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BOS INWEER EN WIND

Mijnheer de Rector Magnificus, Dames en Heren:
De titel "BosinWeer enWind" doet vermoeden dat ikhet in het
komende half uur met u wil hebben over de invloed van weer en
klimaat ophetbos.Dat isechter maartendelehetgeval.Ikwilhet
met u hebben over de invloed van omgevingsfactoren op groeien
ontwikkelingvanbos,en dan toegespitstopdebestuderingvande
veranderingen in dezeomgevingsfactoren waarweopdit moment
in Nederland en elders mee te maken hebben.Wat ik met de titel
"Bos in Weer en Wind" heb willen aangeven, dat isde bestendigheid van bos en bomen onder invloed van deze veranderingen.
Voordat wekunnen onderzoeken hoe wehet bos duurzaam kunnen beheren,zullenwetoch eerst moetenweten hoeduurzaam het
boszelfis,en welkeveranderingen eroptreden ookonder natuurlijke, niet door menselijk gebruik beïnvloede, omstandigheden.

Duurzaam bosbeheer en duurzaam bos?
Duurzaam bosbeheeriseencentraalthemaindebosbouw,enstaat
zowel in de praktijk als bij het nationale en internationale bosbeleid hoog in het vaandel. Bedoeld wordt dan meestal het beheer
van bosopzodanigwijzedat zowel nu alsin detoekomst, zogoed
mogelijk kan worden voldaan aan de maatschappelijke vraag naar
goederen en diensten waarin het ecosysteem kan voorzien. Leef
alsof iedere dagde laatste kan zijn, maar beheerje bosalsofje het
eeuwige leven hebt. Dat ismakkelijker gezegddan gedaan, en dan
beperk ik me alleen nog maar tot het bosbeheer. Een bosecosysteem iseenzeerlanglevend en complexbiologisch systeem, terwijl
belangrijke sturende omgevingsfactoren voortdurend veranderen.
Daar komt bij dat niet alleen deecologische condities veranderen,
maardatookdemaatschappelijke vraagnaargoederenendiensten
voortdurend verandert. Over de maatschappelijke vraagzal ik het
hier niet hebben, die komt straks bij collega Schanz aan de orde.
Ik beperkt me hier tot enkele grootschalige veranderingen inecologische condities waar bossen aan zijn blootgesteld, en die de
duurzaamheid van het bos beïnvloeden.

Voor een goed begripvan de gevolgen vanveranderingen in omgevingsfactoren voorde bosontwikkeling, iseen goede kennisvan het
functioneren van het bosecosysteem zelf nodig. Dit functioneren
wordt onder andere bepaald door de eigenschappen van de boomsoorten, door bodemkarakteristieken, en door de omgevingsinvloeden zoals temperatuur, straling en luchtvochtigheid. Al deze
factoren samen bepalen uiteindelijk het verloop van de verschillende biologische processen. Bij het bestuderen van bosecosystemen wordt vaak de bosstructuur als uitgangspunt genomen. Deze
is met eenvoudige middelen goed waarte nemen, te meten, envast
te leggen in tabellen en diagrammen. Bosdynamiek wordt vervolgens beschreven alseen opeenvolgingvanstructuren inde tijd. Dat
iseen logische, empirische benadering, die veel gebruikt wordt bijvoorbeeld bij de analyse van de dynamiek in bosreservaten, zie het
proefschrift van Koop (1989). Deze nadruk op structuur kan
gemakkelijk leiden tot een onderschatting van het belang van de
dynamiek: bosbouwers denken dan teveel in stabiele structuren en
referentiebeelden zoals bosdoeltypen, en verwaarlozen de veranderingsprocessen die plaatsvinden. Wanneer we nu echter het functioneren van bossen in relatie tot omgevingsfactoren, in weer en
wind, willen beschrijven danwordt de analyseingewikkelder. Deze
dynamiek van het systeem is moeilijker waar te nemen (te monitoren) en te analyseren. Denk bijvoorbeeld aan de dagelijkse gang
van gasuitwisseling en fotosynthese, en het verloop van de transpiratiestroom via wortels, spinthout en huidmondjes.

