."

"

MINDER WANDELAARS, MEER
FIETSERS IN AMERONGSE BOS
Recreatie-onderzoek uit 1976 in 1989 herhaald
-.
('.- ,-

In 1976 is onderzoek gedaan naar het
recreatieye gebruik \'an het Amerongse Bos;
in 1989 is dit onderzoek herhaald. De meest
opvallende \'erschuiving was die tussen
fietsers en wandelaars: het percentage wan·
delaars is met de helft verminderd en het
percentage fietsers is nagenoeg verdubbeld.
De laat:;te yeertienjaaris het aantal inwoners
in de directe omgeyingyan het Amerongse Bos nogal
toegenomen. Zo telde de gemeente Veenendaal in
1976 circa 35.000 en in 1989 ruim 47.000 inwoners.
'let kader yan nieuwe beheers- en inrichtingsplánnen zijn in het najaar van 1989 opnieuw
bezoekerstellingen verricht. BO\'endien zijn er plannen om het Amerong:;e Bos tot Nationaal Park te
bestemmen.
In het onderzoek is gebruik gemaakt van twee
systemen voor tellingen: cordontellingen en kruispunttellingen. In het eerste geval werd een zo volledig
mogelijk cordon rond het bos gelegd; bij alle ingangen
waren telposten geplaatst. Op deze wijze kreeg men
een betrouwbaar beeld yan het totale bezoek. Bij de
kruispunttellingen werd op twee centraal gelegen
plekken geregistreerd in welke richting de mensen
gingen.
Onderzoeker drs. P.A.M. \ ïsschedijk: 'Voor het eerst
werd bij dit soort onderzoek gebruik gemaakt van
mini-computers. Met behulp yan streepjescodes en
een afleespen werden de gegevens ingevoerd. Zo
konden de resultaten direct worden afgelezen." Het
(
ehorende applicatieprogramma is door Peter
\ Jsschedijk zelf ontwikkeld.

TOENA1\iE
De tellingen werden gehouden op dagen met goed
weer. Het gemiddelde aantal bezoekers op de
zondagen lag op 3500 (het Amerongse Bos is 870 ha
groot!; in vergelijking met 1976 betekende dit een
toename van vijftien procent. In het algemeen was
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er sprake van een geleidelijke toename van het
bezoek in de loop van de dag. Het drukste punt lag
rond 15.00 uur. zowel voor wandelaars als voor
(gewone I fietsers. Daarna bleef het druk tot omstreeks 17.00 uur. Dat is op • normdagen een
gebruikelijk beeld bij bos- en natuurbezoek. Wat
betreft sportfietsers was de druk om circa 11.00 uur
al hoog. Die bleef vervolgens gedurende de rest "an
de dag min of meer gelijk. Hiervan maakte de
'mountain bike', een recent modeverschijnsel, een
belangrijk onderdeel uit. Vooral in de ochtenduren
kwamen relatief grote hoeveelheden mensen met
dit vervoermiddel het bos in. \Vandelaars ble\'en
gemiddeld 70 minuten in het bos; gewone fietsers 38
minuten en sportfietsers 33 minuten (maar die fietsen ook wat harder).
Het belangrijkste verschil tussen de tellingen "an
1989 en die van 1976 betrof het aandeel wandelaars
en fietsers in het totale bezoek. In 1976 waren de
meeste bezoekers wandelaars: 60 procent. Het
aandeel fietsers maakte 36 procent uit. In 1989 was
dat precies omgekeerd: 33 procent wandelaars en 63
procent fietsers. Voor de inrichting van het gebied is
dateen belangrijk gegeven. Daarnaast constateerden
de onderzoekers nog een knelpunt voor het beheer.
In het gehele Amerongse Bos geldt een aanlijngebod
voor honden; dat wordt echter niet al te go!:d
nageleefd. Visschedijk: "Van de verkoop van hund!:riemen zal geen enkele plaatselijke middenstander
hier rijk worden. Ongeveer driekwart van alle get!:ld!:
honden liep lus."

• Een normdag
is een dag die
representatief is
voor het bezoek;
meestal wordt
hiervoor de tiende
drukste dag van
het jaar genomen
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