Geitenharenwollen sokken
In de jaren’60, waaraan de laatste tijd veel aandacht wordt besteed, was de recreatiesector het
domein van natuurvrienden, veelal geitenharenwollen sokken dragers van
sociaaldemocratische huize. Het was de tijd, waarin recreatieschappen in het westen des lands
werden gesticht. Om tenminste twee goede redenen: de stadse bleekneusjes moesten met het
landschap in aanraking kunnen komen. En deze schappen vervulden een bufferfunctie tussen
de oprukkende stedelijke gebieden en het Groene Hart. De Rottemeren was zo’n schap,
waarin de provincie en vooral Rotterdam grote bedragen investeerden. Geen luxe, weinig
comfort, omdat de politieke aanhangers van de ‘terug naar de natuurbeweging’ dat niet nodig
vonden. Soberheid troef!
Veertig jaar later is de sector recreatie & toerisme een krachtige economische sector, waarin
jaarlijks vele miljoenen euro’s worden besteed. Van de in 2005 200 miljard afgelegde
kilometers was ongeveer 45% gericht op ‘vrije tijd’ besteding. Slechts 20% van de top tien
vrijetijdsactiviteiten, zo’n 4,5 miljoen, is gericht op buitenrecreatie. Een nieuwe categorie van
vrije tijd besteding, zoals funshoppen, heeft de buitenrecreatie qua deelname gepasseerd. De
afhankelijkheid van overheidsbijdragen is drastisch afgenomen. De sector staat op eigen
benen en de soberheid van vroeger is verdwenen.
De erkenning van de sector als bron van economische welvaart heeft er toe geleid, dat veel
gemeenten evenementen van allerlei soort zijn gaan stimuleren. De Floriade van 1992 kreeg
3,3 miljoen bezoekers.Een klein miljoen buitenlanders kwam naar onze regio.
Tentoonstellingen over onze beroemde schilders in Den Haag en Delft konden zich eveneens
verheugen in grote (inter-)nationale belangstelling. Zoetermeer mag zich verheugen in een
aantal permanente trekkers als Snowworld en Dutch Water Dreams. Onze regio is
aantrekkelijk geworden. Dat moeten wij vasthouden.
Toch denk ik nog wel eens aan de voortrekkers van weleer. Immers, hun groene buffers
worden bedreigd als boekhouders slechts oog hebben voor de goedkoopste oplossingen voor
ons infrastructuurprobleem. De erfenis van deze geitenharenwollen sokken dragers moet
worden gespaard.
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