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o p 26 april 1935 werd het land
goed 'De Hooge Veluwe' door de 
heer en mevrouw KröUer-Müller 
overgedragen aan de Stichting het 
Nationale Park de Hoge Veluwe. 
Dit jaar wordt dan ook het 50-
jarig bestaan gevierd, ter ere 
waarvan o.a. de film en het jubi
leumboek onder de titel 'Het be
waarde landschap' zijn uitge
bracht. 

Relatie natuurbehoud - recreatie 

Laten we eens nagaan hoe dat landschap 
in de afgelopen 50 jaar is bewaard. De 
statuten van de Stichting uit 1935, die 
nog steeds van kracht zijn, bepalen o.a. 
dat: het landgoed als natuurmonument 
behouden dient te blijven en dat het 
dient te worden opengesteld voor het 
publiek. Zo'n tekst is ruim te interprete
ren maar in de huidige tijd luidt de op

dracht dat natuurbehoud en recreatie 
moeten samengaan. Wanneer we daarbij 
nog opmerken dat het Park jaarlijks zo'n 
half miljoen bezoekers ontvangt, dan 
rijst de vraag of dit wel te combineren is 
met de duurzame instandhouding van 
de in het Park gelegen natuurgebieden. 
Zijn de statuten derhalve wel uitvoer
baar? 

Wanneer we de voorwaarde stellen 
dat het recreatieve gebruik de duurzame 
instandhouding van het natuurterrein 
met behoud van de natuurwetenschap
pelijke en landschappelijke kwaliteiten 
niet in de weg mag staan, dan is gedu
rende het bestaan van de Stichting daar
aan redelijk voldaan. Daarbij dient ech
ter te worden bedacht dat het landschap 
geen statisch gegeven is en dat het heel 
moeilijk is veranderingen in natuurwe
tenschappelijke kwaliteiten exact te rela
teren aan recreatief gebruik. Dit is wel 
mogelijk bij extreme vormen, b.v. daar 
waar het vegetatiedek door recreatie ver
dwijnt. Voorzieningen ten behoeve van 
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publiek en recreatie gaan meestal en in 
meer of mindere mate ten koste van de 
natuur. Enerzijds trekken voorzieningen 
bezoekers aan. Het beleid van de Stich
ting is er dan ook op gericht een aantal 
recreatieve en educatieve voorzieningen 
te hebben die het Park grotere attractie 
verlenen. Anderzijds kunnen die voor
zieningen regulerend werken en een 
goede zonering versterken. 

Recreatieve voorzieningen 

Dat voorzieningen bezoek aantrekken, is 
overduidelijk voor b.v. het Rijksmuseum 
KröUer-Müller, het Jachtslot St. Huber-
tus en de verharde fietspaden. Het is van 
belang zeker niet meer van dergelijke at
tracties te maken dan een gebied kan 
verdragen. Daarbij moet onderscheid 
worden gemaakt naar de aard van de at
tractie. Museum, jachtslot en restaurant 
kunnen grote aantallen bezoekers ver
werken zonder dat het rondom gelegen 
natuurgebied hiervan te lijden heeft. 
Dit vereist alleen een goede bewegwijze
ring en een behoorlijke opvang ter plaat
se. Met gespreide voorzieningen zoals 
het stelsel van verharde fietspaden, wan
delroutes en wildobservatiepunten ligt 
dat anders. De invloed daarvan straalt 
meestal meer uit op het omringende ge
bied. 

Het overgrote deel van de voorzie
ningen ligt in het midden van het park 
waar ook de hoofdwegen samenkomen. 
In 1938 is er begonnen met de bouw van 
het museum. Tevens vinden daar de cul
turele activiteiten plaats. In het overige 

deel van het park heeft het natuurbeheer 
voorrang. Dit uitgangspunt van gecon
centreerde recreatie heeft in de praktijk 
tot op heden over het algemeen bevredi
gend gewerkt. 

