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Damesenheren,
nseen

18-jarige loopbaan aande Landbouwhogeschool

enuiteraard vele anderen,bijvoortduring meer of
intensief aan studiehervorming gewerkt. Enerzijds
noodzakelijk omhet studieprogramma steeds aande
chappelijkebehoeften aan tepassen,anderzijds is
erer u s t op dit terrein eveneens noodzakelijk om
n

behoorlijke verwerking en aanbieding van de leer-

tekunnen komen.
e

voorbereidingen en deverwezenlijking van destudie-

r m m g in de tweede helft vande zestiger jaren beereen duidelijke tendens indemaatschappij enin
udentenwereld tot sterk gespecialiseerde studieprorcias.Al spoedig daarna bleek echter,dat eenver
gevoerde specialisatie nietmeergevraagd werd enkoe

studenten dienovereenkomstig eenbreder spectrum

vakken,mogelijk gemaakt doorde flexibiliteit inhet
zegedeelte van deprogramma's.Wijmenen ook temogen
stateren,dat inde laatste tijd de doctoraalstudenten
er

°eneigen eerder vier dan drie studievakken inhun

af

studeerpakket op
°Ptenemen.
Aid
usveranderen de inzichten opkorte termijn en kunnen
studenten alnaar hun aanleg en interesse viadeke-uze§elijkheden door de aanbodzijde geschapen zonodig ofzo
gewenst degulden middenweg,zoalsde titelvanmij')
opdracht luidt,bewandelen. Het zieter thansnaaruit,

dat indenabije toekomst naast slechts een enkele specia
list veelmeer generalisten nodig zullen zijn;deze gener
listmoet een gedegen vakkennisbezitten en ook vorming
kunnen ontvangen,bijvoorbeeld in beslissingstechnieken,
inoplossing van organisatie- en communicatieproblemen en
vanproblemen inhet leiding geven.Hetwaarom hiervan za
Uuit hetvolgende duidelijk worden.
Hetwerk van debosbouwer speelt zichniet alleenmeeraf
inhet verborgene van envoorheen vaak afgelegen vredige
bos. Het omvat,evenals ditvoorheen reeds het gevalwas,
niet alleen deproduktie van de grondstof hout,maar ook
deverzorging van dewelzijnsfuncties van hetbos.Het
bos isthansechter inveel duidelijker mate dan vroeger
met demaatschappij vervlochten.Hierdoor heeft het bosbouwersberoep deplicht naarbuiten te treden,het publie
volledig enobjectief te informeren omwanbegrip tevoorkomen enonbegrip uit tebannen.Zoworden bijvoorbeeld
vuur,herbiciden enmachines in sommige landenmet argwaa
bekeken. Het isdaarom nodig invele gevallen het publiek
bekend temakenmetproblemen indebosbouw enhunoplossing.Een enander betekent weldatreedsnu,maar zeker
indetoekomst debosbeheerder een verbreding van bestaan
de ennieuwe taken teverwerken krijgt,hetgeen zijnwerk
gecompliceerder maakt.Ook deuitkomsten van detenbehoeve vandehuidige studiehervorming gehouden enquête,
o.a. onder afgestudeerden enwerkgevers,wijzen indezelf
derichting.
Dithoudt indat de grondslagen inde opleiding goed moet
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jn. Tevens biedt de Landbouwhogeschool de mogelijkheden

om
m

zich indevele facetten,die hetbosbouwersberoep ken-

erken,tebekwamen;hiermede wordt bijdethansonderhan-

den zijnde studiehervorming terdegerekening gehouden.
"Uien wij iemand van het gewenste en ook noodzakelijke
niveau kunnen opleiden,dan ishiervoor een vijfjarige
cursusduur essentieel.
Te

genoverdeze uitbreiding enverbreding van taken staat

e

verkorting van de arbeidstijd ende toename van het

vakantieverlof. Ook hier zalde gulden middenweg gezocht
boetenworden,want de oplossing ligt niet inhet mij
eenster ore gekomen gezegde,dedag heeft 24uur ende
nacht om te slapen,noch inhet Duitse rijmpje "Amschönsten

hat'sdie Forstpartie,die Bäume wachsen ohneSie".