Groei als dynamisch process
De relatie tussen het verloop van de basala primaire productieprocessen tijdens de boom- en bosontwikkeling is nog slecht begrepen, waardoor voorspellingen over het gedrag van het systeem
behoorlijk onzeker zijn, zeker wanneer de groeiomstandigheden
wijzigen. Een voorbeeld ter illustratie: de groei van bomen en bossen neemt in het algemeen af naarmate de ouderdom van de
bomen toeneemt. Voor een gelijkjarig plantagebos leidt dit tot een
bijgroeiverloop zoals in figuur 1waar de jaarlijkse groei van het
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FiguurI:
Groeiverloop vangeslotenbosopstandinrelatietotleeftijd. Ie:lopendejaarlijkseaanwasin m3ha-I:lm:gemiddeldejaarlijkseaanwasin m3ha-l.

stamhout is weergegeven in relatie tot de leeftijd. In dit geval gaat
het om een eikenbos op een goede groeiplaats. De stippellijn geeft
de groei van het stamvolume weer, in m' per hectare per jaar, hier
aangeduid met Ie. De getrokken lijn geeft de gemiddelde aanwas
weer, dus de totale productie gedeeld door de leeftijd, eveneens in
m' per hectare per jaar, hier aangeduid met lm. Dit is een standaardkromme uit de groei- en opbrengsdeer, en voor bosbouwers
een vertrouwd beeld. Het is echter helemaal niet duidelijk wat de
afname vande groei op hogere leeftijd veroorzaakt. De toename op
jonge leeftijd heeft te maken met de sluitingvanhet kronendak, en
de toegenomen lichtonderschepping, maar de verklaring voor de
afname op hogere leeftijd is onduidelijk. In een van de eerste productie-ecologische analyses van bosgroei, veronderstelde BoysenJensen (1932) dat deze afname van de groei veroorzaakt wordt
door een toenemende respiratiebehoefte van de almaar toenemende biomassa. Dat lijkt logisch en deze verklaring komt nog steeds
voor in veel gebruikte tekstboeken zoals "Forest Ecology" van
Barnes étal (1998). Inmiddels is echter duidelijk dat de toename
in autotrofe respiratie van de levende biomassa deze groeiafname
niet kan verklaren, o.a. vanwege de vorming van kernhout dat
fysiologisch niet actief is. Hierdoor gaat de totale levende biomassaalvroeg tijdens de ontwikkeling van een gelijkjarig bos naar een

maximum, en accumuleert alleen het inactieve kernhout. Een
andere verklaring voor de afgenomen groei zijn hydraulische
beperkingen van de gasuitwisselingbij groterebomen, samenhangend metdebeperkte transportcapaciteit voorwatervanhetspinthout. Een tweede alternatief is de verminderde lichtonderscheppingdoor toenemendekroontransparantie (Mohren 1987;Ryanet
aL,1997).
Kennis van dit basale groeipatroon isnodig om te kunnen begrijpen watdegevolgen zijn vandeveranderingen in groeiomstandigheden diezich in deafgelopen decennia hebben voltrokken in het
bos,zowelinNederland alseldersinEuropa.Doordetoegenomen
stikstofbeschikbaarheid als gevolg van de luchtverontreiniging
doordebio-industriegroeithetbosinNederlandharder,vooralop
de hogere zandgronden zoalsde Veluwe en in het oosten van het
land. Het reguliere groeipatroon veranderd, en daarmee ook de
dynamiek van het systeem. De toegenomen groei leidt tot meer
verdamping, terwijl juistop dehogerezandgronden devochtvoorziening een beperkende factor vormt. De potentiële omvang van
dit effect kan worden geïllustreerd aan de hand van figuur 2:hier
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Figuur2:
Resultaten van bemesting in combinatie met irrigatieopdegroei (S.Linder,fers.
communication).

