs de bermen streng heeft ge—
handhaafd. Hierdoor heeft het verkeer en het recreatieve oponthoud een
ordelijker karakter gekregen dan in Nederland. Gelegenheid tot verpozing
in café of restaurant is overvloedig aanwezig. Van zeer luxueus tot zeer
eenvoudig kan iedereen iets van zijn gading vinden. Bij de nadering van een
grotere plaats of stad neemt deze overvloed gigantische afmetingen aan. Zo
tussen 10 tot 5 km voor de stadsgrens begint een bonte aaneenschakeling van
motels,

wegrestaurants,

tweedehands autoverkoopplaatsen,

shoppingcentra

e.d. Tesamen met de bovengrondse electriciteitskabels en leidingen maakt
dit alles,

dat dergelijke wegen een zeer rommelig en weinig appetĳtelĳk

uiterlijk hebben.

Dagvoorzieningen.
De picknickplaatsen bestaan uit enige of enkele tientallen "eenheden",
gelegen op enige afstand van elkaar. Elke eenheid omvat een verharde parkeer—

plaats, een tafelbank, een stookplaats en een afvalbak. De parkeerplaatsen
zijn met een verharde weg, vaak in de vorm van lussen, onderling en met de
toegangsweg verbonden.

Op plaatsen waar veel mensen komen,

heeft men ook wel

een groot aantal losse banken of lange banken voor gezelschappen, welke
vooraf door groepen voor zondagen worden besproken. De oudste picknick—

plaatsen bestaan reeds meer dan 50 jaar. Bij de National Park Service is
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door het gerichte beleid de aanleg van picknickterreinen weinig gevarieerd.
Als gevolg van kosten-besparende fabriekmatige aanmaak ziet men momenteel
door geheel Amerika eenzelfde soort tafelbank verschijnen van staalbuis
met houten tafelbladen en zittingen. Ruimte voor initiatief bij de beheerders
wordt weinig of niet gelaten.
Minder strak, maar toch ook aan zeer gedetailleerde voorschriften gebonden
is de opzet bij de U.S. Forest Service. Binnen het raam van de voorschriften,
die centraal door het hoofdkantoor in de handboeken zijn vastgelegd,

kunnen

de beheerders nog wel eens aanpassingen aan het terrein maken. Dit komt de
uitvoering ten goede.

Vormen van overnachtingsaccommodatie.

a. Hotels.
Veel hotelaccommodatie in de eenvoudiger klassen in de steden is op zijn

retour geraakt tengevolge van de concurrentie van de motels. Vele hotels
worden thans voor een belangrijk deel door ouden van dagen bewoond. In de
nationale parken treft men buitenhotels aan, al dan niet in combinatie
met een aantal paviljoens, welke van vroeger jaren dateren en intensief
worden gebruikt.

De modernisering laat nogal eens te wensen over,

de exploitanten weinig geneigd zijn tot investeren.

omdat

Aan dit type

accommodatie wordt geen uitbreiding meer gegeven.

b. Motels.
Beter gesitueerden maken veelal gebruik van motels

langs de wegen. Die

beschikken Over-bij de stadshotels ontbrekende-parkeerruimten. In de
parken en de bossen laat men geen motelbouw toe.
c.

'

Zomerhuisjes en bungalows.
In de staatsbossen komen wel zomerhuisjes voor;

men geeft hieraan weinig

of geen uitbreiding. Daarbuiten zijn particuliere maatschappijen werkzaam,
welke terreinen opkopen en in kleine perceeltjes verkavelen en deze doorverkopen aan particulieren,

welke aldaar een zomerhuisje,

tent of caravan

kunnen plaatsen. Bungalowbedrijven in de geest van de Nederlandse met
centrale exploitatie hebben wij niet gezien.
d.

Caravans.
Men kan,

globaal gesproken,

drie typen onderscheiden: het rijdende huis;

de normale caravan en de pickupcaravan. Het rijdende huis kan alleen met
een speciale trekker worden verplaatst.