Bosbouwers hebben vanafdenbeginne -toen naderoofbouwPeriode zonder eigenlijk bosbeheer de bedrijfseconomische
Periode inde ontwikkelingsgeschiedenis van de bosbouw
me

t reëelbosbeheer begon,opgevolgd doorde biologische

Periode endoor de thans zogeheten natuurwetenschappelijkeperiode d.w.z.bosbouw gebaseerd op wetenschappelijk
onderzoek -aldenoodzaak van "conservation",dat is
instandhouding,onderkend;dit houdt ineen duurzame inspanning voor debescherming van datdeelvan demense-Lijkeomgeving,dat als landschap wordt gekenmerkt.
° s isimmers een landschapselement dathetdichtste bij
denatuur staat.Eerst sedertkort ishetpubliek zich
vandezebescherming van endoor het landschap bewust

geworden (erosiecontrole,behoudvanbodemvruchtbaarheid,
beschermingvandewaterhuishouding,vaninhetwildlevendedieren,vandenatuurinhetalgemeen).Dezezaken
zijnaltijdaldezorgvandebosbouwergeweest,waardoor
hijeenbeslissendebetekenisvooreengezondlandschap
heeftgehad(lawaai,recreatie,zuiverelucht).Hierdoor
heefteenopwaarderingvanhetbosplaatsgevondenenheeft
hetbosenhetwerkenvandebosbouwerseenwaardeschattinggekregendienognieteerderisopgetreden.Nieuwe
moderneconceptenmoetenwordenopgesteld._,daarbijdatgeneuithetverledenbehoudendwatwaardeheeft.Magdebosbouwerwatconservatiefzijnindegoedezinvanhetwoord
naarmijnmeningwel,omdatbedachtmoetwordendathet
boswaarmedeenwaarinhijthanswerktdoorvorigegeneratiestotstandisgebrachtendattoekomstigegeneraties
moetenwerkenmethetbosdatdehuidigegeneratietot
standbrengt.Ikhebweleensdeindrukdatditbuitende
bosbouwteweinigwordtbeseft.Veranderingenopkorte
termijn,waarmedeikenigejarenbedoel,zijnnietaante
brengen,tenzijmetgrootverlies.Inlandbouwenindustrieligtditanders.Wegensdesteedsveranderendeomstandighedenisgroteflexibiliteitinhetbeheergewenst.
Flexibiliteitopkortetermijn,maardannogaltijdin
periodesvan10tot15jaargedacht,hebbenwijalsmogelijkheidbijvoorbeeldbijhetgebruikvansnelgroeiende
boomsoortenzoalsinonsklimaatdepopuliererassenop
daarvoorgeschiktegrondenenmetnameookindepolders.
Bepaaldeaspectenvanhetonderzoekvandezebelangrijke

boomsoort vormen een vast programmapunt opde afdeling
Houtteelt.
Eenvande zojuist bedoelde zakenuit hetverleden isde
houtproduktie. Zo'n twintig jaargeleden kwam deroep om
° s a lsrecreatieterrein endeze isgezien de kwaliteiten
v

an hetbosterecht niet verstomd. Wat toenwelop vele

Plaatsen naar de achtergrond werd verschoven isdehoutP^oduktiefunctie van hetbos.Omdat deze voorlopig de
en

ige meetbare eneconomische basisvoor het bosbedrijf

ls en

ereengrote en toenemende schaarste aan de grond-

stofhoutwordt verwacht,zien wij indelaatste jaren
weervanvele zijden deroep om vooral niet deonverminderd noodzakelijke economische houtproduktiefunctie van
ne

t bostevergeten. Gezien dit verwachte houtdeficit op

wereldniveau ishetnietverantwoord de houtproduktie te
v

erwaarlozen. Wij ziendan ook eenkentering optreden in

die

zin,dat meer denadruk komt te liggen opproduktie-

° s enminder oprecreatiebos. En zekerwordt ermeer naar
ee

n synthese tussendeze beide gezocht,met name inNeder-

la

nd endeVerenigde Staten van Noord Amerika.

De

grote kracht van het bos ligt inhet feitdat het zon-

der

afbreuk tedoen aan zijnproduktiefunctie,in staat

isop een efficiëntemanier waardevolle dienstenprestatle
en

s te leveren.Deze functies laten zichuitstekend ver-

igen. De houtteelt isvoorbeide dezelfde,namelijk met

de

nodige kennisvan zakenhetbos ineerste instantie

gezond doen opgroeien,want bos isbijgoed beheer een
duurzame bronvan hout endiensten;de inrichting ervan

