De beheersplanning in Nordrhein-Westfalen en
Nederland
Voorwoord

In 1968 werd de eerste Instructie voor de procedure
en inhoud voor de planning op lange termijn voor
boswachterijen vastgesteld. Daarmee was de eerste
duidelijk zichtbare stap gezet op de weg van de ontwikkeling van een nieuw beheersplanningssysteem
t.b.v. de terreinen in beheer en eigendom bij het
Staatsbosbeheer. Dit beheersplanningssysteem onderscheidt zich van het tot dan toe gebruikte in twee
opzichten:
enerzijds geeft de nauwe samenwerking tussen

bosbeheer de beste uitgangspunten te bieden. Over
het systeem dat het Staatsbosbeheer aan de hand
daarvan heeft ontwikkeld, werd bericht in het Inrichtingsnummer van het NBT in 1972 (112).
De contacten tussen de afdelingen, belast met de
beheersplanning voor de staatsbossen In NordrheinWestfalen en Nederland, zijn geleidelijk gegroeid.
De uitgangspunten voor de beheersplanning en de
problemen die daarbij moeten worden opgelost vertonen veel overeenkomsten, zodat de uitwisseling

de verschillende vakdisciplines bI) de opstelling van

van ervaringen voor beide vruchten kan afwerpen.

beheersplannen voor bos- en natuurtèrreinen op de

Bij een vergelijking van doel en middelen bij de inrichting van de bossen in twee buurlanden zijn zowel
de overeenkomsten als de verschillen interessant.
Daarom hebben wij, als hoofden van deze afdelingen, resp. de afdeling Forstplanung und Waldökologie van de Landesanstalt für Okologle, Landschaftsentwlcklung und Forstplanung In Nordrheln-Westfalen en de afdeling Inrichting van het Staatsbosbeheer, het initiatief genomen tot een gemeenschappelijke publikatie over het beheersplanningssysteem
voor de staatsbossen in beide landen, waarbij afzonderlijk aandacht wordt besteed aan de beheersplanning op middellange termijn. In ons gemeenschappelijke artikel worden de verschillen in de uitgangssituaties en de beheersplanningssystemen besproken en suggesties gedaan voor de verdere ontwikkeling daarvan.
Aan dit nummer van het NBT zijn los de boskaarten van Nederland en Nordrhein-Westfalen toegevoegd om een indruk van de verbreiding van het bos
in beide landen te geven.
Deze artikelenserie zal ook verschijnen in de "Mitteilungen der Landesanstalt lOr Okologie, Landschaftsentwicklung und Forstplanung" te Düsseldorf.
Omdat er van uit wordt gegaan dat het Duits geen
onoverkomelijke problemen oplevert voor de lezers
van dit tijdschrift zijn de Duitse artikelen niet ver-

-

hoogste planningsniveaus duidelijker dan voorheen
gestalte aan de doelstellingen van het Staatsbosbeheer met betrekking tot haar terreinen: duurzame instandhOUding en het blijvend veelzijdig laten functioneren van de bos- en natuurterreinen ten behoeve
van de samenleving door middel van inrichting en

beheer
- anderzijds wordt een grotere flexibiliteit bereikt,
omdat planning en uitvoering direct met elkaar gekoppeld zijn: de gevolgen van wijzigingen in het beleid kunnen snel worden overzien door terugkoppeling van de verschillende planningsniveaus op elkaar.
De uitgangspunten voor de beheersplanning voor
bossen en natuurterreinen·in het algemeen zijn uit-

gebreid aan de orde gesteld tijdens de bijeenkomst
van de Studiekring van de KNBV in 1977 en gepubliceerd in het maartnummer van het NBT (1978).
Daarom zal in dit nummer vooral aandacht worden
besteed aan de achtergronden en de inhoud van het
beheersplanningssysteem, zoals het Staatsbosbeheer dit voor haar terreinen heeft ontwikkeld.
Omstreeks 1970 werd het verwerkingssysteem
van de inventarisatiegegevens ten behoeve van het

nieuwe beheersplanningssysteem verder geautomatiseerd. Voor de ontwikkeling van het verwerklngssysteem (computerprogramma) werd gebruik gemaakt van de ervaring die op dit gebied was opgedaan in verschillende deelstaten van West-Duitsland, o.a. in Baden-WOrttemberg en in NordrheinWestfalen. Daarbij bleek het in Nordrhein-Westfalen
ontwikkelde verwerkingssysteem voor het Staats-

taald, maar is volstaan met een Nederlandse samen-

vatting daarvan.
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