Het wordt gebruikt door personen,

welke hun beroep op verschillende plaatsen uitoefenen (b.v. wegenbouwers)
of door gepensioneerden, welke

's winters in de zuidelijke landen

verblijven en 's zomers naar het noorden trekken. De overgrote meerder—
heid van de kampeerterreinen in particuliere exploitatie zijn standplaatsen voor deze rijdende woningen, voorzien van aansluitingen voor

standaard kampeerplaats

("family unit") met geëgaliseerde
tentplaats,

tafelbank en stookplaats.

reeds tientallen
in gebruik zĳnde

picknickplaats.

tafelbank met buizenframe. Is momenteel het
standaardmodel van de
National Park Service
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licht, water en riolering. Men vindt deze caravanparken,

evenals de motels,

langs de in en uitvalswegen. De normale caravans beginnen net als in Europa

meer en meer in trek te komen. Vele oude kampeerterreinen zijn er nog niet
voor ingericht. Iets nieuws van de laatste jaren is een soort "laadkist",
welke op een in Amerika veel gebruikte pickup, een kleine vrachtauto met
open laadbak, kan worden geplaatst en welke is ingericht als een van alle
gemakken voorziene caravan.
e. Tenten.
Het kamperen is van ouds een bezigheid van natuurliefhebbers, jagers,
vissers en van de minder goed gesitueerden.

Door de,

als gevolg van de

welstand, florerende motels is het kamperen achter gebleven bij de
ontwikkeling in Europa. Pas in de laatste jaren is er sprake van een
grote toename. De tenten zijn ook veel eenvoudiger en in minder typen
verkrijgbaar dan in Europa.

Inrichting der kampeerterreinen.

Een kampeerterrein bestaat, evenals de picknickterreinen, uit eenzelfde
soort eenheden waarbij er ook een plaats is gemaakt voor de tent of de
caravan.

De terreinen liggen doorgaans in het bos onder de bomen (schaduw

tegen de felle zon), waarbij de grond op de tentplaatsen soms is voorzien
van doorlatende gravel;

op de caravanplaatsen,

evenals de parkeerplaats,

is dit meestal asphalt. Het aantal eenheden wisselt van 10 — 20 per ha. In
de parken van de deelstaten is de bezetting dikwijls dichter.
De toiletgebouwtjes bij de centrale overheidsdiensten zijn meestal eenvoudig en — vooral bij

de nieuwste-degelijk uitgevoerd.

Ze voorzien in

toiletten, urinoirs, wasbakken met spiegel, scheerstopcontacten. Bij de
wasbakken meestal papieren handdoeken en dus ook een bak om deze in weg te
kunnen gooien.

Voor de caravanterreinen is er dan nog een speciale lage en

grote gootsteen voor het wegspoelen van de chemische closetinhoud. De door

de deelstaten geëxploiteerde terreinen, waar men meestal een overnachtings—
geld vraagt,

zijn doorgaans met meer comfort uitgevoerd,

zoals b.v.

met

warm stromend water en douches, kleding—wasgelegenheid, voorraadkastjes bij
elke kampeerplaats enz.
Bij

de Park- en Forest Service zijn de nieuwste gebouwtjes alle volgens

eenzelfde ontwerp gebouwd. Efficient maar zonder enige architectuur. Er is
op de Federale terreinen geen speciale bewaking;

de rangers

nemen het

toezicht in het werk mee. Dit kan, omdat geen geldelijke afrekening moet
plaatsvinden en het toezicht zich dus beperkt tot controle op gedrag en
schoonhouden van terreinen en gebouwen.

In de nationale parken is het kamperen volgens de wet gratis. De
Forest Service heeft zich hierbij aangesloten,

alhoewel men thans wel

experimenteert met een registratie-automaat door middel waarvan men ook
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een vergoeding kan incasseren. De meeste kampeerterreinen bestaan n.l. uit te
weinig eenheden om een beheerder aan te kunnen stellen.
staan vrij

De lagere overheden

in het vragen van vergoedingen en maken daarvan ook gebruik.