bepaalt het accent,het bedrijfsdoel. Ook hier bewandelt
debeheerder deguldenmiddenweg.
Hierbij doet zichhetprobleem voor dat derecreant individueeldatgene wilbewaren,wat hij ingrotemassavernielt.
Het isechter wel zo,dat vande zijde van het grotepubliek het oordeel overhetbos zichvooralricht opde
dienstenverlenende sector vandebosbouw enniet opdehou
produktie.Het publiek stelt de sociale functie voorop;
maar de veiligstelling van deze sociale functie plaatstde
nutsfunctie d.w.z.dehoutproduktie voorop.De houtproduktieblijft ook uitdezen hoofde eenwezenlijke opgave van
debosbouw,dedoorslaggevende economische basis.Hier
kandus een conflictsituatie ontstaan endaarom stelde ik
zojuist datdebosbouwer naarbuitenmoet treden enhet
gereedschap hiervoor nodig tijdens zijn opleiding moet
ontvangen.Te constateren valtdat er thans een meer constructieve fase indeeerder veelalverhitte dialoog tussen z.g. beschermers van enproducenten inhetbos isingetreden.
Zonder zijnhoutproduktie veelgeweld aan tedoen kande
bosbouwer door deboomsoortenkeuze,doorde opbouwvormen
van hetbos,door debeheersintensiteit,enz.tegemoet
komen aandeeisenvan dedienstenverlenende sector.Uiter
aard wordt deplanning ingewikkelder.Volgaarne sluit ik
mijdan ook aanbijeenuitspraak van Rupf in 1960reeds
gedaan:Wanneer wij onsbosbeheer zodanig uitoefenen dat

voldaan wordt aan strenge eisen van duurzaamheid vande
opbrengst,van debodemvruchtbaarheid envan de bedrijfsekerheid,dan volgen de scherm- en sociale functieshieruitvanzelf.
etbos iswatdit betreft een unieke grondstofbron,uniek
maatwijdeze kunnen vernieuwen.Daarom ook heeft het
°sbeheer,zolang ditbestaat,gestreefd naarduurzaamei

d ten aanzien van oppervlakte,stabiliteit,aanwasen

odemvruchtbaarheid. Eenvoudig vertaald betekent ditdat
x

3 inde eerste plaats,zoalsreedsgezegd,gezond bos

°etentelen,wat ook betekent tijdig dunnen (nietofte
aa

t dunnen heeftreeds denodige ellende te zien gegeven)
Ve

rjongen. Zorg voor hetbestaande magniet resulteren

eenblokkering van eennormale ontwikkeling,aldusook
er

*koren°P het Jubileumcongresvan het Staatsbosbeheer
1974.Datwildus zeggen,dat eennoodzakelijke kap

le

t magworden uitgesteld. Enophetzelfde congres:Elk

°smoet gedund enverjongd wordenwilhetgezond blijven;
°enwijditniet,dan latenwijdenaonskomendegeneles

et

een steedsmeerverouderd bosbestand na.

ditvoor ogenwil ikeenpaar woorden wijden aande

U We

er watwegebbende -waarschijnlijk wegensdehoge

sten -activiteit boomchirurgie,
onder twijfeleenwaardevolle mogelijkheid tot instand°udingvanbomen althansvoor een zekere periode,maar
let

vooreeuwig,want ook het levenvan eenboom is

m d i g . Maarwatmen somseigenlijk doet isuiting geven

aan een zeker egoïsme en aan het nageslacht eenboomindividu overdragen met beton,tuidraden en trekstangen,die
toch zijn fysiologische leeftijd bereikt. Inveel gevallen
kan meen ikbeter nu het geschonden exemplaar wordenverwijderd eneen gezond goed exemplaar eventueel zelfsvan
aanzienlijke afmetingen -dat kan tegenwoordig -worden
geplant,zodat het nageslacht vaneenmooie boom zonder
ijzerenbeton kangenieten.
Dit zojuist genoemde verouderde bcsbestand,waarvanmogelijk eender oorzaken kan zijnde ten behoeve van derecreatie destijds doorgevoerde omloopsverlenging,was voor
deEuropeanConfederation ofWood Working Industries
1974/1975 aanleiding om ten aanzien van hetprobleem houtvoorziening op temerken,dat inhet algemeen door het
ouderworden vande Europese bossen devoorraad hout van
grote afmetingen toeneemt,terwijl juist de vraag naar
houtmet kleine diameters sneller toeneemt.Hieraan wordt
thans internationaal aandachtbesteed,namelijk hoe het
beste aandeeisen vande industrie kanworden voldaan.
Het isnoodzakelijk dat consument enproducent van hout
van eikaarseisen enmogelijkheden opde hoogte zijn.
Ineenvanderapporten uit de laatste tijd betrekking
hebbende opHinkeloord wordt opgemerkt dat de bosbouwer
probleemoplosser moet zijn.
Naarmijnmening deed endoet hijniets andersen een
sprekend voorbeeld hiervan is zijnbeslissing overde toe
tepassen plantafstand.Hijkiest de afstand inverband
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t het verwachte slagingspercentage ende verwachte jeugd-

g^oei,de latere groei,de verzorging en de oogst ende
economie van hetbeheer.Met dit voor ogen zoekt hijde
guldenmiddenweg tussen wijd planten -vanwege de snellere
groei ende economie,maar ook wat slechtere stamvorm,wat
kere "takkenenmogelijke verwildering van debodem nauwplanten -wat duurder is,groeibelemmerend kan
r

ken, eerdere endure verzorging noodzakelijk maakt,

aar>
e

geen ofgeringere verwildering geeft -.

