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1.Overzichtsamenwerkingsverbanden
2.Meerjarenvisievanhetbosbouw-economischonderzoek
indeperiode1982-1986
(samenvatting)

1.INLEIDING

Bijvergelijkingvanditmeerjarenplan metdatvoorde jaren 1976-'81
zalmen naastcontinuïteitookveelnieuwsvinden.
Continuïteit iservooral tenaanzienvaneen aantal bosbouwprojecten
dieuitdeaardvanhunobjectenprobleemstelling langdurig zijn.Dit
zijndeprojecten gerichtophetonderzoek vanhetbosalsecosysteem,op
dunnings-enopbrengstonderzoek envoorts veelprojecten gerichtopverbetering van teeltmateriaal.Binnen dezeprojecten hebben zichechterdoor
heroriëntatie ofdoorverschuiving vandoelstellingen toch vaakaanzienlijke inhoudelijkewijzigingenvoorgedaan.
Nieuwsiseronder andere indevolgende onderwerpenvan bosbouwkundig
onderzoek:bosclassificatie;bosreservaten;hydrologie enbos;natuurlijke
verjonging;veredelingvan loofbomen tenbehoeve van landschap enstad;
microvermeerdering; energieplantages;simulatie van groeiverloopvanbomen
inverschillende opstandsvormen,etc.
Vanoudshebbendebosbouwenhetbosbouwkundig onderzoek inNederland
zichook sterk beziggehouden metdeproblemenvanbomenen beplantingen
buitenheteigenlijkebos,de "landschappelijke beplantingen". Indelaatste jarenheeftdaarnaastdeproblematiek rondhet stedelijk groen in toenemendemate aandachtgekregen.
Nieuwsiserook inhetonderzoek voorde landschapsbouw. Sinds 1975
hoortdittothetonderzoeksgebied van "DeDorschkamp";hetheeft inde
verstrekenperiodeeen leerprocesdoorgemaaktdatnu zijnvruchten begint
af tewerpen.
Vooreengoedbegrip vandeonderzoeksactiviteiten, zoalsdeze in
devolgende hoofdstukken aandeordeworden gesteld, ishetdienstigin
deze inleidingdenavolgende kortebeschrijving tegevenvandeverschillendewerkterreinen vanDeDorschkamp.
Landschapsbouw staatvooreenplanning-envormgevingsactiviteit,waarindeverschillende sectorenen facettenvanderuimtelijke planningsproblematiek,voor zoverzebepalend zijnvoorofbepaaldworden doorvormen
functievanhet landschap,worden geïntegreerd. Landschapsbouw omvatdaarmee eencomplexvanactiviteiten,die allen tendoelhebbenopplanmatige
en/ofvormgevende wijze richting tegevenaan (voorgenomen) veranderingen
vanhet landschap,methetdoel tekomen toteen zogoedmogelijke afstemmingvande functies diehet landschapvervultopdebehoeftenvandesamenleving.
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Inditverbandwordtonderlandschaphetruimtelijkstelselverstaan,
datwordtgevormddoordelevendeenniet-levende,natuurlijkeendoorde
mensgevormdeofbeïnvloedefenomenen,ineenherkenbaardeelvanhetaardoppervlak.Metdezebeschrijvingishetvoorhetlandschapsbouwkundig
onderzoekmoeilijkeenbegrenzingaantegevenomdatimmersdemenselijke
betrekkingenmethetlandschapnietophoudenbijdestadsrand.
Hetlandschapsbouwkundigonderzoeklevertbijdragenaanhetprocesvan
planningenvormgeving.Hetonderzoekkandaarbijzowelbetrekkinghebben
opéénofenkeleonderdelenvanditprocesalsophetprocesalsgeheel.
Bosbouwishetcomplexvanactiviteitengerichtopdeontwikkelingen
instandhoudingvanhetbosalslevensgemeenschapvoordevervullingvan
maatschappelijkebehoeften,waarbijintegratievanfunctiesvooropstaat.
Hetbosbouwkundigonderzoekisveelzijdigvanaard.Hetbosalsbiologischsysteemenderelatiesdiebestaantussenhetbosinzijntotaliteitenzijnonderdelenenerzijdsendegroeiplaatsendeafzonderlijke
groeiplaatsfactorenanderzijdsmakenhetbelangrijkstedeeluitvanhetbosecologischonderzoek.Houtteeltonderzoekrichtzichopdeontwikkelingvan
methodenwaarmedehetboswordtaangelegdofverjongd,verzorgd,
engeoogstopeenzodanigewijzedatdeterealiserenbosopbouwensamenstellingzogoedmogelijkaandemaatschappelijkebehoeftenzijnaangepast
zonderdatdeabiotischegroeiplaatsfactorenirreversibeleveranderingen
inongunstigezinzullenondervinden.Hetproducerenenbeschikbaarmaken
vangenetischgoedteeltmateriaalishetdoelvanhetveredelingsonderzoek.
Ditteeltmateriaalisaangepastaandegegevenstandplaats,iszoresistent
mogelijk tegenziekten,heefteengoedegroeikrachteneenvoorhetgebruiks'
doelgoedevormvankroonenstam.
Hetbosbeschermingsonderzoek draagtaanditveredelingsonderzoekbij
doorhetontwikkelenvanmethodenvoordetoetsingvanveredelingsprodukten
opresistentietegenschimmel-en/ofbacterieziekten.Hetbosbeschermingsonderzoekomvatookdebiologievandeschadeveroorzakendeorganismenen
defactorenvandeomgeving,dieinvloedopdeontwikkelingvandezeorganismen hebben.Opgrondvanderesultatenvandatonderzoekwordenmethodenontwikkeldomeeneventueleschadedoordezeorganismentevoorkomen
oftoteenaanvaardbaarniveauterugtebrengen.
Nauwverwantaanhetbosbouwkundigonderzoekishetonderzoekvande
landschappelijkebeplantingenenhetgroenindesteden.Devraagstukken
vanlandschappelijkebeplantingendieeenzodanigeomvanghebbendatin
ecologischezinvaneenbossprakeis,kunnenveelalopdezelfdewijzewordenbestudeerdalsovereenkomendevraagstukkeninbossen.Landschappelijke
beplantingenindevormvansingels,rijen,individuelebomenofkleine
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groepenvanbomen,alsmedebomen enbeplantingen inhetstedelijk gebied
vormeneenprobleemgebied op zichzelf.Ditprobleemgebied vraagtvanhet
teeltonderzoek,hetveredelingsonderzoek, hetbosbeschermingsonderzoek en
heteconomisch onderzoek een specifieke aanpak.
Hetbosbouwkundig onderzoek houdt zichnu dusbezigmetdeproblemenvanbomen indrie totaalverschillende fysiekemilieu's:hetbos,het
open landschapende stad.Ookdedoelstellingen,de beheersintensiteit
endeorganisatie vanhetbeheerverschillen indiedrie sferen aanzienlijk. Inalledrie isechter dezelfde fundamentele biologische enecologischekennisvereist,alsbasisvoor allehandelingen.
Heteconomisch onderzoek,datvoornamelijk betrekking heeftopgroei
enopbrengst,bedrijfskundigeenbedrijfseconomischeaspecten,issinds
kortverderuitgebreid. Dezeuitbreiding isgerichtop,enerzijdseconomischevraagstukken metbetrekking totde landschapsbouw enbosbouw opregionaalennationaalniveauenanderzijds onderzoek naardehuidige en toekomstige maatschappelijkebehoeften,waarindegoedorenendiensten/kwaliteitenvanbosen landschapkunnenvoorzien.
Hetwiskundig/statistisch onderzoek richtzich optoepassingenverdere ontwikkeling vanbestaande statistische methoden en technieken alsmede
vancomputerprogramma's voor dataverwerking voordirecte toepassing binnen
hetinstituut.
Aandeproblematiek van debosbouw inontwikkelingslanden isaandacht
besteed.Ditaandachtsgebied zalinhetkomende programmaverderworden
uitgebreid.
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2.HETHUIDIGE ONDERZOEKPROGRAMMA

