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Aardhuissymposium

‘Lang leve het bos’
Op 4 maart vond voor de 6de maal het
Aardhuissymposium plaats. Hoewel de KNBV
dit jaar 100 jaar bestaat, werd er door diverse
sprekers niet zozeer achteruit, maar juist
vooruit gekeken: ‘Op welke manieren kun je
tegen het toekomstige bos aankijken? Kunnen
of moeten bosbeheerders en -beleidsmakers
anticiperen op de toekomst? Op welke toekomst dan? Onder de bezielende leiding van
dagvoorzitter Arno Willems (directeur van de
Unie van Bosgroepen) werd het een leuke en
interessante middag.
Het bos promoten
Hank Bartelink, directeur van de 12 landschappen en de nieuwe voorzitter van de KNBV,
ging in op de maatschappelijke ontwikkelingen van de laatste eeuwen en de invloeden
daarvan op het bos. Hij nam de deelnemers in
grote stappen mee van ‘het bos als bron en als
sta-in-de-weg’ naar het bos als ‘recreatiegebied
en natuurelement’. De maatschappij vraagt
nu een ander bos, het bos zelf heeft andere
betekenissen (denk hierbij bijvoorbeeld aan
de zuiverende en regulerende functie), en het
werken in en met het bos is ook nog altijd in
ontwikkeling.
Anticiperen op de toekomst
Als tweede spreker kwam Wouter Delforterie van Bosgroep Zuid-Nederland aan het
woord. Zijn visie op het bos van morgen is
dat dit moet voorzien in alle behoeften die de
samenleving van morgen van het bos vraagt.
Anticiperen doen we volgens hem niet en
hebben we ook nooit gedaan. Een mooi bos
is volgens Wouter altijd goed en je de vraag
stellen ‘wordt het bos er mooier van?’ is een
goed houvast.
Structuur van het bos als basis
Vanuit een heel ander oogpunt heeft Ronald
van der Heide, tuin- en landschapsarchitect
bij Copijn, zijn visie op de toekomst van het
bos gegeven. Landschapsarchitecten praten
over het bos in beelden: van een lieflijk tot
een woest bos, van sacrale en monumentale
bossen. Ze zien een bos als een plek waaraan
vormgegeven kan worden. Ronald gaf enkele
voorbeelden van projecten waaraan ze als
bureau de laatste tijd hebben gewerkt. Hierbij
speelt de structuur van het bos steeds een belangrijke rol, hetzij als structuurdrager, hetzij
als aanbrenger van structuur.
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Wat is mooi?
Aan de hand van de drie sprekers kwam een
aantal boeiende vragen vanuit het publiek
aan de orde. Arno Willems, de dagvoorzitter,
constateerde dat het lastig is om een strakke
lijn vast te houden in het beheer. Kijk je naar
vandaag en ga je er vanuit dat het morgen
ongeveer hetzelfde zal zijn (net als bij de
weersverwachting)? Of moet je wel de langere
termijn voor ogen houden, die behoorlijk
ongewis is?
Voorzitters als lekkernij
De middag werd op een verrassende manier afgesloten door verhalenverteller Hans
Platenkamp. Hij vertelde – met behulp van het
publiek – een spannend en beeldend verhaal
over de belevenissen van de nieuwe KNBVvoorzitter in het bos. Op zoek naar een visie
beleefde hij allerlei avonturen.
Geschreven door Petra Visser, namens Kroondomein Het Loo
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De Nationale Bosbouwquiz

Heb je verstand van bos en bosbeheer? Ben je
een echt vakmens, of wil je dat graag worden?
Toets je kennis en leer van de antwoorden.
In verband met het 100 jarig bestaan van de
KNBV heeft de Studiekringdag een feestelijk
format: De Nationale Bosbouwquiz met het
motto: luchtig, leerzaam en met pasta.
De voormalige steenfabriek De Bosscherwaarden in Wijk bij Duurstede vormt het toneel
voor het feestelijk programma. De quiz wordt
omlijst met een presentatie van terreinauto’s,
een excursie naar de oude steenoven, een pastamaaltijd aan de Lek en livemuziek. Het spelletje Petje-op Petje-af maakt duidelijk wie zich