zijn de resultaten weergegevenvan een aantal klassieke bemestingproeven in Australië, Portugal en Zweden, waarbij steeds gekeken
is naar afzonderlijke effecten, en naar het effect van bemesting in
combinatie met irrigatie.We zien hier een positieve reactie zowel
op irrigatie als op bemesting, met meer effect van irrigatie onder
droge omstandigheden zoals in Portugal en Australië, en meer
effect van bemesting in situaties met nutriëntentekorten zoals in
Zweden. Het grootste effect heeft degecombineerde behandeling.
De resultaten, toegenomen groei, zijn overduidelijk en zonder
meer vergelijkbaar met de Nederlandse situatie waar soortgelijke
hoeveelheden stikstof in het bos terechtkomen. In Nederland zijn
beide factoren, stikstof en water van belang, en kunnen wedeze
resultaten als volgt interpreteren: als gevolg van stikstofdepositie
neemt degroeitoe,entreedt ereerder in hetgroeiseizoen vochttekort op. Het effect van droogte wordt benadrukt, en bij lange
drogeperiodes in dezomer leidt dit tot verhoogde blad-of naaldval vroeg in het najaar, wat onder andere tot uiting komt in een
afnemende vitaliteit zoals die aan de hand van de naaldbezetting
beoordeeldwordt.Ditwordtvervolgensnogeensversterktdoorde
bijdrage van de stikstofdepositie aan de bodemverzuring.
Naast deze traditionele groeiplaatsfactoren wordt het inmiddels al
maarwaarschijnlijker daterklimaatveranderingen zullen optreden
alsgevolgvanhet toegenomen broeikaseffect door stijging van het
COi-gehalte in de atmosfeer (IPCC, 1996). Voor het bosecosysteemvormtditeengrootschaligeveranderingvan groeiomstandigheden. Een stijging van het CO>-gehalte leidt tot een verhoging
van de fotosynthese en tot een efficiënter watergebruik, waardoor
er minder water per hoeveelheid geassimileerd CO' wordt verdampt. Een hogere temperatuur leidt tevens tot een langer groeiseizoen, en bij gelijk vochtgehalte van de lucht mogelijk tot een
hogere verdamping door een grotere verdampingsvraag. Deze
fysiologische reacties zijn per soort verschillend, en het hangt af
van de combinatie van fysiologische eigenschappen en groeiplaatsomstandigheden ofermeer,ofjuist mindervochttekort optreedt.
Hoe dan ook leiden de verschillende reacties per soort tot verschuivingen in de concurrentieverhoudingen en uiteindelijk tot

een verschil in soortensamenstelling in gemengde bossen. Daarbij
vertoont deteverwachten klimaatverandering groteregionaleverschillen,waardoor ook deinteractie metdeoverige groeiplaatsfactoren lokaal sterk kan verschillen. De gangbare klimaatmodellen
laten grote verschillen in temperatuurstijging zien over de hele
aarde, met een ({significant grotere temperatuurstijging boven het
landoppervlak op hogere breedtegraad. Nu heeft een verandering
van de hydrologie alsgevolg van temperatuurstijging weinig consequenties in omstandigheden waar water niet of nauwelijks een
beperking vormt, zoals in grote delen van het boreale gebied in
Scandinavië. Echter, een hogereverdamping alsgevolgvanhogere
temperatuur kan in het mediterrane gebied tot grootschalige veranderingen leiden vanwege de beperkte vochtbeschikbaarheid
onder deze omstandigheden. Een temperatuurstijging in het
koude boreale gebied kan wél de afbraak van organisch materiaal
stimuleren, met alsgevolgeen verhogingvan het aanbod van nutriëntenvoorplantengroei, mogelijk leidend tot eensterk stimulans
van degroei.

Sleutelrol voor waterhuishouding
Voorhet merendeel vanhet bosin Nederland ishet waarschijnlijk
dat de waterhuishouding een sleutelrol speelt, zowel bij de gevolgen van klimaatverandering alsbij degevolgen van stikstofdepositie. Daarbij versterken water en stikstof elkaar: de gevolgen van
toegenomen stikstofbeschikbaarheid worden nog eens benadrukt
door de gevolgen van klimaatverandering en omgekeerd. Voor de
ontwikkelingsmogelijkheden van het bos ishet daarom van groot
belang om te weten wat het reactievermogen van afzonderlijke
bomen is,rekening houdend met leeftijd en groeiplaats. Zo ishet
aannemelijk dat oudere, volgroeide bomen minder flexibiliteit
hebben om hun groeipatroon aan te passen aan een gewijzigde
vochtvoorziening, vooral wanneer het droger wordt. Immers, de
hoeveelheid blad, transportweefsel (spinthout) en wortels vormen
eendynamisch evenwicht. Dit dynamischeevenwicht zienweook
bijdereactievaneenboom opsnoeivanlevendetakken:heteven-