de dank zijhet selectie-enveredelingswerk kan debosuwer thans wijder planten dan voorheen,omdat hijde
schikking heeft gekregen overplantsoen van zeer goede
a

liteit. Een van debasisonderzoekingen voor het selec-

't""i

ewerk tenbehoeve van kwaliteitsplantsoen isdie naar
m
an
m

°gelijkheid van vegetatieve vermeerdering door middel

stekken.Het stekken iseenvan de snelste methoden

gebruik temaken van genetisch hoogwaardig materiaal,

°dat het ontwikkelen van technieken voormassaproduktie
an

bomen d.m.v. stekken op talrijke plaatsen inonder-

e

° k is.Dit isbijvele boomsoorten niet een eenvoudige
aa

k , zoals ook hetbetreffende onderzoek opde afdeling

°utteeltwelaantoont. Tochmoet dit,gezien deresultaer

>,worden voortgezet,omdat er indebosbouw eenduide-

x

:ke tendensnaar hetgebruik van gestekt materiaal bij

e

bosaanleg (Denemarken,Duitsland,Oostenrijk; fijnspar)

lsWaa
t

r tenemen.

zojuistgenoemdeprobleem vandemeestgewenste plant-

- 10afstand laat zien dat compromissen gezocht moeten worden
tussen oecologie eneconomie;dit isde kunst beter gezegd
dekennis ende vlijt van debosbouwer. Voortdurend zijn
indebosbouw hetnatuurlijk enhet economisch element met
elkaar in strijd of anders en uitgebreider gezegd de bosbouwer zalde gulden middenweg moeten weten tevinden tussenhet houtteeltkundig/oecologisch element enhet technisch/economisch element,waarbij dan ook nog vaak een
sociaalelementkomt.Menkan zeggen dat de bosbouwer
werkt inde contactzone van natuurwetenschap,techniek,
economie en sociologie.Waar ikhier ook de techniek introduceer,wil ik dit gaarne met het volgende illustreren.
De opwaardering van hetbos,reeds eerder genoemd,benadrukt enerzijds thans veelmeer dan vroeger zijnbetekenisvoormilieubescherming en landschapsbouw,waarbijde
oecologische eisen sterk opdevoorgrond treden.Anderzijdsvragen economische belangen mechanisatie enrationalisatie,waarbijbehalve kostenbesparend werken ook de
arbeid als zodanig lichter gemaaktmoet worden,want er
zijn steedsminder mensen bereid zware arbeid teverrichten. Indit verband stelt Koolsaanhet slotvan zijn
diesrede 1963:"De technische voortgang inde bosexploitatie isenorm. Uiteraard zalmen zichmoeten blijvenrealiseren dateen bos een levend organisme is.'endat detechniek zich zalmoeten voegen naar dehoutteelt".
Er zullen oogstsystemenmoeten worden ontwikkeld die schadeaanhetbosecosysteemminimaliseren of zelfselimineren,zodat ook debodemvruchtbaarheid behoudenblijft.

- 11doel hier op een ontwikkeling indemechanisatie van
e

houtoogst aangeduid metde term ;;fulltreelogging'',

aarbij het gehele bovengrondse deelvan deboom wordt
geoogst,ofnog verder gaande het "complete tree concept",
waarbij tot enmet de stobbe enwortelswordtgeoogst.
e

zien i n het licht vandegrote hout-(vezel-)behoefte

enbegrijpelijke ontwikkeling,daar oogstook van stobbe
n wortels 25%meer vezel levert,terwijloogst van stobbe
Us

alleen penwortel 20%meer vezelgeeft.De machines

or

deze oogstwijze zijn aanwezig en lossenmede hetarersgebrek e n n e t w e r ken onderbarre weersomstandighe-

n

°P- De meerdere vezelhoeveelheid wordtbenutbijde

P^oduktievan "reconstructed wood"en/of "reconstituted
r

°ducts". Hierbijmoet Uzichvoorstellen datdemachine
gehele boom inclusief depenwortel terplaatse tot