2.1. INLEIDING

Inâenotameerjarenplanvanhetonderzoek 1976-'81 is ruime aandacht
besteed aan eenaantal gewenste accentverschuivingen binnen hetbosbouwkundig onderzoek.Daarbijvielvooraldenadruk opeenverschuiving van het
onderzoek naarhetbosals uitsluitend producentvan houtnaarhetbos als
biologisch systeem,waarbijovereenkomstig hetplan 1976-'81 natuurlijke
ontwikkelingen inhetbosmeer aandachthebben gekregen. In samenhang
methetbosbouwbeleid ishetonderzoekprogramma zichmeer gaan richtenop
integralebosbouwvraagstukken. Ditistotuiting gekomen inde verdere
uitwerkingvandebostypologie dieerop isgerichtdezevoorgeheelNederlanduit tewerken.Daarmede kanook eenbelangrijke bijdrage wordengeleverd aandeoplossing van planningsvraagstukken.
Metbetrekking totde landschappelijkebeplantingen enhet stedelijk
groenwaren deuitspraken inhetvorigeplanbetrekkelijk vaag.De grote
betekenis vandebijdrage vanhetonderzoek aandeoplossing vanveleop
dit terrein liggendeproblemenwerd indeafgelopen periode duidelijk manifest.Hetingang gezette onderzoek opdit terrein zal intoenemende mate
aandachtverdienen.
Deaangekondigde verschuivingen inhetveredelingsonderzoek terverbeteringvanhetteeltmateriaal hebbenovereenkomstig hetplan 1976-'81
plaatsgevonden.Hetbosbeschermingsonderzoekverliep eveneensvolgens dit
plan.
Het landschapsbouwkundig onderzoek heeft indeafgelopenperiode een
duidelijk verkennend karakter gehad. Hetheeft zichdaarbijgerichtop:
a. hetverwerven van kennisvanhet landschap (bijvoorbeeld van landschapsecologische,visueel-ruimtelijke,sociaal-wetenschappelijke, economische
aspecten):
- onderzoek naar de elementen enpatronen inhet landschap
- onderzoek naar samenhangen inhet landschap
- onderzoek naar ruimtelijke veranderingen enprocessen inhet landschap,
inhetbijzonder naarde gevolgen vanhethandelenvan demensvoorhet
landschap
- onderzoek naardebetekenisvan (veranderingen in)het landschapvoor
demens (belevingsonderzoek e.d.).
b.hetontwikkelen vanmethoden en technieken tenbehoeve vanhetonderzoek:
bijvoorbeeld karteringsmogelijkheden,enquêtetechnieken,classificatiesys
temen,computercartografie,kwantitatieve gegevensverwerking.
c.het toepassen vankennis enmethoden indeplanning envormgeving,en
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onderzoek naarprocedures en theorieën indeplanning envormgeving,
zoals:
- hetontwikkelen vanuitgangspunten en doelstellingen
- hetontwikkelen enevalueren van modellen
- onderzoek naarhetprocesvanplanningen vormgeving
- onderzoek naar theorieën indeplanning envormgeving.
Indebeginperiode werdeenbelangrijk deelvanhetonderzoek verricht
inopdrachtvanrijks-enprovinciale instellingen envansemi-overheidslichamen.Ditbood demogelijkheid voor een snelle startondanksachterblijvende ontwikkeling vandepersoneelsformatie.Bovendien werddemaatschappelijke relevantie ende toepasbaarheid vanhet onderzoek hierdoorversterkt.
Uitsluitend dieopdrachtenwerden aanvaard,dieeenevenwichtige ontwikkelingvanhetonderzoek indebovengenoemde drie taakveldenmogelijk maakten.
Indemeerjarenvisie 1976-'81werd ondermeer gewezen opde noodzaak
totuitbreidingvanhet financieel-economische onderzoek,voornamelijkbestaande uit:hetbedrijfsuitkomstenonderzoek,hetmarktstructuuronderzoek,
alsmede rentabiliteitsonderzoek vanverschillende houtsoorten en uitgevoerd
doorde Sectie BosbouwvanhetLEI.
De

uitbreiding vanhetonderzoekprogramma heeft inhoofdzaak betrek-

king op teneerste economische vraagstukken betreffende bosbouw enlandschapsbouwop zowelregionaal alsnationaal niveauen ten tweede onderzoek naarde
huidige en toekomstigemaatschappelijkebehoefte naargoederen endiensten/
kwaliteitenwaarinhetbosen landschapkunnen voorzien.
Dezebehoefte aanuitbreiding kwamvooralvoortuitnieuwe ontwikkelingen zowelbijhetbos-en landschapsbouwkundig onderzoek,alsbijbeleids-/
beheersinstanties ophetterreinvanbos-en landschapsbouw.
Immers,bijsteedsmeerprojecten spelendeeconomische aspecten van
hetruimtegebruik eenbelangrijke rol.Bijhetbosbouwkundig onderzoek is
ereenduidelijke tendensompraktijkvraagstukken inbredere samenhang op
te lossen.
Debeleids-/beheersinstanties ophet terreinvanbosen landschap zijn
zichbijdeuitoefening vanhunverschillende taken steedsmeer gaanbedienenvanhetinstrumentplanning. Ditgeldtop zowel lokaalals regionaal en
nationaal niveau.Daardoormoet naastdebedrijfseconomische ook intoenemendemateaandachtwordenbesteed aannationale en regionale economische
aspecten; (meerjarenplanbosbouw,regionale bosbouwplannen, landschapsstructuurplannen).
Bovenstaande ontwikkelingen houdennauwverband methet feitdatde
behoeften vande samenleving naardatgene waarinbosen landschapkanvoorzien sterk groeiende zijn.Hetonderzoek naardeze behoeften isvooralvan
grootbelang voordoelstellingsanalyses inhetkadervanplanningsactivi-
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In 1978koneenbeginworden gemaaktmethetopstellen vanheteconomisch onderzoekprogramma inbovengenoemde zin.Metdeuitvoering vandat
programma,datnauw isafgestemdmetdatvan de SectieBosbouw vanhetLEI
isinmiddels een begingemaakt.
Hetwiskundig statistisch onderzoek heefteendienstverlenend karakter.
Voorhetbosbouw-en landschapsbouwkundig onderzoek richthetzichvoornamelijk op toepassing vanbestaande en zonodig opverdere ontwikkelingvan:
- statistische methoden en technieken alshulpmiddelvoorhetverifiëren
van samenhangen,enhetaangevenvandematevan betrouwbaarheid vanbeslissingsmogelijkheden
- programma's enmethoden voordataverwerking metbehulpvancomputers.
Hetinstituut istotopheden actiefgeweestophet terreinvanonderzoek van debosbouw inontwikkelingslanden inhetkader van internationale
samenwerking vande Nederlandse overheid envan internationale organisaties.
Debetreffende activiteitenwerdenmeestal uitgevoerd dooreenbeperktaantalmedewerkers dievoordeze activiteiten terbeschikkingwerden gesteld.