wicht tussen wortels en bladeren wordt in dat geval hersteld door
vorming van waterlot. Dat is goed te zien op het schilderij van
Hobbema, het laantje bij Middelharnis. De bomen zijn veel te
hoog opgesnoeid waardoor volop waterlot gevormd wordt om het
evenwicht te herstellen. Bij vochttekort verschuift dit evenwicht
ten gunste van de wortels, en wordt erjuist minder blad gevormd.
Daarbij komt dat bij bomen van grotere afmeting is relatief veel
transportweefsel nodig, en is het mogelijk dat bij afnemende groei
op zeker moment geen evenwicht meer bereikt kan worden tussen
wortels, transportweefsel, en bladeren. Dat leidt er dan toe dat de
bladbezetting geleidelijk afneemt, en de boom uiteindelijk afsterft
omdat er onvoldoende bovengrondse groei resteert om transportweefsel en wortels van voldoende omvang te handhaven.

Koolstofopslag in bosecosystemen
In relatie tot klimaatverandering mag de rol van bos en bosbeheer
in de mondiale koolstofhuishouding van onze planeet niet onvermeld blijven. De hoeveelheid koolstof die is opgeslagen in de
levende biomassa in terrestrische ecosystemen heeft ruwweg dezelfde orde van grootte als de hoeveelheid koolstof die, als CO;, in de
atmosfeer zorgt voor het broeikaseffect dat deze aarde leefbaar
maakt. Ongeveer tweederde van deze terrestrische biomassa zit in
bosecosystemen. Daarbij is er een sterke, dynamische wisselwerking tussen atmosfeer en biosfeer, waarbij op jaarbasiszo'n 10 procent van de totale hoeveelheid CO" in de atmosfeer wordt uitgewisseld, in de orde van grootte van 60 Gt C per jaar.Tervergelijking: de emissie als gevolg van het gebruik van fossiele brandstoffen en ontbossing is een factor 10 kleiner, ongeveer 6-7 Gt C per
jaar. Het ligt natuurlijk voor de hand om te trachten door tegengaan van ontbossing, door bosuitbreiding of met andere maatregelen devastlegging in de biosfeer teverhogen, zodatde toename van
het CO"gehalte van de atmosfeer afgeremd wordt.
Om de mogelijke bijdrage van bos en bosbouw ook op de langere
termijn te kunnen vaststellen, moeten we wél weten wat de gevol-

gen van klimaatverandering zijn op het bos. Daarbij is vooral de
grootschaligebeïnvloedingvanbosecosystemendoor temperatuurstijging van belang. Het isdenkbaar dat bij toenemende temperatuur de koolstorvoorraad in bosecosystemen juist afneemt door
versnelde afbraak van organisch materiaal,waarbij het vrijkomendeCOijuistgaat bijdragen aanverdereklimaatverandering, en het
broeikaseffect nog sterker gestimuleerd wordt. Dit is vooral van
belang in het boreale gebied op het noordelijk halfrond. Vanuit
Wageningen zijn we,onder andere middels enkelegrote projecten
van de Europese Unie, nauw bij het onderzoek op dit terrein
betrokken. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een combinatie
van benaderingen diezowelveldmetingen, gedetailleerde modellering, en extrapolatie en opschaling naar nationale, Europese en
mondiale schaal omvatten.

Dynamiek inhet bosbeheer
Naast deze veranderingen in omgevingsfactoren zijn er de afgelopenjarenook groteveranderingen in debosteelt en het bosbeheer
opgetreden, en daar wil ik nu kort op ingaan. Ik spreek overigens
liever van bosbeheer dan van bosteelt, waarbij ik bosbeheer in
engere zin opvat als bosbehandeling, gericht op het sturen van
spontane ontwikkelingen in het ecosysteem, zodanigdat een door
eigenaarofbeheerder bepaaldgebruiksdoel gerealiseerdwordt. Dat
gebruiksdoel kan van allerlei aard zijn, variërend van bescherming
van soortenrijkdom en biodiversiteit, tot louter houtproduktie en
grondstoffenvoorziening. Daarbij iserin het algemeen sprakevan
eenzekerematevanintegratievanfuncties: geïntegreerd bosbeheer
dus. Waar in het verleden het beheer zich kon richten op doeltypen diewaren afgeleid van referentiebeelden, ishet nu meerdan
eens zaak dat het beheer rekening houdt met veranderingen zoals
ikzein het voorgaande geschetst heb. De bosbouwer als moderne
manager dus, die alsbelangrijkste taak heeft het omgaan met veranderingen. Dat is geen geringe opgave, want het bos zelf wordt
vaakvooreenbelangrijk deeldoor catastrofes, indezinvan grootschalige verstoringen, beïnvloedt. Dit geldt overigens niet alleen