Afvalprobleem.
Inherent met de komst van het publiek is het afvalprobleem. Hierin zijn we in

Nederland niet verder achterop dan in Amerika. Er kan zelfs worden gesteld,
dat wij door de enorme vooruitgang van de laatste twee jaar, op dit gebied
niet alleen Amerika voor zijn, maar ook meer begrip hiervoor bij de overheid,
c.q. terreinbeheerders aantreffen.
Al wordt er propaganda tegen de verontreiniging gevoerd en staan er in

de deelstaten vrij hoge boeten op het wegwerpen van afval, toch is b.v. de
noodzaak van frequent gelegenheid geven papier e.d. te kunnen kwijtraken nog
niet doorgedrongen. Men ziet doorgaans alleen hier en daar oude olievaten
als vuilnisvat staan. De National Park Service gebruikt tegenwoordig een grote
huisvuilemmer met deksel, welke vaak nog in te gering aantal zijn geplaatst.
Er is wat dit betreft weinig gevoel voor aesthetische vormgeving. Op enkele
plaatsen was dit laatste probleem echter radicaal opgelost door stevige
drums met zwaar stalen deksel in de grond te laten verzinken. Het deksel kan
dan met de voet worden opgelicht. Door het aanbrengen van een plastic binnenzak
is ledigen mogelijk zonder het vuil los te moeten overstorten.

Deze plastic

binnenzak voorkomt het vuil worden van het vat zelf.
In Amerika wordt het vuilafvoerprobleem door twee van Nederland afwĳkende
factoren beheerst, n.l. het gebruik van stookplaatsen en de grote hoeveelheid
ledige blikjes.
Voor het aanmaken van vuurtjes gebruikt men meestal het papier en ander
brandbaar materiaal,

dat door een vorige bezoeker werd achtergelaten.

ligt dit met de enorme hoeveelheid afvalblikjes.

Anders

Het ergste is het bierblikje,

dat men overal langs wegen en op concentratiepunten kan vinden.

Momenteel is onder de druk van de grote aluminiumproducenten een campagne
om het vertind ijzeren blikje te vervangen door aluminium. Dit heeft het
voordeel, dat deze blikjes door de armen worden verzameld, omdat ze er enig
geld voor kunnen maken. Met angst en vrees ziet men uit naar de vervanging
door plastic, want dan is het leed helemaal niet meer te overzien. Nu verroest

het vertinde blikjes in een paar jaar en verdwijnt daarmede automatisch, maar
het aluminium en vooral het plastic blikje verteert niet of nauwelijks.
In Amerika heeft men wel reeds veel gedaan om de mensen behulpzaam te zijn
het afval bij

elkaar te houden. Men verstrekt in huurauto's,

in toerbussen,

op picknickplaatsen en kampeerterreinen enz. gratis papierzakken in velerlei
uitvoering, met verzoek afval daarin te deponeren en daarna weg te gooien
in de daarvoor bestemde bakken.

Eenvoudig en degelijk
geconstrueerd toilet—

gebouwtje.

Vuilnisvat, gemaakt
van een oude oliedrum.

Vuilnisvat in de grond

verzonken met losse

binnenbak (gevoerd met
plastic zak) en met de
voet op te lichten
zeer stevig stalen
deksel.
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Ook voor de particuliere auto's zijn in Amerika

degelijke en in de auto

goed passende plastic bakjes van flink formaat te koop. Ze worden veel
gebruikt, omdat het handig en goedkoop is.

Aanwijzingen,

borden e.d.

Aan dit onderwerp werd zeer veel aandacht besteed. Er is daardoor een
schat van gegevens verkregen van niet of weinig bekende technieken. Daarvan
is veel bruikbaar voor Nederland.
Ook in Amerika heeft men last van vandalisme,waardoor nogal eens beschadi—

ging van borden, oriëntatietafels e.d. voorkomt. Men heeft daarom gezocht
naar uitvoeringen,

die zo goed als niet kunnen worden beschadigd.