Voorwaarden voor samengaan na
tuurbehoud - recreatie 

Voor een goed samenspel tussen natuur
behoud en recreatie dient echter aan ze
kere voorwaarden te worden voldaan. 
Voor de Hoge Veluwe kan dit het beste 
worden toegelicht aan de hand van de 
vergelijking met een ongeveer overeen
komstig natuurgebied. Daarvoor kiezen 
we het Nationale Park Veluwezoom van 
Natuurmonumenten. Een globale verge
lijking van de essentiële kenmerken in 
de relatie natuurbehoud - recreatie geeft 
tabel 1. 

Uit dit overzicht blijkt dat aard en 
oppervlakte van het terrein een grote 
mate van overeenkomst vertonen vooral 
op de punten waar het hier om gaat. De 
bodem laat wel grote verschillen zien. 
De Veluwezoom is over het algemeen 
rijker door de aanwezigheid van gestuwd 
preglaciaal en door de aanwezigheid van 
loss- en leemhoudende gronden in het 
oosten en zuiden van het Park. Deze 
gronden hebben grote draagkracht in 
vlak terrein. 

Voor recreatie kwetsbare terreinen 
zijn in Veluwezoom de geaccidenteerde 
heidevelden langs de zuidrand. Op de 
Hoge Veluwe zijn dit de korstmosvege
taties. 

De kenmerken die voor de relatie 

natuurbehoud-recreatie essentieel zijn, 
bevinden zich voorts in de infrastruc
tuur. Het grote aantal ingangen in com
binatie met de openbare wegen maakt 
de Veluwezoom in recreatief opzicht 
veel moeilijker te beheren. Het gebied is 
in juridische zin opgedeeld in wel 15 ter
reinen die in feite dag en nacht te berei
ken zijn vanaf het stelsel van openbare 
wegen. De controle op de naleving van 
de toegangsbepalingen en op de strope
rij vergt derhalve veel meer mankracht 
en is m.i. in feite nauwelijks overal uit
voerbaar. 

Op zichzelf behoeft de openbaar
heid van wegen nog geen nadeel te zijn 
in een gebied dat vrij toegankelijk is. 
Maar het zit veeleer in het starre karakter 
die deze openbaarheid met zich mee
brengt. De overheid zal niet snel gene
gen zijn om iets van deze openheid prijs 
te geven aangezien zij daarmee haar zeg
genschap kwijtraakt. Ook een tijdelijke 
afsluiting voor het verkeer of het verleg
gen van routes is in de praktijk tot nu toe 
nauwelijks haalbaar gebleken wanneer 
een geïntegreerd natuurbehoud en re-
creatiebeheer dat wenselijk maakte. 
Grote natuurgebieden en zeker nationa
le parken kunnen alleen dan op de lange 
duur zonder schade belangrijke aantal
len bezoekers ontvangen wanneer het 
aantal ingangen beperkt is en het beheer 
van natuurterrein, wegen en verkeer in 
één hand. Alleen dan zijn een goede op
vang en zonering mogelijk. 

De voorlichting en de natuuredu
catie zijn eveneens gebaat bij een zeer 
beperkt aantal ingangen, met name voor 
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het gemotoriseerd verkeer. Ook de 
kosten van toezicht zijn lager bij een 
goede infrastructuur. Deze situatie is op 
de Hoge Veluwe aanwezig en wordt be
gunstigd door de omrastering. Rasters 
zijn uiteraard geen doel op zich, maar ze 
kunnen voor de werkelijk grote natuur
gebieden in Nederland in bepaalde situ
aties positief werken. 

Plaats van recreatieve voorzienin
gen 

De voorzieningen voor het publiek zijn 
zoals gezegd op de Hoge Veluwe gecon
centreerd in één gebied, het zgn. land

goed Hoenderloo. Als het terrein maar 
groot genoeg is en voldoet aan de hier-
bovengestelde eisen, behoeven recreatie
ve voorzieningen niet per se aan de rand 
te worden gesitueerd, zoals veelal wordt 
beweerd. De bezoekers dienen dan wel 
bij binnenkomst de algemene informa
tie te ontvangen over terreinindeling, re
creatieve voorzieningen en een uitnodi
ging voor het bezoekerscentrum. Daar
om moet het aantal ingangen beperkt 
zijn, hetgeen in de praktijk van het be
heer op de Hoge Veluwe ook voldoet. 