voor het bos, maar eveneens voor het bosbeheer: ook dat wordt
grotendeels bepaald door grootschalige verstoringen. Dit isduidelijkwanneerwedegevolgenvandegrotestormen inhetnajaarvan
1972 en het voorjaar van 1973 bekijken. Werd er voordien in
Nederland nauwelijks met natuurlijke verjonging in bossen
gewerkt, nadestormen wasergeen tijd en nietgenoegplantmateriaalomallesvolgensdeoudeprincipes teherplanten, enzie: massaleopslagvanverjonging trad op,enzelfs demeest verstoktebosbouwer moest bekennen dat ookin Nederland natuurlijke verjonging mogelijk was,en gebruikt kon worden in het bosbeheer.
Een vergelijkbare grootschalige verstoring, maar nu van het traditionele kaalkapsysteem trad enkele jaren geleden op met de
afschaffing van de herplantsubsidie. Ik ken geen ander voorbeeld
van het afschaffen van een subsidiemaatregel diezo'n verstrekkende, positievegevolgen heeft gehad voor het bos in Nederland.Als
gevolg van het afschaffen van de herplantsubsidie is het kaalkapsysteem ineens veel minder interessant, gaan beheerders over op
kleinschalig bosbeheer, krijgt natuurlijke verjonging een kans, en
neemt de structuurdiversiteit toe. En dat allemaal door iets af te
schaffen, in plaats van weereen nieuwe regeling in te stellen. Een
punt van zorg is daarbij wel de genetische samenstelling van het
bos.Vrijwel alhet bos in Nederland isaangelegd, vaak met plantmateriaalvanonbekende herkomst, en er ismaar weinig autochtoon genetisch materiaal over. De vraag is nu hoe erg dat is. Het
moet me allereerst van het hart dat het begrip autochtoon of
inheems, in de zin van oorspronkelijk in een bepaald land of
gebiedthuishorend, memeerenmeerbenauwend voorkomt naarmate een land of gebied kleiner is;laten we ons toch vooral geen
xenofobie aanpraten in deze tijden van mondialisering. Maar wat
belangrijker is:wehebben zojuist gezien datdegroeiomstandigheden blijvend aan verandering onderhevig zijn. Dat betekent dat
vooral genetische diversiteit als basis voor verdere genetischeevolutie en aanpassing aan nieuwe omstandigheden van belang is,
meerdanconserveringalleenomwillevanhetautochtone karakter.
Voorhet onderzoek betekent dit dat weinzichten moeten ontwikkelen met betrekking tot de huidige genetische variatie, waardoor