Nadeze algemene opmerkingen zalhiernahetonderzoek op themaniveau
verder worden uitgewerkt,waarbijachtereenvolgens debosbouw,de landschappelijke beplantingen enhetstedelijk groen,de landschapsbouw ende ontwikkelingssamenwerking aandeordekomen.

2.2. BOSBOUW

2.2.1.Bosclassificatie enbosecologisch onderzoek inrelatie tothetmenselijk gebruik

Debostypologie heefteen grote vluchtgenomen. Indeafgelopenperiode iser inverschillende regio'smetname opdeVeluwe,het ISP-gebieden
inMidden-Brabant eenbostypologie ontwikkeld dievoorde karakterisering
vanhetbos inNederland zeerwaardevol isgebleken.Hetaantrekkelijke in
deontwikkelde bostypologie isdatdemenselijke invloed die indeNederland'
sebossen zogroot is,duidelijk indeze typologie isvervat.Hetonderzoek
vandezebostypen kanbijdragen totvermeerdering van het inzicht inde
bosecologie,de groeivandebomen endebeleving.Het belevingsonderzoek
heeft een begin genomen en zalverderworden uitgebreid.
Gewerktwordt aaneen classificatie enkarakterisering vanbosgebieden.
Hetdoelvandeze classificatie ishetverkrijgen van eenoverzichtvande
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verschillende boslevensgemeenschappen inons land;deboseenheden zijnhet
uitgangspuntvoordebosbouwkundige ende ruimtelijke planning.Alszodanigvormen zijdobasis vanhetonderzoek naar de maatschappolijke functievervulling vanhetbos.
Deelonderzoeken hebbenbetrekking opdevegetatie en fauna inverschillendebostypen,heteffectvanbosbeheer opvegetatie en fauna enopdebelevingswaarde. Dezeworden inoverleg of in samenwerking mot KTN,S1W (afd.
Openluchtrecreatie) endehoofdafdeling Landschapsbouw uitgevoerd.

2.2.2.Het onderzoek tenbehoeve vanbosbouwkundige planningheeft totdoel
deontwikkelingvan eenplanningsmethodiek opbosbedrijfsniveau voor deomvorming vandehuidige naardeopgrond van gekozen doelstelling gewenste
situatie. Ditonderzoek zalmoeten leiden toteenbruikbaremethode opgrond
waarvan hetprocesvankeuzebepaling enconsequenties binnenhetkader van
demogelijke beheersmaatregelen zichtbaarworden.

2.2.3.Onderzoek naarde groeiplaatseisen vande houtsoorten
Tenaanzienvanditonderzoek ishetaccentverplaatstvandenaaldhoutsoorten naardepopulieren,minder snel groeiende inheemse houtsoorten
ennaarmeer achtergrondonderzoek ophetgebied van de fysiologie ende
hydrologie.Hethydrologisch onderzoek heeft inzichtverschaft over dereactievanverschillende houtsoorten opdegrondwaterstand en veranderingen
daarin.
Het fysiologisch onderzoek isgerichtgeweestophetgedragvannaaldhoutsoorten inhun rusttoestand. Ookhetonderzoek naarhetgedragvanhoutsoortenonder invloed vanovermatige bemestingen, zoutgrondwater,overmatig
zink <Hitekortn.m kopiThooftbol.uujrl)kovorderinqi-nqobockt.
Naasthetbepalen van de invloed van yroeiplaat:;;factoren (tenaanzien
vandouglas,fijnspar en Robustapopulier) opdegroeiworden ookdeparasitaireaantastingen en teeltkundigemaatregelen (tenaanzienvangroveden,
Corsicaanse den, fijnspar,douglas,Japanse lariks,populier,es,esdoorn)
opdegroei bestudeerd.

2.2.4.Hetbosaanlegonderzoek wasvooralgerichtopde plantsoenkwaliteit
en-leeftijd,opdeaanlegmethoden enopdeverzorging inde eerste jaren.
Eenbeginwerd gemaaktmethetonderzoek naar natuurlijke verjonging ende
aanlegdoorbezaaiing.
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2.2.5.Hetdunningsonderzoekhadbetrekking opde jongere fasevandebeplantingen.Daarin istenaanzienvande standruimtebehoefte vandeverschillende houtsoorten belangrijk inzichtverkregen.
Eenbegin isgemaaktmethetdunningsonderzoek van de langzaamgroeiende inheemsehoutsoorten.
Veelaandacht isbesteed aande relatie tussen stabiliteit enstandruimte. Richtlijnen voordepraktijk kondenworden ontwikkeld.

2.2.6. Deproblemen metbetrekking totafvalberging opterreinen,zijn toegenomen.Voorhetbergenvanverschillende soorten afvalstoffen is vooral
grond (c.q.ruimte)nodig.Hetonderzoek isvooral gerichtopdemogelijkhedenom terreinenwaar zuiveringsslib,drijfmestofhuisvuil zijngestort,
tebebossen. Daarnaastworden demogelijkheden nagegaan vanberging inbestaande bossen enbeplantingen.

2.2.7.Een toenemend aantalboomsoorten isvooralde laatste jaren inhet
veredelingsonderzoek betrokken geraakt.
Particuliere activiteiten ophetgebied van deveredeling van bomen
voor bos-en landschapsbouw zijnvoordemeesteboomsoorten geheel afwezig;
deoverheid heeftopditgebied danook een taak.Vanbetekenis blijfthet
bestuderen van de ontwikkeling vande iepeziekte inNederland enhetbegeleidenvandebestrijdinghiervan.Hettoetsenvan iepen gebeurtop internationale schaal.Andere aspecten vanditwerk zijn:
Herkomstonderzoek, kruisen en toetsen vanpopulieren opondermeerresistentie tegendiverse ziekten.
Ontwikkeling van aanwezige zaadgaarden vandiverse soorten,zoalsgroveden,
douglas, lariks.Studie vanhetbloei-enoogstverloop.Analyse vandekwaliteiten der nakomelingen.
Selectie vanuitgangsmateriaal van eik,els,berk,es,esdoorn,beuk,plataan enboskriek.

2.2.8. Indebosbescherming heefthet fytopathologisch onderzoek zich sterk
gerichtopde infectiebiologie. Kennishiervan isnoodzakelijk voorhet ontwikkelen vaneenverantwoorde inoculatietechniek,onder andere van Erwinia
salici9 inverband metwatermerkziekte envan Xanthomonas populi inverband
metpopulierekanker. Entomologisch onderzoek wordtverricht naarde relaties
dieerbestaan tussen bosbouwkundige maatregelen endeaantasting doorinsekten. Do jaarlijkse inventarisatie van schadelijke insekten opbomen en
struiken inNederland werd voortgezet.
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2.2.9.Opbrengstonderzoek
Dit (Hidnr^ntik In i n honfilz.-ink q o r i c h t o p liet b o p n l n n v.*m rjrm>i CMI

houtproduktieniveaus van inNederland voorkomende houtsoorten,waarbij tot
nutoevoornamelijk aandacht isbesteed aan:douglas,Japanse lariks,Corsicaanse enOostenrijkse den,Amerikaanse eik enoude klonen vanpopulier.