Ten aanzien van de borden langs de wegen is men daarin bij de National
Park Service zeer goed geslaagd. Men gebruikt dikke houten borden, waarin

de tekst is uitgebeiteld (gefraisd) en daarna geverfd. Het hout is geconserveerd met een bruin kleursel, waarbij de nerf van het hout zichtbaar blĳft.
De letters zijn als regel wit geverfd. De uitvoering van deze borden voldoet
aan hoge eisen en past uitstekend in het landschap. In bijzondere gevallen
zijn de kleuren aan de omgeving (strand, blauw meer) aangepast. Bij alle
objekten wordt de naam duidelijk leesbaar aan in— en uitgang vermeld.

Door

de immense verhoudingen in het landschap zijn deze borden veelal ook
omvangrijk.

Vooral bij de Forest Service besteedt men de laatste tijd veel

aandacht aan het goed ontwerpen van dergelijke borden. Het ontwerpen
geschiedt op enkele regionale kantoren, waarna het ontwerp door de betrokken
beheerder wordt gekeurd.
Het houten bord met de gefraisde letters heeft algemeen ingang gevonden,
ook bij particuliere eigenaren voor aanduidingen in de sfeer van de open—

luchtrecreatie.
Met het ontwerpen van verkeersborden langs de autowegen en in de steden
staat men ver achter bij Europa. De borden zijn veelal te klein met weinig
sprekende kleuren terwijl alles in letters en niets in symbolen wordt aange—

duid.
Bij de nieuwste "interstate Highways", die volgens eenzelfde patroon

(in hoofdzaken) als in Europa worden aangelegd, zijn de verkeersaanduidingen
door hun formaat en betere uitvoering wel duidelijker.

Brandgevaar.
Bij alle openlucht activiteiten behoort in Amerika steeds het vuurtje

stoken om te koken, vlees te roosteren e.d. Men laat dit overal toe en
men is van mening, dat ook in zeer brandgevaarlijke streken dit vuurtje stoken,
mits in de speciaal daarvoor gemaakte veldovens,

op alle picknick- en

kampeerterreinen — praktisch altijd in het bos onder de bomen — niet gevaarlijk is.

Allereerst wordt om de vuurplaatsen de bodem al spoedig vrij

sterk
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vertreden, waardoor brandgevaar opleverend materiaal óf wordt fĳngetrapt,

óf wordt opgestookt. Bovendien zijn in vele gevallen meerdere mensen bĳeen.
In de derde plaats heeft men in een enkele brandgevaarlijke situatie om
het terrein een brede goot gemaakt om overlopen van brand zodanig te ver—

tragen, dat men tijd krijgt het vuur te doven.
Volgens onze zegslieden leverden van door de mensen gestichte bos—

branden het grootste aandeel de eenzame trekkers en jagers, die ergens in
de wildernis hun vuurtje stoken en dat onvoldoende gedoofd achterlaten.

Watersport.
De watersport is sterk ontwikkeld in de U.S.A. Niet alleen op de meren,
maar ook langs de kusten en op de rivieren. In tegenstelling tot de zoveel
oudere zeilsport in Europa, bestaat in Amerika veel minder concurrentiestrijd tussen zeilers en motorbootvaarders. In de eerste plaats zijn er
veel minder zeilers,

in de tweede plaats komt de belangstelling voor de

watersport pas de laatste jaren na de tweede wereldoorlog sterk naar voren.
Ook in Amerika erkent men de moeilijkheid,

dat zeilsport en snelle

motorbootsport elkaar niet verdragen en ieder dus een eigen gebied gereser—
veerd moet krijgen,

dat voor de ander is gesloten.

De tegenstelling tussen de belangen van zwemmers en baders aan de ene
kant en de snelle motorbootvaarders aan de andere kant is veel sprekender.
Waar dit noodzakelijk bleek heeft men hieraan een eind gemaakt,
ieder een eigen territoir te geven,

waarbinnen men moet blijven.

gebieden gelden snelheidsbeperkingen voor de motorbootvaarders.

door aan
In sommige
De geluids—

hinder zal in de toekomst gaan verminderen, doordat de nieuwste motoren
veel minder lawaai maken.