deze bepaald wordt, en welke vooruitzichten er zijn voor verdere
ontwikkeling.
In het kleinschalige bosbeheer zoals dit in Nederland tot ontwikkeling komt, wordt getracht zoveel mogelijk aan te sluiten bij
spontane processen die van nature in het bos voorkomen, zoals
natuurlijke verjonging. Dit heeft zozijn beperkingen wanneer het
gaat om rol van grootschalige spontane processen die mede de
matevannatuurlijkheid bepalen. Kleinschaligbeheerkan nooit de
natuurlijkheid dynamiek vanhet ecosysteem volgen,wanneerdeze
dynamiek voor een deel bepaald wordt door grootschalige verstoringen zoals brand of windworp. Daarmee lijkt een tegenstelling
besloten in het regeringsstandpunt met betrekking tot duurzaam
bosbeheer, waar als een van de minimumeisen is geformuleerd
"...het in voldoende mate waarborgen van de integriteit van de
ecologische functies...". Met integriteit wordt daarbij gedoeld op
de complete set van ecosysteemprocessen onder natuurlijke
omstandigheden. Erzit natuurlijk een ontsnappingsclausule in de
nuancering "in voldoende mate", maarwanneer het gaat om integriteit van ecologischefuncties ishet standpunt van de meerpuriteinse voorstanders van "ecosystem management", zoals dit in de
Verenigde Staten bijvoorbeeld gepropageerd wordt door de Sierra
Club (e.g. Grumble, 1994), dat aan een dergelijke minimumeis
alleen voldaan kan worden in grote natuurparken van het formaat
Yellowstone.Alleen in natuurgebieden van een dergelijke omvang
isde natuurlijke habitat vandegrootste inhet ecosysteem voorkomende vleeseter zoals de wolf in voldoende mate aanwezig is om
een levensvatbarepopulatietelatenvoortbestaan.
Een zelfde soort inconsistentie doet zich voor bij het bevorderen
van bosbegrazing door grote herbivoren in Nederland. Uit het
grote bosbegrazingsonderzoek dat enkele jaren geleden door de
Landbouwuniversiteit en DLO is uitgevoerd kwam als conclusie
naarvoren dat begrazing,ookmetlagedichtheden, een significante invloed heeft op debosontwikkeling (VanWieren etal, 1997).
Herbivoren, groot en klein, maken een integraal deel uit van het
bosecosysteem. Echter, begrazingdoor wilddruk issinds het begin
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van deze eeuw overal in Europa dramatisch toegenomen (Gill,
1990), en daarmee zijn de omstandigheden voor verjonging drastisch gewijzigd. De belangstelling voor het gebruik van bosbegrazing in Nederland is mede ingegeven door het verlangen naar
ongereptenatuur,naargroteeenhedenwaarspontaneprocessenop
allerlei schaalniveaus hun eigen rol spelen. In werkelijkheid zitten
weechter meteensterkversnipperd bosareaal,kleinschalig beheer,
en eigenwijze beheerders die allemaal net iets anders willen. Ik
geloof niet dat de natuurlijkheid dan bevorderd wordt door koeien en paarden het bos in te sturen, zonder er eerst voor tezorgen
dat er voldoende grote, aaneengesloten bosgebieden zijn. Anders
leidt begrazing al gauw tot het ontbreken van verjonging, en tot
afname van structuurdiversiteit. Eerst weg met de hekken en rastersinonze bos-en natuurgebieden zoalsopdeVeluwe.Overigens
zalhetontbreken van natuurlijke vijanden in Nederland altijd een
aantalregulatie door de mens noodzakelijk maken, bijvoorbeeld
doorjacht ofhet wegvangen van dieren.

Het belang van modellen
In het zojuist genoemde bosbegrazingsonderzoek spelen modellen
van bosontwikkeling in relatie tot verschillende mate van begrazing een grote rol. In toenemende mate vervullen modellen een
belangrijke rol als schakel tussen verschillende integratieniveaus
van fysiologie tot landschapsschaal, en tussen fundamenteel en
toegepast onderzoek. Daarbij kunnen we dan denken aan verklarende modellen die gebruikt worden bij de analyse van ecosysteemdynamiek op basisvanfysiologischeen geochemischeprocessen, maar ook aan modellen die degroei en ontwikkeling van bos
beschrijven in relatie tot bosbehandeling en grootschalige dynamiek. We hebben de afgelopen jaren flinke stappen in deze richting gezet; ik stel me voor om te komen tot een samenhangend
stelselvan modellen dieop elkaar aansluiten en die,in een modulaire vorm, voor verschillende toepassingen beschikbaar zijn voor
zowel onderzoekers als studenten. Een van de zeer inspirerende
aspecten van systeemanalyse en simulatie in zowel onderwijs als
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onderzoek, is de mogelijkheid om het fysiologische detail in het
functioneren van plant en dier direct te relateren aan ecosysteemdynamiek en aan grootschalige kwesties alsde mondiale koolstofbalansof aanvraagstukken van biodiversiteit en milieu-invloeden.
Een belangrijke ontwikkeling vormen scenario modellen op basis
van actuele uitgangssituaties in het veld, voor regionale of nationale toepassingen. Dit soort van modellen gebruikt bijvoorbeeld
bosinventarisatie gegevens in combinatie met bosontwikkelingsmodellen om beheerscenario's bij verschillende uitwendige
omstandigheden (klimaat, stikstofdepositie) te analyseren. Ik zie
veel toepassingen voor een dergelijke benadering, bijvoorbeeld
voor grootschalige prognoses van bosontwikkeling bij verschillend
gebruik, zowel in Europa alsin de tropen.