2.2.10.Bedrijfskundig onderzoek
Belangrijke activiteiten zijn:
- ontwikkeling vanmeer rationele werkmethoden bijdeuitvoering vanbeheersmaatregelen binnen zekere ecologische energonomische grenzen.Hiermee
leverthetonderzoek basiskennis opvoorhetontwikkelen vandoelmatige
werkmethoden tenaanzien vanbosaanleg/-verzorgingendehoutoogst (lncl.de
verwerking enhet transport van hout Inhet.bos) indeboHbouwpraktl)k.
- het testenvanmachinesenwerktuigen ophungebruikswaarde voorde bosbouw. Hierbijwordt op internationaal niveausamengewerktmetandere instituten. Daarnaastwordtopeenbreder terreinmarktinformatie verschaftals
voorlichting.
- onderzoek naaraanleg-enonderhoudskosten vanbossenmet een specifiek
recreatieve functie.
2.2.11.Financieel economisch onderzoek
Naasthet inde inleidingvandithoofdstuk genoemdeonderzoekvanhet
LEI, omvathetonderzoekprogramma alsbelangrijke activiteiten:
- deontwikkelingvaneconomische evaluatiemethodieken tenbehoevevan de
planningsactiviteiten opverschillende beleids-/beheersnivoaus.
- verkenning vande toekomstige ontwikkeling vandevraag naarhout inNederland.
Naastdezemin ofmeer op zichzelf staande onderzoeksactiviteiten wordenbijdragen geleverd aanverschillende onderzoeksthema's vanhetinstituut.

2.3.LANDSCHAPPELIJKE BEPLANTINGEN ENHETSTEDELIJK GROEN

Hetonderzoek naar de aanleg en verzorging van landschappelijke beplantingen heeftbelangrijke vorderingengemaakt.Hetonderzoek wasvooral
gerichtophet zoeken naar teeltkundig verantwoorde en kostenbesparende
methoden.Daarbij zijnresultaten bereiktdienuindepraktijk worden ingevoerd. Dooronderzoek naar de aanlegmethode ismeer inzichtontstaan In
<1P ri'l.ntlp tuSHt'ii <ii< vrfir.'lii1lnnrit' W < M k/..inmliPtinn hl | <ic« nnti1*^<j m i tl<- In

vlood daarvan opliotüLigon v.inde \w\>].mling.
Ookvande zijdevandeveredeling ismeer onderzoek gedaan naarde
verbetering vanhet teeltmateriaal voor inde landschapsverzorging gebruik-
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teboomsoorten.Hetveredelingsonderzoek heeft zichdaarbijvooral gericht
opde iep, deberk,deels,deboskriek,deplataan ende es (zieook
2.2.7.).
Hetentomologisch onderzoek heeftvoornamelijk betrekking opde
aantasting vaneikendoor depolyfagebastaardsatijnvlinder.Vooral in
hetzuidenvanhet landbereiktdeze aantasting vaak een zodanige omvang,
dat zowelbosbouwkundig en landschapsbouwkundig alsook uiteenoogpunt
vanoverlastaandebevolking van eenplaagstatuskanworden gesproken.
Onderzoek naar de relaties dieerbestaan tussenhetinsektendewaardplantmoetaanbevelingen voor deaanplantopleveren,welke toteenverminderingvande aantasting en toteengeringere noodzaak vanchemischebestrijdingkunnen leiden.
Sindskortheeft,mede opaandringen vandeNRLO,hetonderzoek zich
gerichtopbomen enopgaande beplantingen inde steden.Hierkortweg aangeduidmet "stedelijk groen".
Omenig inzicht teverkrijgen indemate van toepassing vandeboomheelkunde enhetverplanten van grotebomen isonder alleNederlandse gemeenten
eenenquête gehouden.Tevenswordtonderzoek uitgevoerd naar de behandeling
vanboomwonden ennaarvitaliteitskenmerkenbijstadsbomen. Degroeien
groeiplaats van straat-en laanbomen iseenvooraanstaand onderzoeksterrein
geworden.Ook aanheteffectvanbeplante enonbeplante geluidswallen ende
wijzewaarop dezekunnenwordenbeplant isaandachtbesteed.
Voorts iseen begin gemaaktmethetonderzoek naarmethoden vanonkruidbeheer inbeplantingen andersdanmet traditionele onkruidbestrijdingsmiddelen.

2.4. LANDSCHAPSBOUW

Hieronder wordthetuitgevoerde onderzoek behandeld en eenglobaal
beeld gegeven vande accenten diehet landschapsbouwkundig onderzoek heeft
getoond. Een overzichtwordt gegevenvandehoofdlijnen,gegroepeerd tot
eenaantal thema'svanonderzoek.Hetdoelvandeze groepering istweeërlei.
Allereerst ishetvanbelang omsamenhangende probleemvelden te onderkennen
tussen verschillende projecten. Daardoor kan eenbeeldworden verkregen van
dewijzewaaropverschillende projecten bijdragen tothetoplossen van gelijksoortige problemen. Dit kanweer leiden totdoelgerichter onderzoek.
Een tweede doel isom hethuidige onderzoek tevergelijken met vragen
zoalsdie indepraktijk naar voren komen.Een groepering vanhet huidige
onderzoek envanpraktijkvragen tot thema'smaaktvergelijking enbetere
onderlinge afstemming tussen onderzoek enpraktijk mogelijk.
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2.4.1.Landschapsbouw in landinrichtings-enruilverkavelingsplannen
Ditthemaomvatenerzijds onderzoek naarde voorbereiding en opstelling
van landinrichtingsplannen, anderzijds onderzoek naardegevolgenvande uitvoeringvan ruilverkavelingen voor het landschap.Hetonderzoek binnen dit
thema richtzichop:
- methoden en technieken van onderzoek en evaluatie
- ontwikkeling van eenprocedureel kader vanplanvoorbereiding enplanopstelling
- hetontwikkelen vanvisueel-ruimtelijkeenecologische uitgangspunten en
randvoorwaarden voor landinrichtingsplannen.
Gestreefdwordt omdeverzamelde kennis te integreren inéénofmeer
landinrichtingsmodellen (Midden-Brabant).

2.4.2.Landschapsbouw instedelijke gebieden en stadsranden
Hetonderzoek heeftzichgerichtophet formuleren vanalgemenevoorwaardenwaaraande ruimtelijke inrichting vandeovergangszone van stadnaar
platteland moetvoldoen,omeenoptimale bijdrage aanhettotstandkomen van
eenwervendwoonmilieu te leveren.Naeen literatuurstudie overhetbegrip
bovenwijkse groenvoorziening heefthetonderzoek zichgerichtophet typeren
van stadsranden naarvormenruimtegebruikskenmerkenennaar sociaal-geografische factoren.