Vissport en jacht.

Beide vinden in Amerika vele beoefenaars. Deze sporten worden door de
overheid sterk bevorderd door o.a.

poten,

op grote schaal gekweekte vis uit te

zorg voor de jacht, regulering e.d. Niettemin verwacht men op korte

termijn een groot tekort aan jachtgelegenheid voor de zich sterk uitbreidende
groep van jachtliefhebbers.

Onderzoek.
Ook in Amerika staat het fundamentele onderzoek op het gebied van de
recreatie nog in de kinderschoenen. De vele publikaties op dit gebied
behelzen voornamelijk de verwerking van statistisch materiaal.
In Amerika werkt men volgens vrij nauwkeurig vastgelegde methoden om
door het verzamelen van alle mogelijke gegevens,

vooral tellingen,

over het

gehele land op dezelfde wijze verkregen, inzicht te krijgen in de trendbewegingen. Hierdoor worden voorspellingen althans op korte termijn met
enige betrouwbaarheid mogelijk.

Caravan bestaande uit
een kleine open vracht-

auto ("pick-up"), waar—
op een los caravanchassis. Comfortabel,
gemakkelĳk en goedkoop.

"Boat-ramp", een hel—
ling van waaruit men

per aanhangwagen meegebrachte boten te

water kan laten. Eenvoudige, zeer praktische voorziening.

Bijlage 1.

Ëlä;_li
Reisschema.

14 mei

Vertrek van Schiphol naar Washington.

14 - 20 mei

besprekingen op de diverse departementen,
afdelingen National Park Service,
fisheries and Wildlife,

i.c. met de

Bureau of Sport-

Bureau of Landmanagement enz.

op het Ministerie van Binnenlandse Zaken,

de U.S.

Forest Service op het Departement van Landbouw, enige
algemene diensten als de publiciteitsafdeling e.d.

Bezoek aan Prince William Forest Park, Great Falls Park,
Rock Creek Park en stadsparken van Washington.
een tocht per gehuurde auto van Washington over de

20 - 28 mei

Skyline Drive met bezoek aan het Shenandoah National Park.

Dit werd gevolgd door een volledig afrijden van de
Blue Ridge Parkway met bezoek aan het Pisgah National Forest
en het Great Smoky Mountains National Park.

Via het Wildlife

Refuge Mattamuskeet werd naar de kust gereden met bezoek aan

het Cape Hatteras National Seashore Recreation area. Terug
naar Washington via Jamestown,

Yorktown en Williamsburg,

de Colonial Parkway e.d.
te Washington, afdoening van enige lopende zaken op het

29 mei

Ministerie van Binnenlandse Zaken.
5O mei — 2

juni:

verblijf in Denver met bezoek aan het Regional Office van de
Forest Service, Denver Wildlife Research Center en aan het
Arapaho National Forest.

2 - 5 juni

via Flagstaff naar Grand Canyon National Park, South Rim.

4-7juni

via de Painted Dessert naar Zion National Park. Daarna naar
Bryce National Park;

7 — 10 juni

via Cedar Breaks naar Cedar City.

verblijf in Salt Lake City. Bezoek aan de kantoren van de
Forest Service en de Fish and Wildlife Service,

het

Wasatch National Forest en Bear River Migratory Bird Refuge.

10 - 14 juni

verblijf in San Francisco.

Bezoek aan het Regional Office

van de National Park Service en aan één van de twee bestaande
design offices,

Sierra Club,

de National Muir Woods Monument,

Fairy Land (Oakland) en stadsparken.

14 - 18 juni

tocht per gehuurde auto naar Sacramento met bezoek aan het
hoofdkantoor van de State Park Service van Californië en
aan het Folsom Lake. Vervolgens naar Placerville en Eldorado
National Forest met bezoek aan Lake Tahoe. Daarna via Nevada
naar Yosemite National Park en terug naar San Francisco.

blz.
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per Greyhound bus via Eureka over de Redwood Highway

naar Medford, vandaar met aangeboden vervoer naar
Crater Lake.

