De Ecosysteemvisie Bos
In dit nummer van het
Nederlands Bosbouw
Tijdschrift wordt gestart
met een serie artikelen over
de natuur In het
Nederlandse bos aan de
hand van de
Ecosysteemvisie Bos.
Ecosysteemvisies worden
opgesteld voor alle typen
natuur in ons land. Zij
vormen een uitwerking van
het Natuurbeleidsplan.
Samen zijn deze visies de
schakel tussen het
(inter)nationale beleid en
regionale plannen, zoals de
gebiedsvisies Natuur, Bos
en Landschap. Voor de
afstemming tussen de
ecosysteemvisies
onderling wordt een
samenvallende nota
opgesteld: de Nota
Ecosysteemvisies EHS.
Elke ecosysteemvisie probeert
antwoord te geven op de vragen:
welke natuur willen we, waar vinden we actuele waarden en waar
liggen de grootste kansen. hoe·
veel hebben we ervan nodig. hoe
en wanneer kunnen we dat reali-

seren. en wie voert het beheer
uit?
De Ecosysteemvisie Bos geeft op
landelijke schaal antwoord op
deze vragen. Daarmee stuurt dit
plan tevens de lokalisering van
het areaal bos met accent natuur
uit het Bosbeleidsplan.
De inhoudelijke uitgangspunten
voor ESV-bos zijn geformuleerd
aan de hand van drie kwalitatieve
criteria uit het Natuurbeleidsplan:
natuurlijkheid. kenmerkendheid

De eerste twee artikelen in de
reeks vindt u in dit nummer van
het
Nederlands
Bosbouw
Tijdschrift. De eerste drie vragen
komen aan bod: welke natuur.
waar, en hoeveel willen we in het
Nederlandse bos?

en verscheidenheid. Toegespitst

wikkelingen in Europese referentiebossen.
Beleidsmedewerker Theo Meeuwissen (NBLF·Drenthe) behandelt
de actuele situatie van de natuur
in het Nederlandse bos. Hij licht
toe hoe het systeem van natuurdoeitypen kan worden gebruikt
als hulpmiddel om de natuurdoeten te definiëren en te kwantificeren. In het artikel wordt een indicatie
gegeven
van
de
taakstellingen per natuurdoeItype.

op bossen verstaan we onder natuurlijkheid de ongestoorde ontwikkeling van complete (bos)
ecosystemen op landschapsschaaI. Kenmerkendheid houdt
in dat we alle in Nederland van
nature thuishorende bosgemeenschappen willen ontwikkelen.
Bij verscheidenheid moeten we
denken aan de duurzame instandhouding van zeldzame en
soortenrijke bossen, waaronder
bepaalde soorten hakhout en
bosranden met struwelen en
mantel/zoomvegetaties.
Tegen deze achtergrond zijn de
natuurwaarden in het Nederlandse bos nog aanzienlijk te verbeteren.
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nderzoeker Henk Koop (IBNDLO) gaat in op de vraag wat we
ons bij natuur in het bos moeten
voorstellen aan de hand van een
beschrijving van natuurlijke ont-

In een van de volgende nummers
zullen de overgebleven vragen
worden besproken met onderwerpen als nieuwe bossen en het
beleidsinstrumentarium.
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