2.4.3.Onderzoek tenbehoeve van speciale vormen van ruimtegebruik
(sectorgebruik)
Deprojecten binnendit thema zijngerichtophetontwikkelen vanconceptenencriteriawaaraande ruimtegebruiksvormen worden getoetst.Per
projectkomenverschillende vormenvan ruimtegebruik aan deorde,zoals
oliewinning,wegen,hoogspanningsleidingen,bossen enontgrondingen. Deze
problematiek wordtvooralbenaderdvanuit landschapsecologisehe envisueelruimtelijke invalshoek.

2.4.4.Psychologisch onderzoek naardebetekenis vande ruimtelijke omgeving
Ditthemaomvatstudiesnaardewaarneming enwaardering vanverschillende landschappen.Nagegaanwordt:
- welke activiteiten en ruimtelijke kenmerken afzonderlijk of in samenhang
door individuen worden waargenomen
- inwelkemate deze activiteiten en kenmerkenworden gewaardeerd
- motwelko persoonskenmerkendowaarneming onwaarderingr.amonhnnqon
-welkemogelijkheden aanwezig zijnomomgevingspsychologische kennis toe
tepassen inhetopstellen enuitvoeren vanplannen.
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2.4.5. Sociologisch eneconomischonderzoek inrelatie tot (veranderingen
in)het landschap
Hetonderzoek binnenditthema isgerichtopde samenhang tussenvisueel-ruimtelijke veranderingen inhet landschap enveranderingen inhetgebruik.Dezeveranderingen inhetgebruik kunnen liggen inhet recreatieve
vlak ofbetreffen bijvoorbeeld landbouwkundige ontwikkelingen.Deachtergrond vandezeveranderingen wordengezochtinveranderingen indeopvattingenvan de gebruikers ende toenemende invloed vanopvattingen vandegenenendie vanuitdeplanning invloed opde landschapsvorming hebben
(bijvoorbeeldoverheidsinstellingen).
Bijditthema zijn totnu toevoornamelijk sociologische factoren in
relatie gebrachtmetvisueel-ruimtelijke aspecten.

2.4.6.Onderzoek inde landschapsecologie
Onderzoek binnen dit themaomvat:
- hetontwikkelenvan een begrippenkader
- hetontwikkelen vanmethoden voor landschapsecologische beschrijving
- studie naar landschapsecologische relaties,datwil zeggen relaties tussenabiotische factoren,biotische factoren enmenselijke activiteiten
- toepassing van landschapsecologische kennisbijhetopstellen enuitvoeren
vanplannen.

2.4.7.Onderzoek naarde ruimtelijke verschijningsvormvanhet landschap
Onder ditthemavalthetbestuderen van landschapskenmerken enhetontwikkelen vanmethoden en technieken omdeze tekunnenonderzoeken.Verder
wordtgezochtnaarmethoden omkennis vanhet landschap toepasbaar te
maken inde ruimtelijke planning.

2.4.8.Onderzoek naarprocedures entheorieën inde ruimtelijke planning
en ontwerp
Binnendit themakomtonder anderederelatie aandeorde tussenonderzoek,ontwerpenplanning.Hetthemaomvatook onderzoek naarhet proces
vanplanning enontwerp alsmedenaar technieken enmodellen inderuimtelijkeplanning.Deze laatstgenoemdeonderwerpen vindenmomenteel echter
slechtsbinnen andere thema'splaats alseen deelonderwerp.
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2.4.0.Hetontwikkelen vanprogramma's onmethoden vooroomputerverwerkinq
van gegevens
Hetonderzoek isgerichtop:
- ontwikkelingvan landinrichtingsmodeHen
- verwerking van veqotatiekundiqoqeqovens
- liet (ipcr.iti<>i\eeIe n b r u i k b a a r m a k e n v a n lu»t pri»gi-anima SYMVil

-karakterisering van hut.reliëi'met behulp vande Fourier-analyse.

2.5. ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

Incidenteelwerden deskundigen vanhet instituut betrokken bij projecten inhetkader van de technische hulp aan ontwikkelingslanden.
Dezevaak kortemissies hebben totdoel adviezenop testellenover
gewenste ofophanden zijnde bosbouwkundige ontwikkelingen.
Hethuidige onderzoek isindevolgendeonderdelen samen tevatten:
- Het samenstellen van eenbibliografievan inNederland geschreven literatuur voorde bosbouw in Indonesië. Deze bibliografie /.alwordengepubliceerd
inhetEngels en inhetBahasa Indonesia en zal ongeveer 6000 publikatiesomvatten.
- Bosbouw enplattelandsontwikkeling inhetbovenstroomgebied vandeKali
Konto-rivier opOost-Java.Hetdoelvanditproject isgerichtopeenbeter
gebruik vanhet landvoordebosbouw,voorde agro-forestry,de landbouw in
dichtbevolkte gebieden.Het instituutheeft insamenwerkingmethetStaatsbosbeheer hetprojectvoorbereid hetgeenwordtuitgevoerd dooreen teamvan deskundigenvan laatstgenoemde dienst.Het instituutheeftdaarbijeenondersteunende functie.
- Samenwerking metBraziliaanse bosbouworganisaties ophetgebiedvande
landclassificatievoor industriële bosbouw endedaarmee samenhangende problemenbetreffende de introductie vanhoutsoorten,het onderzoek naarde eisen
vandehoutsoorten enhetgroeiplaatsonderzoek. De samenwerking isreeds in 1963
begonnen enwordt nuafgesloten.Hetwerk wordtvoortgezetdoorde Federale
Bosbouwdienst ende Bosbouwfaculteit vandeuniversiteit van Parana in Curitiba
alsmededoorhetBoswezen vande staatSaoPaulo.Het instituut ondersteunt
de activiteiten.
- Bosbouwkundig onderzoek tenbehoeve vanhet realiseren van dorpsbossen in
OpperVolta.Ditprojectwordt door eenvandemedewerkers vanhet instituut
in samenwerkingmetenkeleandere internationale organisaties uitgevoerd.
- Advisering van hot Forestry Department vanhet.Ministry of Agriculture van
Mozambiquemetbetrekking tothetopzetten vanbossenvoor produktie van
brandhout,hetopzetten vanherkomstenonderzoek eneen selectieprogrammagerichtopsnelgroeiende exoten.
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3.VOORHETONDERZOEKBELANGRIJKE ONTWIKKELINGEN

Vanuitde bosbouwworden demaatschappelijkeontwikkelingen uit twee
invalshoeken bekeken
a.demaatschappelijkebehoeften waarin hetbosvoorzietof zalmoeten
voorzien
b.demiddelen diedemaatschappij terbeschikking zalstellen aande
bosbouw omdievoorziening inbehoeften terealiseren.

Maatschappelijke behoeften
Aanbehoeften worden onderkend:
- grondstoffenproduktie (hout),alsmede faciliteiten/kwaliteiten ophet
gebied van
. openluchtrecreatie
. natuurbehoud enmilieubescherming.
Gangbarebeschouwingen hierover reikenoverhetalgemeen nauwelijks
verderdande constatering datdehuidige schaarste aandeze goederen/kwaliteiten inde toekomstnogaanmerkelijk zaltoenemen.
Eengoed inzichtomtrentomvangenkwaliteitvandezebehoefte verder
gedifferentieerd naar tijden ruimte (lokatie)ontbreekt.Vandaardathier
zalmoetenwordenvolstaanmethetvermelden van algemene indicaties.