Het belang van bosreservaten
Een belangrijk middel van onderzoek in combinatie met simulatiemodellen vormen de bosreservaten die in Nederland zijn ingericht in de laatste 10-15 jaar. De Nederlandse bosreservaten vormen een buitengewoon waardevol netwerk van goed geïnventariseerde bosecosystemen, waarin niet alleen fundamentele kennis
vanbosontwikkelingopgedaan kanworden,maarwaaruitookveel
praktische informatie voor beheer en beleid te halen is. De reservaten zijn daarnaast in toenemende mate van belang als demonstratie- en studie-objecten. We zijn van plan om, samen met de
betrokken Alterra-onderzoekers, in de komende jaren een reeks
vansamenwerkingsprojecten voorAIO'senstudenten optezetten.
Het moment isnu aangebroken om debosreservaten alsbron van
informatie te gaan exploiteren. Het is daartoe wel van belang om
door tegaan met het monitoring in dereservaten,waarbij dekwaliteit van degegevensverwerking en -opslagvan groot belangis.
Damesen heren:ikheb u in het voorgaandeeen aantal vraagstukkengeschetst ophet terrein vandebosteelt endebosecologie. Het
is duidelijk dat het niet mogelijk is om dit hele terrein met een
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kleine groep mensen met voldoende diepgang te bestuderen, en we
zullen derhalve keuzen moeten maken. Ik heb aangegeven dat ik
prioriteit zal leggen bij de bestudering van groei en dynamiek van
bossen onder veranderende groeiomstandigheden, en in reactie op
ingrepen en verstoringen. Daarbij zal een modelmatige benadering, in combinatie met veldwerk en experimenteel onderzoek, een
belangrijke rol spelen als kader, en als instrument voor integratie
en synthese.