Paanders verwerkt.Misschien isditwelgunstig voorde
cr>

eant,die danbijhetdwalen door hetbosgeen last

e e r he

eft van takkene.d.m.Al trachtmenbijdeoogst

n hout

geen vernielingen teweeg tebrengen,biologisch/

emkundig/houtteeltkundig moet erechter tegendeze
gstwijze welbezwaar gemaakt worden,misschien minder
gendedirecte schade doorde zwaremachines aandeboemtoegebracht,alswel tegen hetfeitdatdegeheleboom
takken,loofen wortels vandeverjongingsvlaktewordt
er

wijderd;dit doet de kringloop vanvele voedingsstoffen

Gloren gaan;bovendien wordt hetbodemprofiel ernstig
rstoord.Hierdoor verdwijnt debodemvruchtbaarheid en
° r d t d u s het altijd reeds indebosbouwgehuldigdeduur-

- 12saamheidsprincipe geweld aangedaan. Gezien ook deverstoring van deprofielopbouw ishet zeer devraag ofdoorbemesting het verlies aanbodemvruchtbaarheid kan worden
goedgemaakt.
Inderdaad heeft deze revolutionaire ontwikkeling vande
mechanisatie in debosbouw in de laatste jaren enigeongerustheid doen ontstaan overhet effect van demachinerie op het bosen wordt ook door Hinkeloord,tezamen met
andere disciplines,demachinerie endemethoden onderzocht ophun houtteeltkundige invloeden en naar de eventuele destructieve effecten ervan,zoals schade aan bodem,
waterhuishouding enbomen.
Ineendoctoraalstudie vergeleek Van Dijk devoedingsstoffenhuishouding in fijnsparrebosvan het full tree
system (boommethode;d.i.exclusief de stob en wortels)
met het tree length system (langhoutmethode)enmet het
shortwood system (sortimentenmethode).Hijkwam op grond
vandeze literatuurstudie totde conclusie datbij toepassing van deboommethode de stikstofvoorziening niet zo
gauw inhet gedrang zalkomen,ten aanzien van de fosfaatvoorziening gebrek zaloptreden op arme gronden,dekaliumvoorziening ineenkritiek stadium komt teverkeren,
de calciumvoorziening sterk afhangt van degrondsoort en
overmagnesium teweinig gegevensbestaan.
Naelke oogst volgens deboommethode isbemesting nodig,
en op arme gronden ookna de langhoutmethode,omdepro-,
duktiviteit van de standplaats tehandhaven. Dekosten van
deze bemesting zullen dus indebeschouwingen overde toe
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passen methode dienen teworden betrokken.

P dit moment kan vrijwel geer.enkele bosbouwer ophouteeltkundige gronden de boommethode onderschrijven,laat

s

taan het "complete tree concept".
e0

Pwerkingvan deboom terplaatse van zijnvelling

geeft voedingsstoffen aan debodem terug;door de (snelle)
vertering van de kapresten vormen zijalspoedig geen storende aanblik meer voor debosbezoeker. Wanneer bijde
b

oommethode opeen centrale plaats deboom wordt opgewerkt
r

eedt hier een storende grote hoeveelheid kapafvalop.De

grotere machines hebben een groot gewicht,zware motoren
e

t lawaai,veroorzaken luchtverontreiniging, zijnbreder,

°geren langer;de vraag ishoe werkt dit alles uito.a.
°°k opdebodem. Voorheen bepaalden alleen houtteeltkundi& e gezichtspunten dekapmaatregelen,ookmet het oogop
e

duurzaamheid van de standplaats en deopstand. Inhet

uidige tijdsbestek moet debosbeheerder mede inverband
met

degeldelijke uitkomsten degulden middenweg kiezen

ssen oecologie eneconomie.
et

waarderingsoordeelover hetbosdoor de openbare me-

ning
ar

beidsmethoden. Of zoals Barthelmesz 1972hetstelt:

B

°sbo u w moet de aandacht krijgen enbelangstelling wek-

en
ta
v

^-igtniet in imponerende machines of spectaculaire

- Dit isniet zoeenvoudig alsbijeen harttransplan-

tiechirurg,bijmaanreizigers,bijgiganten van film of

°etbal..De bosbouwer heeft uithet vredige bosnietssen-

sationeels temelden".Men beoordeelt veeleer hetbos>;.v]i,

- 14zijnopbouwvorm, zijn landschapsvormende eigenschap,zijn
rijkdom aan afwisseling;men verwacht ervan meer kwaliteit
van het leven.De houtproduktie neemt men alsvanzelfsprekend aan;deze geeft echter welaanstoot alshij tegen de
natuur of op tegrote schaalwordt ervaren.Daardoor is
dehoutteelt met zijn bosbehoud,bosverzorging,bosverjonging inhetmiddelpunt van de openbare interesse gekomen enalhet andere,zoalsbijvoorbeeld mechanisatie en
organisatie ishieraan ondergeschikt.
Over de tegrote schaalgesproken hetvolgende.
Er ismomenteel,vooral indeVerenigde Staten en ook in
Zweden eendiscussie gaande overde grootte van dekapvlakte.De economische voordelen,gezien ook deontwikkeldemachinerie,spreken des temeer naarmate de kapvlakte
groter is;de oecologische voordelen des temeer naarmate
dekapvlakte kleiner is.InNederland speeltdit minder
eenrol,gezien hetonder normale omstandigheden inhet
algemeen gehanteerde kleinvlaktebedrijf,dat echter wel
vanwege dekleine schaaleigenmethoden enmachines vraagt,
wil heteconomisch nog uitvoerbaar zijn.Ook hiermoet
dusweer deguldenmiddenweg gezocht worden;d.w.z.
kleinere machines die opkleine oppervlakte rendabelwerken engeen blijvende schade doenaan opstand enbodem.
Een anderprobleem,waarvoor de techniek de oplossing
reeds heeft gegeven,isde takafvalopde kapvlakte,die
menmet het oogop hetvlotplanten kwijtmoet. Vroeger
werd deze o.a. ophopen gezet enverbrand,totmen tot
deontdekking kwam datdoor dit branden naderhand een

- 15odelijke wortelzwam optrad;zetmen de kapafval oprillen,
a

n zijn ditbroedplaatsen voormuizen en konijnen die

hetjonge plantsoen beschadigen.
erm
Zen

°et de bosbouwer van twee kwaden hetminst ergekie-

> tenzij hijde beschikking heeft over een slagmaaier

le

de kapafval sterk versnipperd en alseenmulch,die

• e t planten niet hindert,op devlakte achterlaat.
lt:

laatste isdebeste oplossing.

3 vele beslissingen indebosbouw gaat hetdusomhet
We

gen van economie en oecologie;zoook bijvoorbeeld

x

: deregulering van dewildstand,bij zaaien ofplanten,

x

l zuiver ofgemengd bos,bijnaaldhout of loofhout,bij

unningsgraad en -frequentie,bijgrootte van de kapvlakte
enz.
at

betreft zaaien ofplanten bijdebosverjonging zobe-

uisterenwijthans,gezien de toch hogeprijzen voorkwatei

"tsplantsoen,dat bosbouwers zichafvragen ofniet

Ver

gegaan moetworden ophet zaaien van opstanden nade

erstegeneratie bos.Een invele landenreeds vervoortgeschreden ontwikkeling ishetgebruik van containerplanenb

ij debosaanleg. Voor Nederland geloof ikdatdit

let

realiseerbaar is inverband met debenodigde rela-

e:t
Van

geringe hoeveelheid plantsoen en de versnippering

hetbosbezit.

Z1

et problemen genoeg indebosbouw die om een oplossing

^agen.

- 16DamesenHeren,
Ikmeendatikdezegelegenheidvanmijnafscheidmag
aangrijpenomalsslotvanmijnvoordrachtgewagtemaken
vanrecenteontwikkelingenophetlandgoedSchovenhorst
bijPutten.
HetisHinkeloord,ondanksveleenjarenlangepogingen
daartoe,zowelvandocenten-alsvanstudentenzijde,niet
mogengelukkeneeneigenleerhoutvesterijtotstandte
brengen.Welhebbenwijtenbehoevevandeopleidingvan
destudentensteedseenberoepopverschillendebosbouwinstantiesinNederlandkunnendoenenwerdallemedewerkinggaarnegegevenendankbaaraanvaard.Zulkstemeer
omdateenaantallandendooreenovermaataaneigenafgestudeerdengeenmogelijkheden zietinhethuidigetijdsbestekonzestudenteneenleertijdtebieden.
Deguldenmiddenwegtusseneeneigenleerhoutvesterijen
dezojuistgenoemdehulpverlenendebosbouwinstantiesvormendelandgoederenSchovenhorstenVeluwHul.Ditpast
ookinmijneigenstraatje,wanthetgebruikvanexoten,
aldaaropruimeschaaltoegepast,isnogeenoudeliefde
vanmij,reedsstammendeuitmijnIndonesischebosbouwperiode.OokopdeafdelingHoutteeltishetexotenvraagstukeenonderwerpvanonderzoek.
Schovenhorst iseenbegriptotveroveronzegrenzen,dank
zijhetwerkvanvelegeneratiesOudemans.Bekendzijn
vooralhetKleineenGrotePinetumenhetopgeografische
grondslagaangelegdebosbouwkundigArboretum.Ookdein
devorigeeeuwverrichtepionierarbeidmetbetrekkingtot