Grondstoffen (hout)
HetaandeelvandeNederlandse houtproduktie bedraagt slechts ca.0%
vanhettotaleverbruik. Ditpercentage isdeafgelopen jarengedaald als
gevolgvaneen toenemend verbruik bijeenvrijconstante produktie.Schattingen overhet toekomstig verbruik gaan inderichting van 24minm re
(re=rondhoutequivalent) in 2000,hetgeen eenverdubbeling zoubetekenen
vanhetverbruik in 1975.Devoorziening middels import zal steeds moeilijkerworden alsgevolg van het toenemend houttekort indewereld endepositievandebetalingsbalans.
Hetbenutten vandehoutproduktiemogelijkhedenvanbestaande en nieuw
aan te leggen bossen,bezien in samenhangmetdeeisen diedeandere functiesstellen,wordt danook alseennoodzaak onderkend.

Recreatie
Debetekenis vanbossen voorde openluchtrecreatie neemtsteedsmeer
toe.Belangrijke oorzaken hiervan zijnonder andere de toenemende vrije
tijd,debehoefte aanmeerverscheidenheid in recreatiemogelijkheden en toenemende belangstelling voorv.ikantie ineigen land,deverschralingvanhet
stedelijk leefmilieu.
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Hetruimtelijk ordeningsbeleid metbetrekking totstedelijkegebieden, isgericht opbeperking vandemobiliteit en trachteenverstedelingsstructuur tecreërenwaarbij aan te loggenbossen oonbelangrijke rol spelenmetname tenbehoeve vanderecreatie.Dergelijke bossen stellen specialeeisenmetbetrekking totsamenstelling,omvang,situering entoegankelijkheid.

Natuurbehoud en milieubescherming
Debehoefte aannatuurbeleving vandemens issterk groeiende.Belangrijke aanwijzingen hiertoe zijnonderandere de toenemende populariteit
vanverschillende belangen-verenigingen enhetoptredenvanallerleiactiegroepenopditgebied.Ook inhetmenselijk handelen iseen toenemendeaandachtvoornatuur enmilieu teconstateren.De functievanbossen indeze
wordtsteedsbelangrijker alsgevolgvanhet feitdatanderevormen van
grondgebruik inhet landelijk gebied -metnamede landbouw -steedsminder
mocjoHjkhodonhlctlontot.iniit.mdhoudin<)i<nontwikkoIIn<|v.inn/itnnrti)k<*kw.iliteitun.
Bosbeleid/-beheer gerichtopontwikkeling vanverscheidenheid binnen
natuurlijke levensgemeenschappen en tussen de levensgemeenschappen onderlingwordtdanook vangrootbelang geacht zoweluitnatuurwetenschappelijk
oogpuntals voordeconfrontatie vande recreërende mensmetdenatuur.
Er istoenemende aandachtvoorbossen enbeplantingen alsgebruikselementvanhet landschap alsuitdrukking vanverscheidenheid invormen van
ruimtegebruik (zieverderlandschapsbouw).
Zoalsreedsopgemerktbestaaterweinig concreet inzicht indeomvang
enkwaliteitvangenoemdemaatschappelijke behoeften.
Hot isechterduidelijkdathotbehoeftennivoauvanhotdichtbevolkte
doch bosarmeNederland hetpotentiële aanbodsniveau vanbosbouwzijdeverre
overtreft.

Maatschappelijke middelen
De aard vande tevervullen functies doordebosbouw,gestoeld opbovengenoemdemaatschappelijke behoeften,brengtmet zichmee datnaastparticuliere inspanningen ook deoverheid eenbelangrijke rolspeeltbijderealiseringdaarvan.Deze rol zalverder toenemen inde toekomst.Dehuidigetakenvanonder andereverschillende departementen zoalsMvL,RO,CRM,EZ zijn
hiervan een voorbeeld.
Debelangrijkstemiddelen diedaarbijworden gehanteerd zijnvanwettelijke/planologische en financiële/fiscale aard.
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Maatregelen inhetkader van zoweldebeheerswetgeving als ruimtelijke
ordening zijnvolop inontwikkeling.Beslissingsprocessen indeze stellen
steedshogere eisen aangoedebelangenafweging, nietalleendooronzegecompliceerde maatschappijmaar tevensdoorhetgecompliceerde karakter van
hetbos vanwege demeervoudige functievervulling. Eendergelijke functievervullingvergteengeïntegreerde belangenafweging.

Financiële aspecten
f>'JxMicird«'financial ('conornir.chopositie van de bosbouw isvoldoende
bekend.
Decommercieel verkregenmiddelen doormiddel vanhoutverkoop zijn
ontoereikend voor deduurzame instandhouding vanhetbos,laatstaanvoor
eenoptimale meervoudige functievervulling.
Ondankshet feitdat.financieel-economische bedrijfsresultaten inde
toekomst verbeterd kunnen worden door inspanning metbetrekking totde
marketing vanhoutalskostenbesparende werkmethoden,zal inde toekomst
een toenemende financiële bijdrage vandeoverheid worden gevergd.
Eenmaatschappelijke doelstelling die inditverband aandachtverdient,
betrefthetbevorderen vandewerkgelegenheid. Inafwijking vanvele andere
maatschappelijke sectoren biedtdebosbouw geletopbovengenoemde functies,
nuen inde toekomstmogelijkheden vooradditionele werkgelegenheid.