Onderwijs en onderzoek: kansen voor WageningenUR
Een belangrijke taak is daarbij weggelegd voor het wetenschappelijk onderwijs, om basisprincipes van groei en ontwikkeling in
bosecosystemen inzichtelijk te maken, waar we later in het onderzoek op kunnen voortbouwen. Naast het reguliere opleidingsprogramma, zullen we tevens mogelijkheden scheppen zodat ook
afgestudeerden zich regelmatigkunnen bijscholen enerzijds, en bijdragen aan het onderwijs anderzijds. Hier ontstaan nieuwe kansen
voor de universiteit die we tegelijkertijd met de inrichting van de
nieuwe MSc programma's moeten grijpen.
Dit alleskunnen we nietzonder hulpvan buiten de universiteit, en
ik prijs me gelukkig te zijn aangesteld op een moment dat de
samenwerking tussen DLO en Wageningen Universiteit wordt
geïntensiveerd. Samen staan we sterk, en kunnen we een breed
scalavan onderwerpen oppakken. Daarbij zie ik de Universiteit als
bron van fundamentele kennis, die voortdurend doorgegeven
wordt aan de meer toepassingsgerichte instituten binnen
Wageningen Universiteit en Research Centrum. Daarbij dienen we
er uiteraard voor te waken dat er geen sterke claim vanuit de toepassingsgebieden gelegd wordt op de middelen voor meer fundamenteel onderzoek, want datzou iedere innovatie in de kiem smoren. Ik hoop van ganser harte dat we in staat zullen zijn om zichtbaar te maken dat juist de combinatie van DLO en Universiteit
kan leiden tot een versterking van zowel fundamenteel als toegepast onderzoek.
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Totslot
Mijnheer deRectorMagnificus: aanheteindvanmijn deelvandit
gezamenlijke optreden wil ik graag de Raad van Bestuur danken
voor het in mij gestelde vertrouwen. Dat de beide bosbouwleerstoelen voor de universiteit behouden zijn, en als kernleerstoelen
zijn bestempeld, beschouw ik als een teken dat het Wageningen
Universiteit ernst is met het uitbouwen van het onderzoek en
onderwijs op het gebied van bos en natuur. Ik vertrouw erop dat
wenuookinderdaaddekanskrijgen dit werkterrein daadwerkelijk
in te vullen en uit tewerken.
Hooggeleerde Fanta, besteJosef:toen ik 1987onderjouw leiding
bij de toenmalige Dorschkamp aan de slag ging, heb je me volledig de vrije hand gegeven om mijn onderzoek in te vullen. Ik
vond dat destijds eigenlijk vanzelfsprekend, maar ik heb me later
gerealiseerd hoe uitzonderlijk het was.Jij hebt me door de jaren
heen,bewustofonbewust, geholpen mijn wegbinnen debosbouw
tevinden, onder andere door opdegoedemomenten enige nuanceringaantebrengen, ofraadtegeven.Dat hebikopprijs gesteld,
ook alheb ikerniet altijd naar geluisterd.
Hooggeleerde Schanz, beste Heiner: we zijn beiden tegelijkertijd
aan eengrotendeels onbekend avontuur begonnen. De samenwerking tussen ons beiden zoals die de afgelopen maanden vorm
kreeg,geeft mijvertrouwen voordetoekomst. Ikzieernaar uitom
met gezamenlijke onderzoekprojecten onze samenwerking te
verdiepen.
Collega's en vrienden van DLO: ik heb altijd met buitengewoon
veel genoegen in onze onderzoekgroep gewerkt, eerst bij de
Dorschkamp,laterbij het IBN.Met veelplezierdenk ikterugaan
onze discussies, excursies, en buitenlandse reizen zoals tijdens het
verzurings-onderzoek, het bosbegrazingsonderzoek, en laterin het
klimaatonderzoek. Doorjullieben ikmebewust geworden van de
betekenis van een hechte onderzoekgroep met een gezamenlijk
interesse in onderzoek, en die geborgenheid biedt, elkaar opvangt
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en stimuleert. Ik prijs me gelukkig om over enkele weken weer
terugtekerenbijAlterra,nu meteenheleleerstoelgroep achter me
aan.Ikhoopdatwedandedraadweerkunnen oppakken en intensiefmet elkaar gaan samenwerken, alof niet alsonderdeel vaneen
Divisie Bosofhoehet ook moge gaan heten.
Medewerkers van de Leerstoelgroep Bosteelt en Bosecologie: we
staan voor een uitdagende taak. Er zijn zeer veel ecologische en
teeltkundige vraagstukken op het gebied van bos en bosbouw die
onze aandacht vragen.Tegelijkertijd gaat het onderwijs op dehelling met de invoering van de nieuwe programma's vanaf volgend
jaar september. Tevens zullen we moeten investeren in het opzetten van nieuwe onderzoekprogramma's, en in de samenwerking
metAlterra en anderen. Ikhoop en verwacht datjullie met mij in
aldezeveranderingenvooraldekansenzien,engeen bedreigingen.
Mijn ervaringen met de leerstoelgroep sinds mijn aanstelling in
mei, hebben mij gesterkt in mijn overtuiging dat we tot veel in
staat zijn. Dat gaat allemaal niet vanzelf, maar met jullie enthousiasmeen inzet moet het lukken.
Dames en heren studenten: jullie hebben gekozen voor een fascinerend vakgebied met een beroepspraktijk waarin fundamentele
vraagstukken aan bod komen naast een scala aan praktijkproblemen. Vaak heb ik mij de afgelopen jaren gelukkig geprezen met
mijn eigen keuzevoordit vakgebied, en ikhoop dat hetjullieook
zo zal vergaan. Ik beschouw het als een belangrijk onderdeel van
mijn leeropdracht om mijn eigen enthousiasme voor bos en bosbouwkundige vraagstukken op jullie over te dragen. Ik zal mijn
succesoffalen alsdocent afmeten aanjulliekritische en deskundige betrokkenheid en aan jullie nieuwsgierigheid, zowel tijdens de
studie alstijdens jullielaterewerk.
Lieve Christine, Thomas en Jimmy: zonder jullie zou het me
allemaal niet gelukt zijn. Zonder jullie steun, maar vooral zonder
jullie relativeringsvermogen, zou het waarschijnlijk slecht met mij
zijn afgelopen. Het bestevandedagzijn vaakdegrapjes tijdens het
avondeten. Ik hoop dat dit noglangzozal blijven.
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Dames en heren: ik heb in mijn rede ietslaten zien van de breedtevanhetwerkterreinvandebosteeltendebosecologie,envande
actuele vraagstukken op dit gebied. Laten we bij dit alles echter
niet vergeten dat voor velen van ons bos, in weer en wind, een
belangrijk onderdeel is van de kwaliteit van de leefomgeving, om
in tewandelen en tespelen,om in tefietsenen omjeover teverbazen.Ikwildaaromeindigen meteencitaatuit FaustvanGoethe,
waar tenslotte aan het eind van de lestegen de leergierige student
gezegd wordt: "Grau teurer Freund, isalleTheorie, und grün des
Lebens goldner Baum".
Ik dank u voor uw aandacht.
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