DE MENS KAN TEGENWOORDIG OVERAL
KOMEN, MAAR NERGENS MEER VERBLIJVEN
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De tijd, waarin werken (jagen) en wonen plaatsvond in een natuurlijke omgeving, die van ons allen
was en in een tempo dat mensen nog niet gespannen deed uitzien naar ontspanning, is ver verleden.
De levenswijze was kleinschalig, de natuurlijke
omgeving was: ruim en zonder prikkeldraad. Het
terugroepen van dat beeld van weleer in onze hedendaagse samenleving is een ontspannende gedachte, maar het thans willen realiseren en beleven van 'iets van toen' een bijna uitzichtloze inspanning. De levenswijze is 'ekonomisch rendabel'
grootschalig en de natuurlijke omgeving is verkleind, verkocht, bestemd, verdeeld en vol prikkeldraad. De ontwikkelingvan leefwijze en middelen
heeft een ingebouwde tegenstelling zichtbaar gemaakt. De bevolkingstoename en de steeds grotere inspanning voor 'welvaart' bracht de opgejaagde mens in een steeds minder vrij toegankelijk wordende 'gekultiveerde' omgeving. Tegenstellingen
geven problemen en leiden in de samenleving tot
bestuurlijk ingrijpen, regelen, verbieden, burokratie en het 'koesteren van het probleem als arbeidsintensief studie-o bjekt'. Er is veel belangstelling
voor de problemen van mensen, maar voor de
mensen met problemen aanmerkelijk minder. De
behoefte van mensen aan ontspanning en verandering van omgeving, groeit tegen de verdrukking
in.
Wie, als vorm van kleinschalige rekreatie, al trekkend
door natuur en landschap ziet dat mogelijkheden beperkt en onmogelijkheden legio zijn, komt al snel tot
de ontdekking dat de aandacht voor dit 'welzijnsbelang' niet zo groot is. Een welzijnsbehoefte, in natuur en landschap te kunnen rekreëren, middels een
sportief, eenvoudig en aangepast medegebruik, wordt
steeds meer beperkt door de indeling van onze ruimte
in twee hoofdgebruiken, nl. produktie-belangen en natuurbescherming. Hoewel de natuurbescherming een
noodzaak op zich is, komt wel de leefbaarheid voor
mensen door die ruimtelijke tweedeling steeds meer in
de verdrukking. Vanouds zijn er ijzersterke wetten die
de produktiebelangen zodanig beschermen, dat de
noodzaak van wettelijke maatregelen voor bescherming van natuur en milieu werd ingezien en niet uitbleef. Maar wettelijke regelingen, die recht op leefbaarheid erkennen, bevorderen en beschermen wor-
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den kennelijk—nog—niet nodig geacht.
Dat belangen in deze niet zonder meer worden behartigd, mag blijken uit de moeizame procedure, waarmee in Engeland de bekende Pennine Way tot stand is
gekomen. Het initiatief tot dit voetpad, dwars door de
moerassen naar de Schotse grens, werd tientallen jaren tegengehouden door waterschappen en hoenderjagers. Pas na de komst van de Wet over de toegankelijkheid van het landelijk gebied, kwam er schot in de
realisatie.
Kleinschalige rekreatie-tircuits
Het blijkt dat, nu de behoefte aan kleinschalige rekreatie-circuits zoals doorgaande voet-, fiets- en kanoverbindingen groeiende is, deze welzijnsbehoefte van de
mens niet of nauwelijks een ruimtelijke afwegingsfaktor vormt bij beleidsvoorbereiding en politieke keuzes.
Het feit, dat het gebruik en dus de behoefte aan deze
circuits toeneemt, kan iedere deelnemer uit eigen ervaring bevestigen. Ook ziet men een toename in het
propageren en organiseren van bijv. voet-, fiets- en kano-trektochten of soortgelijke vakantiekampen. Niet
alleen in het buitenland en in eigen land, maar ook in
de noordelijke provincies is een stijgende belangstelling merkbaar. Ook de dienstverlener op middenstandsnivo speelt in op de behoefte van de trekkende
rekreant. Gespecialiseerde wandel- en fietswinkels ed.
bieden een toenemende stroom aan informatie, kaar-

wandelroute door de Lmdevallei
ten en trekkersuitrusting in doelgerichte en aangepaste vorm. Het lijkt voor de hand te liggen dat in vele landelijke gebieden de rustzoekende en milieu-vriendelijke trekker op de kruis- en rustpunten van de circuits
eenveel middenstandsvriendelijkergast is dan de
klanten van de grootschalige en zelfverzorgende rekr eatieb edr ij ven.
Het is (de schrijver) gebleken, dat plaatselijke WV's
en verenigingen voor dorpsbelangen zich vaak uitspreken voor kleinschalige voorzieningen, maar dat er onvoldoende begrip bestaat bij de gemeentebesturen
om deze te beschouwen als schakel in een circuit,
waarbij men ontvangt, het eigene biedt en laat passeren. Gemeenten denken te centralistisch, de provincies koördineren, maar voegen niets nieuws toe als bovengemeentelijk beleid en het rijk heeft uitsluitend het
oog gericht op het ekonomisch nut van rekreatie en
toerisme. Dit laatste wordt nog versterkt doordat
provincies en gemeenten, gedwongen door de financiële afhankelijkheid, het beleid van het Rijk volgen.
Alle uitspraken van lagere overheden ten spijt is er
geen prioriteit voor betaalbare rekreatie voor de eigen
bewoners in de woonomgeving en het medegebruik
door de — passerende—kleinschalige rekreant, maar
wordt men meegezogen met het, op grootschaligheid
gerichte, rijksbeleid en de belangen van de rekreatieindustrie.