Maatschappelijkeontwikkelingen vanbelangvoorhetonderzoek tenbehoeve
van landschapsbouw
Beschouwenwenudevraagstukken metbetrekking totde ruimtelijke processendankan inhetalgemeenwordengezegddatdeze toenemen inomvang
en complexiteit.Ook ishetzodathetmaatschappelijk bewustzijn van deze
vraagstukken zichverbreidt enversterkt.Te verwachten iseen toenemende
concurrentie omde ruimte enhet zoekennaarmogelijkheden om verschillende
vormenvan ruimtegebruik functioneel en ruimtelijk metelkaar tecombineren.
Tevens isteverwachten datbinnen de landbouw alsbelangrijke drager
van landschappelijkekwaliteiten deprocessen vande afgelopen jarenzich
zullenvoortzetten,zijhet ingeringer tempo.Ditbetekenteen afnemende
werkgelegenheid, verhoging vandearbeidsproduktiviteit,een aanhoudende
schaalvergroting vanbedrijven,intensivering en toenemende specialisatie.
Ditkomt totuiting inactuelebeleidsvisies.Een inzicht isnodig inde
gevolgen vanhetoverheidsbeleid en demogelijkheden vandeoverheid en
burgers ommaatschappelijke en ruimtelijke ontwikkelingen inde gewenste
richting te sturen.Inhetbijzonder betreftditdeontwikkeling en het
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hetbeleid tenaanzienvan:
- deruimtelijke ordening (notaLandelijke Gebieden, Structuurvisies)
- de landinrichting,de landbouwenbosbouw (Landinrichtingswet,Beheerswet)
- hetnatuur-en landschapsbeheer enbosbeheer (Nationale landschappen,
Relatienota)
- afzonderlijke activiteiten, zoalsverstedelijking,aanlegenbeheer van
stedelijk groen,ontgrondingen,afvalberging,openluchtrecreatie,energie
(voorzieningen).
Vangrootbelangbijbovenstaande ontwikkelingen ishet onderkennen
vananderemaatschappelijke krachten,diehierop terugkoppelende invloed
hebben,ook al zijndezevooralsnog geringvanomvangen schaal (alternatieve landbouw,agrarische jongeren,mens-enmilieuvriendelijk ondernemen).
Deelsspeeltdeoverheidhieropmetonderzoek reeds in (overlegorganen,alternatieve landbouw).
Bijdevoornemens inzakedebestemming,de inrichting enhetbeheervan
deruimtekomtdevraagnaarvormen structuurvanhet landschapmeeren
meer aandeorde.Daarbij gaathetomdevraagwelke landschapselementen
belangrijke landschapsecologische, cultuurhistorische en/ofanderebetekenisaspectenhebben enomdevraagopwelkewijze door landschapsbouw vorm
kanworden gegeven aanruimtelijke functies inrelatiemetdebestaande en
gewenste ruimtelijke structuur.Laginhetverleden hetaccentmeeropeen
benaderingvanhet landschapvanuitbepaalde sectoren,nuisermeeraandachtvoorhet landschapalsbasisstructuur.
Eennadereprecisering deze landschapsbouwkundigeplannings-envormgevingsvraagstukken komtondermeer totuiting in landschapsbouwkundige
bijdragen tothetverwerven van inzichtin
- de landschappelijke consequentiesvanveranderingen inbestemming,inrichtingenbeheer vanderuimte
- deproblematiek van scheidingenverweving van functies inhet landelijk
gebied
- deverweving van stedelijke en landelijke functies ingebieden binnen de
stedelijke invloedssfeer.
Bijdeontwikkelingssamenwerking, gerichtopdebestrijding vandearmoede endehonger indewereld, isverbeteringen instandhouding vanhot
ecologisch evenwicht inhet leefmilieu vanbetekenis.Inde 70er jaren zijn
vele studiesverrichtoverdemenselijke nederzettingen,overwater en
woestijnvorming,terwijl tenbehoeve vandeNederlandse ontwikkelingssamenwerking in 1978doordeNationale Adviesraad Ontwikkelingssamenwerking een
advies "Ecologie inOntwikkelingssamenwerking"werduitgebracht.Ruim50%
vandemensheid woont instroomgebieden waarin zichproblemenvoordoen ten
aanzienvandebodembescherming endehydrologie.Verregaande ontbossing
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heeftertoe geleid dathetecologisch evenwichternstigisgestoord.Extremenvanoverstromingen endroogtenemen sterk toe.Tekortaan brandhout
leidt:tot.versturktuvernielingen vanbossen enbomen ende produktivi.teit
van degronden voorvoedselgewassen neemtaf.Opdit terrein levertde bosbouw IM>I.iiHjtiikehi)iit,i()ciivoor verheletIIH|v.inhel li'cHul1ieu.Dezeverbeteringheeftenerzijds betrekking opdewaterhuishouding endebodemkwaliteiten anderzijds ophetverhogen vandehoeveelheid hout tenbehoevevan
energieenwonen.
Het tweedegebiedwaar debosbouw indeontwikkelingssamenwerking een
belangrijkebijdrage kan leveren,isdebebossingvangedegradeerde gronden
envanniet-bosgronden diepotentieel voorbosbouw geschikt zijn.Dergelijke
activiteiten zijnuitermate belangrijk omdatdaarmeededruk opdenogin
tactzijnde tropische regenbossen alsgevolgvanvoortdurend toenemendehoutschaarstewordtweggenomen.

- 25

4.DEHOOFDLIJNEN VANHETONDERZOEKPROGRAMMA 1982-'06

4.1.INLEIDING

Devraagstukken waarvoorbeleids-/beheersinstantieswerkzaam ophetgebiedvandebos-en landschapsbouw zichgeplaatst zien zijnde laatste jaren
veelcomplexergeworden.Zoalsvolgtuithoofdstuk 3wordtditonder andere
veroorzaaktdoordeveelzijdige enomvangrijke functies,welkebosen landschapdienen tevervullenopgrondvanmaatschappelijke behoeften,dochwaarinmaartendelekanworden voorzien.
Bovendien zijnbijhetbeleid enbeheer,gezien deaardvandezefuncties,veelmaatschappelijke groeperingenbetrokken,hetgeen debesluitvorming ook complexermaakt.
Alsremediehiervoorwordt indepraktijk opdeverschillendebeleids-/
beheersniveaus steedsmeergebruik gemaaktvanhetinstrumentplanning.
Dezeontwikkeling zalzichinde toekomstongetwijfeld voortzetten.
Mede indit lichtmoetdevraag naaraanleiding vande inhoofdstuk 3
gesignaleerde maatschappelijke ontwikkelingen,betreffende de standvan
zaken tenaanzienvandebenodigde wetenschappelijke kennis,wordenbezien.
Aan eenverdieping van thansbeschikbare kennisomtrentpatronenen
processen vanbosecosystemen isdringendbehoefte.
Evenzeer dientdekennis metbetrekking totdevraag,inhoeverremeervoudige functievervulling vanhetboskanwordengerealiseerd tewordenvergroot.
Metde teeltvankwaliteitshout in samenhangmet andere bosfuncties
bestaatnogweinigpraktijkervaring.
Watbetreftde landschappelijke beplantingenmoetmeer inzichtworden
verkregen indewijzewaaropdeontwerpdoelstellingen zowelbiologisch technischalseconomischkunnenworden gerealiseerd.
Hetstedelijk groen iseenvrijnieuwwerkterreinwaarvoor geldtdat
dekennisontwikkeling nogineenbeginstadiumverkeert.
Voorhet landschapsbouwkundig onderzoek inde toekomstishetgewenst
een indruk teverkrijgen vanontwikkelingen enonderzoeksvragen,zoalsdie
indepraktijk naarvorenkomenenwaaraanhet landschapsbouwkundig onderzoekeenbijdrage zoukunnen leveren.Hiervoorwerdeenvraag-onderzoek verricht.
Devragen zijnhierbijopgespoord viatwee ingangen.Enerzijds door
uitjaarverslagen, rapporten,notitiesendergelijke,zelfeen selectie
vanonderzoeksvragen temaken.Anderzijds doorbijinstellingen enparticu-

- 26-

lierebureauseenpeiling tehoudenomtrenthunproblemen envragenop
hetgebied van landschapsbouw. Demiddelsdezepeiling verzameldeonderzoeksvragenkunnenwordengegroepeerd toteenaantalonderwerpen.Erblijkt
eenverwantschap tebestaanmetdegeënquêteerde doelgroepen.
Eenoverzichtvandezeonderwerpen endeze samenhangwordt hieronder
weergegeven.