21

:

juni

bezoek aan het Crater Lake National Park.
per regeringsauto via Klamath Falls naar Tule Lake National

22 juni

Wildlife Refuge met bezoek aan Tule Lake.
:

25 juni

bezoek aan Clear Lake en Lower Klamath National Wildlife
Refuge.

24
25

per Greyhound bus naar Portland.

juni

- 26 juni

: bezoeken aan het Regional Office van de Fish and Wildlife
Service en het Forest Service Regional Office.

27 juni

: bezoek aan Mount Hood National Forest.

28 juni

: bezoek aan de Oregon State Parks and Recreation Division
in Salem,

daarna excursie naar South Falls State Park en

Lake Shore State Park.

Ir.

W.G.

van der Kloet:

: naar Vancouver (Canada)

29 juni
50 juni—1

juli

:

bezoek aan stadsparken Vancouver en de Provincial Parks
Manning en Garibaldi.

2

— 7 juli

Ir. J.W.

29

:

bijwonen World Conference on National Parks.

Zaaijer

juni

:

bezoek aan de strand en kust State Parks van Oregon, incl.
de duinbeplantingen.
per Greyhound bus naar Seattle. Registratie enz. voor de

50 juni

First World Conference on National Parks.
51
1

juni

:

juli

excursie met de Conference naar Mount Rainier National Park.
opening van de World Conference en National Parks

C\\J'l-PN

meegemaakt.

bezoek aan het Snoqualmie National Forest.

en 5 juli

juli
juli
juli

: Recreatiedag van de Conference meegemaakt.
vrije dag.

bezoek aan diverse bureaus

in Olympia, alsmede Vliegtocht

over het Olympic National Forest.
juli

:

o.a. bezoek aan de State Park Service van de staat
Washington.

Vertrek met de deelnemers naar het Olympic

National Park.

ËËJÀÊEÊ_lL
blz.
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Beiden:
8

: bezoek aan het Olympic National Park.

juli

8 — 9 juli

10 — 11

juli

12 — 15 juli

:

treinreis naar Yellowstone National Park.

: bezoek aan het Yellowstone National Park.
: bezoek aan het Teton National Park.

Ir. W.G. van der Kloet:
14 — 15 juli

: terug naar Yellowstone National Park. Bezoek Gallatin
Forest.
naar Minneapolis;

vervolgens naar de Niagara Falls.

16 — 17 juli

:

18 - 19 juli

: naar New York bezoek Museum of Natural History.

Ir. J.W.

Zaaijer:

14 juli

15 — 17

:

juli

reis naar Chicago,

Oak Park.

: bezoek aan de Forest Preserves areas van de Cook County

National Parks.
18 — 19 juli

: naar New York, bezoek aan de stadsvoorzieningen voor
de openluchtrecreatie.

Beiden:
20 juli

: vertrek per ss. "Rotterdam" naar Nederland.

28 juli

: aankomst te Rotterdam.

W
blz.
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Bezochte instellingen enz.

In de U.S.A. worden de parken, natuurreservaten en de openlucht—
recreatievoorzieningen voornamelijk tot stand gebracht door de Overheid.
Tijdens de reis is dan ook de nadruk komen te vallen op de contacten met
personeel van de National Park Service,
Bureau of Sportfisheries and Wildlife,

de U.S.

Forest Service, het

de State Park Services van de staten:

Californië, Oregon, Washington en British Columbia en de Cook County Forest
Preserves Service.

Van de National Park Services werden bezocht:
1.

Het Hoofdkantoor in het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

2.

Shenandoah National Park

5.

The Blue Ridge Parkway

4.

Great Smoky Mountains National Park Gatlinburg

Tenessee.

5.

Cape Hatteras National Seashore
Recreational Area

Manteo

N.Oarolina

6.

Colonial National Historical Park

Yorktown

Virginia.

7.

Colonial Parkway

Jamestown

"

8.

