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Geld voor maaien en snoeien is op
Problemen voor recreatiegebieden van Staatsbosbeheer in het
Groene Hart

HET LOETBOS IN DE KRIMPENERWAARD VALT OOK ONDER STAATSBOSBEHEER. FOTO JAN KOK

Het is twee voor twaalf voor de recre-atiegebieden in het Groene
Hart. Staats-bosbeheer heeft geen geld meer om te maaien of
groen te beheren.
Van LAURA VAN VUUREN
Staatsbosbeheer mist het geld om de bijna 2800 hectare in Zuid-Holland,
Noord-Holland en Utrecht te maaien. Daarvan ligt de helft in ZuidHolland (circa 1400 hectare), wat 2,5 miljoen euro kost om bij te houden.
Het gaat om gebieden zoals het Bentwoud tussen Waddinxveen en
Boskoop die onderhoud mis dreigen te lopen.
Ook de omgeving rond de Reeuwijkse en Nieuwkoopse Plassen en de
Rijnstreek - het recreatiegebied tussen Alphen en Leiden - loopt de kans
niet meer te worden gemaaid en gesnoeid. Andere recreatiegebieden in
het Groene Hart die onder Staatsbosbeheer vallen, zijn te vinden in de
Krimpenerwaard, zoals het Loetbos.
Regelingen
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Bij de natuurgebieden zijn overigens geen problemen, omdat hiervoor
speciale regelingen bestaan. ,,Recreatiegebieden vallen tussen wal en
schip'', vertelt Nick de Snoo, hoofd van Staatsbosbeheer in ZuidHolland.
Deze recreatieplekken zijn decennia geleden aangelegd om de groei van
steden te remmen en de bewoners een toevluchtsoord te geven om de
stadsdrukte te ontvluchten.
De stukken die in eigendom van gemeenten zijn, worden echter wel
gemaaid, door datzelfde Staatsbosbeheer. Hoewel het geen geld meer
heeft voor de eigen stukken, houdt het wel de gebieden voor andere
partijen bij. Die betalen uiteraard voor dergelijke klussen.
Zo kan het voorkomen dat bij een fietspad de linkerberm wel is gemaaid
en de rechterberm niet. ,,In de Reeuwijkse Hout beheren we voor het
recreatieschap, dat van gemeenten is'', vertelt De Snoo. ,,Daar krijgt het
recreatiegebied wel impulsen. Hoe langer investeringen uitblijven, hoe
lastiger het wordt om de gebieden te krijgen, zoals ze horen te zijn.''
Per hectare is al 100.000 euro geïnvesteerd. Het beheren vormt een klein
deel van de kosten. ,,Het zijn jonge gebieden die heel veel potentie
hebben'', vertelt De Snoo. ,,In Utrecht is onderzoek gedaan, waaruit is
gebleken dat beheren kan voor 2000 euro per hectare. Daar is al besloten
dat de overheid bijspringt en ongeveer 75 procent betaalt. Dat zou in
Zuid-Holland ook moeten.''
Verwilderen
Het verwilderen is daarnaast ook niet goed voor de natuur ,,We zien de
gebieden achteruitgaan", vertelt boswachter Lieke Verhoeven. ,,Het
landschap wordt eenzijdig.''
De boswachters zoeken steeds naar creatieve oplossingen om ervoor te
zorgen dat kleine stukken gras alsnog worden gemaaid. ,,Vrijwilligers
maaien stukken rond bankjes weg. Het blijft rommelen in de marge,
maar biedt geen structurele oplossing'', stelt Verhoeven.
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