-17e

heidebebossingen moet genoemd worden.

er
TÎTN

m g e r e bekendheid heeft vooralsnog het zogenaamde
.

r

ie Continentenbos",waarvan de aanleg in 1967 isbe-

gonnen. Uiteen drietalgebieden vande wereld,die voor
erland bosbouwkundig vanbelang zijnalsbron van imv

an soorten,zijn hierinboomsoorten aangeplant in

vorm die inde toekomsthunnatuurlijk voorkomen moet
benaderen.
initiatief totditproefobject van bijna 20ha.werd
1966door wijlen mevrouw J.J. Hacke-Oudemansen
h.C. Oudemansgenomen. Zijbaseerden zichhierbijop
tudievan Jager Gerlings envan Soest,dieplannenbeS

voor eennationaal arboretum op terreinen vanhet

Pi.

a
ui

atsbosbeheer bijdeVuursche.Hieraan isechternooit

tvoeri n g gegeven.
e

"tArboretum Schovenhorst zijn deboomsoorten inklei-

zuivereopstanden aangeplant. InhetDrie Continentenls
ari

5 gebruik makende vande inhetArboretum opgedane

ngenmet de soorten,eenboscomplexaangelegdbe-

aandeuiteen twaalftalvakkenmet veelbelovende naaldsoortenuitbepaalde gebieden van Noord Amerika,Azië
ur
Sc

°pa, ineenmenging zoalshetnatuurbosbostypolo-

h laat zien.Uiteraard isdeaanplant inelkvakuiter

d metmin ofmeerruitvormige zuivere opstandjes

de

hetnatuurlijke bos samenstellende boomsoorten en

x
Ue

3 het opgroeien doormiddelvandunningen de indi-

le ofgroepsgewijze menging,zoalshetnatuurbos die

-18laatzien,getrachtwordentebereiken.Deafmetingenvan
devakkenzijnzodanigdatmeetgegevensverzameldkunnen
worden.Hetoecologischaspectstaatinditboscomplex
voorop,alwordtverwachtdatviadewegPinetum-ArboretumDrie-Continentenbosopdenduurtoepassingenopbedrijfsschaalzullenresulteren.GesteldkanwordendatdeontwikkelinginditDrieContinentenbosoverhetalgemeen
voorspoedigis.
EeneveneensrecenteontwikkelingopSchovenhorst,diede
mogelijkhedenvoorstudieactiviteitenvanstudentennog
weergroterheeftgemaaktenookvanbetekeniskanzijn
voorbosbouwpraktijkenbosbouwwetenschap,isdevolgende.
Inhetbeginvan1968isopgerichtdeStichtingSchovenhorst,waarvantoenmeteenpaarregelsinhetNed.BosbouwTijdschriftgewagisgemaakt;deStichtingkochtvan
deNV.LandgoedSchovenhorstdebeidePinetaenhet
Arboretum,daartoeinstaatgestelddoorgeldenverkregen
uitdenalatenschapvanMevrouwHacke-Oudemans.DeStichtingheeftvoortshetovergrotedeelvanhetlandgoed,
namelijkhetbosgebied,omnietinhuurgenomen.Door
deelnameinhetBestuurvandeStichtingtezamenmethet
Staatsbosbeheer,deVerenigingtotbehoudvanNatuurmonumentenendethansBV.LandgoedSchovenhorsteninde
Adviescommissievanditbestuur,heeftdeLandbouwhogeschooleennognauwerebindingmethetlandgoedgekregen
danvoorheenreedshetgevalwas.

- 19Bijzonder belangrijk isdat het Stichtingsbestuur zich als
doelheeft gesteld van het geheeleenvoorbeeldbedrijf te
™aken,indie zindat houtproduktie,natuurbescherming,
-Landschapsbouwenrecreatie geïntegreerd tot uiting moeten komen.Ook daarmede kanvoldaanworden aandeeducatieve doelstelling diehetBestuur zicheveneens heeft
gesteld.
He

t wasmogelijk het beleid indeze zin omtebuigen,

doordat hetbedrijfsplan afliep endankzij veler inspanni

ng eennieuw thansgeheten beheersplan 1973-1983metde

ovengenoemde doelstellingen alsrichtlijnen samen te
"tellen.De genoemde inspanning bestond hierin,dat zowel
studenten van de LHalsvandeHBCSonder deskundige leiln