Prince William Forest Park

Triangle

"

9.

Great Falls Park

Great Falls

"

10.

Rock Creek Park

Washington

Distr.of Columbia.

11.

Grand Canyon National Park

Grand Canyon

Arizona.

12.

Zion National Park

Springdale

Utah.

15.

Bryce National Park

Bryce Canyon

"

14.

Cedar Breaks National Monument

Cedar City

"

15.

Regional Office National
Park Service

S.Francisco

16.

Muir Woods National Monument

Mill Valley

"

17.

Yosemite National Park

Yosemite Valley

"

18.

Crater Lake National Park

Medford

Oregon.

19.

Mount Rainier National Park

Longmire

Washington.

20.

Olympic National Park

Port Angeles

21.

Yellowstone National Park

Yellowstone

22.

Teton National Park

Jackson

'

Luray

Virginia.

Roanoke

"

California.

"
Wyoming.

"

Van de U.S. Forest Service werden bezocht:

25.

het Hoofdkantoor te Washington in het Ministerie van Landbouw.

24.

Pisgah National Park

Ashville

N.Oarolina.

25.

Regional Office Rocky
Mountain Region

Denver

Colorado.

Arapaho National Forest

Denver

"

26.

Bijlage

27.

Wasatch National Forest

Salt Lake City

Utah.

28.

Eldorado National Forest

Placerville

California.

29.

Mount Hood National Forest

Portland

Oregon.

50.

Gallatin National Forest

Cooke City

Wyoming.

51.

Regional Office for Pacific
Northwest

Portland

Oregon.

32.

Snoqualmie National Forest

Seattle

Washington.

55-

Olympic National Forest

Olympia

Washington.

Van de

545556.

2.

"State" Park en Forest Services werden bezocht:

Californian State Park Service

Sacramento

California.

”

Folsom Lake State Park

Highway Department, State of Oregon
State Parks and Recreation Division Salem

57-

Silver Falls State Park

"

58.

Cape Look Out State Park

"

59—

Nidalan Sandpit State Park

"

40.
41.
42.

Lake Shore State Park

"
British Columbia.

Manning Provincial Park

H

Garibaldi Provincial Park

Van de County organisaties werd er slechts één bezocht, n.l.

45-

Cook County Forest Preserves
District

River Forest

Illinois.

Van de stedelijke voorzieningen werden bekeken:

44.
45.
46.
47-

Washington D.C.parken.

48.

Seattle stadsparken.

49.

Vancouver stadsparken.

50.

Chicago en omgeving;

51.

New York, stadsparken.

San Francisco stadsparken.
Oakland Stads-openlucht voorzieningen o.a. Fairey Land.
Portland stadspark.

stranden en parken.

Van het Bureau of Sportfisheries and Wildlife werden bezocht:
52.

Mattamuskeet National Wildlife Refuge New Holland

N.Oarolina.

55.
54.
55.
56.

Denver Wildlife Research Station

Denver

Colorado.

Bear River Migratory Bird Refuge

Brigham City

Utah.

Tule Lake National Wildlife Refuge

Tulelake

California.

Fish and Wildlife Service
Regional Office

Portland

Oregon.

H

Ëlâ;_ìi

Voorts werden nog bezocht:

57-

Bureau of Outdoor Recreation

Washington D.C.

58.

Museum of National History New York

New York.

59-

Zoo Salt Lake City

Salt Lake City.

60.

Sierra Club Berkeley,

California

San Francisco.

Bijlage 5.
Enige gegevens over de National Park Service:
Tot de N.P.S.

50 nationale parken.

behoren:

9 nationaal historische parken.
85 nationale monumenten.

12

"

militaire parken.

1

"

ere-begraafplaats.

5

"

slagvelden.

5

"

5

"

parken.

"

terreinen.

15

"

historische terreinen.

14

"

gedenktekens.

10

"

begraafplaatsen.

1

"

zeekust recreatieterrein.

1

"

zeekust.

5

"

recreatiewegen.