Mede naar aanleiding van de ver
gelijking kan worden opgemerkt dat in 
het beheer van Veluwezoom nog veel 

Beeldentuin bij Rijksmuseum Kröller-Müller 
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Jachtslot St. Hubertus 

valt te verbeteren. Hieraan wordt geluk
kig gewerkt in het kader van het Proef
gebied Nationaal Landschap Veluwe. 

De Hoge Veluwe kan het huidige 
bezoek over het algemeen goed verwer
ken. Het levert geen blijvende schade 
aan de natuur. Uiteraard is de invloed 
van de recreanten, b.v. langs de verhar
de wegen, plaatselijk merkbaar zoals in 
vrijwel alle natuurgebieden. De opper
vlakte van deze recreatieve zones in het 

park bedraagt echter nog geen 1% van 
het totale gebied. Ik acht dat acceptabel, 
zeker wanneer daarmee wordt bereikt 
dat het gebied als geheel door de recrea
tie niet in kwaliteit achteruitgaat. 

Van het bezoek aan de Hoge Velu
we komt 90% in de maanden maart tot 
en met oktober. Naar mijn mening kan 
het park op die basis zeker 600.000 be
zoekers per jaar verdragen zonder scha
de. Wanneer het bezoek meer in de tijd 
zou kunnen worden gespreid, dan zou 
dit nog gunstiger zijn, maar de moge
lijkheden hiertoe zijn gering. Het is niet 
de bedoeling de recreatieve voorzienin
gen nog belangrijk uit te breiden; alleen 
voor de natuureducatie staan voor de ko
mende jaren nog enkele aanvullingen op 
het programma. 

Summary 
Nature consetvation and recreation at the 
National Park De Hoge Veluwe. 
Although half a miUion people visit the Nati
onal Park De Hoge Veluwe yearly, very little 
damage is done to the vegetation. Damage 
occurs mainly along the few roads which lead 
to the centre of the park with the recreational 
facilities such as Museum KröUer-MüUer and 
Visitors' Centre. The author states that the 
presence of only a few entrances is profitable 
for a management aimed on natute consetva
tion. This year the National Park De Hoge 
Veluwe exists 50 years and it appears that re
creation and nature conservation operated 
harmoniously. 

Ir. C. J. Stefels 
Stichting Nationale Park De Hoge Veluwe 
Apeldoornseweg 250 
7351 TAHoenderloo 
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Met deze Nieuwe Atlas Nederlandse Blad
mossen, uitgekomen op de dag van zijn ere-
promotie te Amsterdam, laat Landwehr 
wederom een fraai staaltje van zijn kunnen 
zien. In samenwerking met de bryologen van 
het Rijksherbarium te Leiden is op basis van 
z'n voorganger 'Atlas van de Nederlandse 
Bladmossen', al jaren uitverkocht, een uitste
kende atlas samengesteld. Deze kan als zoda
nig bewonderd en gebruikt worden, maar 
komt nog beter tot zijn recht in combinatie 
met de binnenkort te verschijnen 'Bladmos-
flora van Nederland', waarop de atlas in ho
ge mate is afgestemd; zo zelfs, dat de (niet in 
die flora opgenomen) veenmossen in deze at
las een eigen plaatnummering hebben gekre
gen, en dat ook de in de flora nieuw te ma
ken nomenclatorische combinaties al opge

nomen zijn — als nomina nuda dus. In com
binatie met de 'Atlas Nederlandse Levermos
sen' van dezelfde auteur beschikken we nu 
over prima illustraties van alle Nederlandse 
mossen die tot begin 1984 van ons land be
kend waren — een situatie die voor weinig 
landen en voor weinig plantengroepen zal 
gelden! 
In vergelijking met z'n voorganger is er in 
deze atlas veel gewijzigd, zoals de titel al 
aangeeft. In de oude platen zijn vele details 
verbeterd (en soms prachtige habitus-
tekeningen toegevoegd), alle nieuwe soorten 
zijn getekend, en determinaties en nomen
clatuur zijn geheel up-to-date gemaakt. Ook 
de tekst onderging ingrijpende wijzigingen. 
Zo zijn de doorj. J. Barkman opgestelde oe-
cologische karakteristieken van de soorten. 