g erveelwerk enonderzoek hebbenverricht voorde

°Pstellingvanditbeheersplan. Dit onderzoek,ook ophet
Zo

gewenste interdisciplinaire vlak,vindtnog steeds

voortgang tenbehoeve van deverdere ontwikkeling vande
°elsfellingen op Schovenhorst.
Vat

betreft de integraties van de functies houtproduktie

^ d e financiële basisvanbelang ook voorde andere funcle
w

s ) , natuurbescherming, landschapsbouw enrecreatie,kan

orden geconstateerd dat het Bestuur zichhiermede ingoed

gezelschap bevindt. Immers zowelinhetrapport van de
tlchting Industrie-Hout van januari 1974als inhetrapPop

t vandeCommissie Thurlings van januari 1974wordthe-

rdrukt, "dat uit eenoogpunt vanbeheerbijelkbosaan
eveelzijdigheid der functiesrechtmoetwordengedaan.

-20Hetisomdieredendanookonmogelijkhetbeheeruitte
splitsennaarafzonderlijkdoorhetbostevervullen
functies".
Hetisnatuurlijknietzo,daneenenanderbinnenkort
verwezenlijktzalzijn.DebosbouwersonderUrealiseren
zichditwel,maarvoorniet-bosbouwersishetlangetermijndenken,datonseigenis,veelalmoeilijker.Beslissingentenaanzienvanaanlegenbeheervanbosdoenhun
invloedeerstoverdecenniagelden.
Schovenhorstbezitdemogelijkhedenthansreedsenzeker
indetoekomsteeneducatievefunctietevervullen;voor
studentenvanuniversitaireenhogereopleidingeninde
zinvanzelfwerkzaamheid,voorscholierenvanhetVWOin
dezinvanexcursies,voorbezoekersindezinvanwandelingen.
Hetsamengaanvandeverschillendedisciplineshoutteelt,
natuurbeheer,landschapsbouwenrecreatie,isopzichzelfaleenbelangrijkeducatiefelement.Voortsbezit
Schovenhorstdeboomverzamelingendiedendrologischvan
belangzijn.Hetlandgoedneemteenhistorischeplaats
inwatbetreftdeintroductievanexoten,metnamede
douglas;ookbezithetcultuurhistorischbelangrijkeen
waardevolleelementenindevormvangrafheuvels,houtwallen,oudelanenenhakhout.Natuurbeschermingsaspecten
wordeno.m.gevormddooreenterreinmetadders,door
stootvogelsenwildendooreengroteleemkuilmet
gradiënten.

- 21Interessant,niet alleen uitproduktieoogpunt,wantdat
waren zijreeds,zijnook dedouglasbossen,want hierin
begint zich,nu zijouderworden,eeneigen floraen
fauna teontwikkelen. Het isdaarom ook tebetreuren dat
destormen zowelop deVeluweals inDrente veel ouder
"oshebbenvernield,juistnu zichhierin een eigenlevensgemeenschap begon tevormen.
^chovenhorst isduswaardevoluithoutteeltkundig,dendrolo

gisch,vegetatiekundig,lichenologisch,ornithologisch,

archeologischenherpetologisch opzicht en daarom waard
U3

-teducatief oogpunt verder teworden ontwikkeld, zowel

v

oor studie alsvoor bezoek.

Alsprimaire doelstelling ziethet Bestuur dan ookde
educatieve functie;financieelmoetdit vanzelfsprekend
»aaibaar zijn,zodatnaast de subsidiëring ook duidelijk
e

n economisch gerichte bosbouw uitgeoefend moet enkan

worden.Moeilijkheden gevendehuidige ontsluiting met
eleopenbare wegenendevele campings inde naaste
omgeving.
J-sikdan tenslotte letterlijk hetnieuwe beheersplan
citeer:
ue
u

grondslag voor hetbeheersplan ishet strevennaar een

urzame instandhouding van hetboskarakter envandebos-

ouwkundige,natuurwetenschappelijke, cultuurhistorische
e

h landschappelijke waarde.
e

n educatieve functie isaanhet landgoed toegekend,die

-22daarintotuitdrukkingmoetkomen,datiederaspectvan
hetbeheerinalzijnvormenaande(student)-gebruiker
kenbaarwordtgemaakt.Erwordtgestreefdnaareengeïntegreerdbosbeheer,waarinbosbouwkundige,natuurwetenschappelijkeenlandschappelijkeaspectenineenharmonisch
geheeltothunrechtkunnenkomen".
Metdewensdatdezeopzetmagslagen,wilikmijnvoordrachtbesluiten.
IkdankUvoorUwaandacht.
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