1

"

hoofdstad park.

in totaal 180 terreinen, die een totale oppervlakte hebben van 25 millioen
acres : 9,5 millioen ha = bijna 5 x Nederland. Dat is 0,96% van de
oppervlakte van de U.S.A.

79 millioen of 8,5 personen per ha

aantal bezoekers in 1961

per jaar.

"

"

"

"

Grand Canyon South Rim 1,2 millioen.

"

"

"

"

Great Smoky Mnt.N.Park 4,8

"

"

"

"

"

Shenandoah N.Park

1,9

"

Mnt.Rainier, Washington,

Acadia N.Parks:

Yellowstone, Rocky Mountains,

elk meer dan 1,6 millioen.

Olympic en Grand Teton N.Parks elk meer dan

1,5 millioen bezoekers.
Toename aantal bezoekers per jaar achtereenvolgens vanaf 1950:

56, 42, 46, 48, 50, 55, 59, 59, 65, 72 en in 1961
percentage bezoekers reizend per eigen auto

54 millioen,

79 millioen.

96%

vermeerdering aantal picknick en kampeerplaatsen tot 1966 van 12.000 tot
28.000 st.

Bijlage 4.

Enige

gegevens

over

de U.S.

Forest

Service.

186 millioen acres : 75 millioen ha.

Oppervlakte in beheer:

d.it is 7,8% van de U.S.A.
beheerseenheden:

(Nederland:

=

5.35 "
155

bosgebied

"

)-

stuks

18 stuks

grasland
waterleverancier voor 1800 steden en dorpen.

95 millioen.
\J'I

bezoekers in 1960
kampeer— en picknickplaatsen

zomerhuis terreintjes
vakantieoorden

640
>000
500

wintersportplaatsen

195

zwemgelegenheden

220

groepskampeerterreinen

655

jagers

meer dan

jachttableau

vissers

stuks.
stuks.

2
695 000

millioen.

5

millioen.

stuks

ten behoeve van betere visgelegenheid

55 000 acres.

verbetering van

en
aanleg van

studieobjekten voor het wild

55 miles waterlopen.

980

acres visvijver.

75

851
142

in 1960 werden gebouwd:

miles wegen.

miles voetpaden.

47 bruggen.
door de houtaankapmijen werden in de
staatsbossen gebouwd ten behoeve van de uitsleep
onderhoud vond plaats aan:
en
aantal kantoren
uitkijkposten
woningen, barakken enz.
schuren

850
162 400
106 500
700
900
400
400

miles wegen.
miles wegen.
miles paden.

Klassificatie over de parken enz. van de deelstaten.

l. State Parks
State Parks

Interstate parks

State arboreta

Major state parks

State reservations

Minor state parks

State scenic reserves

Reservations

Canalways

Reservoir lakes

Conservation areas

g. State Monuments and Historic Sites
State forest monuments

Historic memorials

State geologie sites

Historic monuments

State historic sites

Historic properties

State historical monuments

Historic sites

State historical parks

Historical—Memorial

State historical sites

state parks

State memorial fields

Historical monuments

State memorial parks

Memorials

State memorials

Memorial parks

State monuments

Memorial shrines

State park monuments

Monuments

State preserves

Museums

Archeological sites

Preserves

Battlefields

State shrines

5. State Recreation Areas
State beaches

Development areas

State beach parks

Group camps

State lakes

Marine parks

State lake reserves

Major beaches

State lands recreation areas

Minor beaches

State recreation areas

Public campsite

State recreation reserves

Public fishing lake reservations

State recreational areas

Recreation areas

State recreational reserves

Recreational parks

State special use areas

Riding and hiking trails system

Cooperative recreation areas

Water access areas

W
blz.

4. State Parkways
State parkways

Memorial highways

Interstate parkways

Parkways

5. State Waysides
State scenic waysides

Roadside state parks

State waysides

Waysides

State wayside areas

Wayside parks

Roadside picnic groves

2.

PLAAIS VAN HEY BUREAU OF OUTDOOR RECREATION IN DE DEPARTEMENIALE INDELING.
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