Onderwerpen/landschapsbouwkundige
vragenmetbetrekking tot

1. landbouw, landinrichting/
ruilverkaveling

Doelgroepen
- vnl.Min.L.&V.,LD,SBB,
particuliere bureaus

2. planvormingbinnenhetkader
vandewetR.0.
2.1.in landelijke gebieden
2.2.instedelijke gebieden

en stadsranden

3. planningvaneenbepaaldevorm
van ruimtegebruik

- vnl.Min.VRO,PPD's,gemeenten,
particuliere bureaus
- gemeentelijkestedebouwkundige
diensten enplantsoendiensten,
particuliere bureaus
- diverse doelgroepen
- vnl.sectorbeleid (bijv.Min.CRM
enVerkeer enWaterstaat),
bedrijven

4. milieu-effect-rapportering (MER)

- vnl.Min.VOMIL,particulierebedrijven

5. landschapsbeheer

- vnl.Min.CRM,Min.L.&V.,LD,
SBBenDBL

6. planningsprocedures

- vnl.SBB enPPD's,particuliere
bureaus

6.1. landschapsstructuurplan
6.2.overige planvorming

7. besluitvorming/inspraak en

- diverse planningsinstanties
- diverse doelgroepen

voorlichting

8. (inter)disciplinaironderzoek

- diverse doelgroepen

9. verwerkingvangegevens

- diverse doelgroepen

Uithetvraagonderzoekblijkt,datdemeeste vragenverbandhoudenmet
onderwerpenvanbrede strekking,teweten landbouw, landinrichting/ruilverkavelingenruimtelijke ordening,zowel indestedelijke randgebieden als
inhet landelijk gebied.
Demeergerichte onderwerpen recreatie, milieu-effectenrapportering
(MER), landschapsbeheer,planvormingsprocedures, landschapsecologisch en
visueelruimtelijk onderzoek vormen eensoortgemiddelde.
Vraagstukkenmetbetrekking totspecifieke onderwerpen zoalsnatuur-
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beheer/bosbouw,wegen/infrastructuur, stedelijk groen,landschapsstructuurplanengegevensverwerking scoren laag.Hierover zijnexplicietevragen
gesteld,maar dezekunnenwel naarvorenkomenbijuitwerking vanandere
bredergeoriënteerdeonderzoeksvragen. Zokunnenalgemenevragenmetbetrekking totstadsrandenaanleiding geventotonderzoek naarwegen/infrastructuur,stedelijk groen,bosbouwkundige problemen.
Uithetgeenaanonderzoekwerdgedaan enhetgeen aan onderzoeksbehoefte
konwordenopgespoordiseenaantalbredeonderzoeksthema's geformuleerd,
waarbijeenonderscheid isgemaakt tussendirectopeenbijdrage totde
oplossingvanplanningsvragen ingesteldonderzoek enhet theoretisch/
methodologisch gerichtonderzoek.
Dithoudtverbandmethetprobleemwaarmeehet landschapsbouwkundig
onderzoek bijdestart tekampen heeftgehad,namelijk eenonvolkomen fundamenteelwetenschappelijke basis.Ditprobleem isnogniet geheel totoplossinggekomen.Tenaanzienvandenatuurwetenschappelijke disciplines in
hetlandschapsecologisch onderzoek kan inde intensieve samenwerking met
andereonderzoeksinstellingen, indeWerkgemeenschap Landschapsecologisch
Onderzoek (WLO)eenpositieve ontwikkelingwordenverwacht.
Ophetsociaalwetenschappelijk onderzoeksveld ishelaasvaneendergelijkepositieveontwikkelingnoggeen sprake.Metnamehet fundamenteel
omgevings-psychologisch onderzoek verkeertnoggeheel inhetstadiumvan
individuele eerstepogingen.
Tenaanzienvandevormgevende enplannende disciplinesmoethetzelfde
wordengezegd.Ookhiermoetgewezenwordenopde toenemendeonderwijsbelastingvandewetenschappelijke medewerkers opuniversiteiten enhogescholenalseenbelemmerende factorvoordeontplooiingvan fundamenteel
onderzoek.
Voordekomendeperiode zalhet landschapsbouwkundig onderzoek naast
hettoegepastonderzoek aandachtmoetenblijvenbestedenaan fundamenteel
optoepasbaarheid gerichtonderzoek.Hieropwordt ingespeeld doorhet.formulerenvantheoretische enmethodologische vraagstukken als afzonderlijke
onderzoekonderwerpen naastoptoepasbaarheid gerichtonderzoek naarplannings
vraagstukken.
Tenaanzienvanheteconomisch onderzoek werd inhoofdstuk 3gewezen
ophet feitdateronvoldoende inzichtbestaat indeomvangenkwaliteit
vandebehoeftenwaarinhetbosmoet (gaan)voorzien.
Eengoed inzichtindezebehoeften nadergedifferentieerd naar tijd
enlocatiewordtnodegemistbijdeverschillende planningsactiviteiten.
Tevensdienthierbijmeeraandacht tewordengeschonken aande financieel
economische aspecten.
Ditgeldtnietalleen voordebosbouw,maarookvoorde landschapsbouw;
economische activiteiten oefenen grote invloed uitopde gebruiksmogelijk-
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hedenvanruimte.Bijdeverschillende ruimtelijke planningsactiviteiten
ophetterreinvanhetbestemmen,inrichten enbeheren ishetdanook noodzakelijk aandacht tebesteden aandeprocessenbetreffende economischebedrijvigheden enruimtegebruik.
Eenbelangrijke taakvanheteconomisch onderzoek inde toekomstbetreftdeontwikkelingvangeëigende economische evaluatiemethodieken ten
behoeve vandeplanningsactiviteiten. Ditgeldt zowelvoordebosbouw als
de landschapsbouw.Eenbelangrijke handicaphierbijvormtdathet fundamenteel gerichtewetenschappelijk onderzoek hiervoor noggeenvoldoendetheoretischebasisheeftopgeleverd,waarhet goederen en diensten/kwaliteiten
betreftwaarvoor geencommercieelprijsmechanisme bestaat.
Verschillende ontwikkelingen binnenhotonderzoek,zoalsmeer complexe
vraagstukken,hogere eisen tenaanzienvanonderzoeksresultaten etc.hebben
belangrijke gevolgenvoor deverdereontwikkeling van zowel statistische
methodenen technieken alsprogramma'svoorcomputermatige dataverwerking.
Zo zalomverschillende redenendedataverwerking inde toekomstmeer
doorniet-specialisten (onderzoekers) moetenplaatsvinden.Ditsteltnieuwe
eisenaandeprogrammatuur.
Eennieuwvraagstuk datgrote aandacht verdientbetreftdestandaardisatie vanmeetmethoden binnenhetbosbouwkundig onderzoek.

4.2.BOSBOUW

4.2.1.Bosclassificatie enbosecologisch onderzoek inrelatie tothet
menselijk gebruik
Ditonderzoek zaleenbelangrijke plaats innemen.Deopditmomentter
beschikking staande typologie zalwordenuitgewerkt,waarbijdebodem,de
waterhuishouding,hetactuelebeheer,debossamenstellingendevegetatie
en faunavanbelang zijnde criteria zijn.
Bovendien zaleen typologie voorhetgeheleNederlandse boswordenontwikkeld.Opbasisvan detypologiewordteenclassificatie opgezet,waarvan
debetekenisvoordehoutproduktie,debeleving,derecreatie,hetnatuurbeheer etc.nader zalwordenonderzocht.Opbasisvande aldus vastgestelde
geschikthedenvanhetbosvoorverschillende doeleinden,zullenderesultatenbijdragen toteenobjectieve afwegingvandebosbouwkundige belangen in
deruimtelijke ordening,dewaterhuishouding endebestemmingsplannen.Voor
de regionalisering vanhetbosbouwbeleid isditonderzoek van essentieel
belang.
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4.2.2.Bosreservaten
Hetbeleidsvoornemen omtekomen totdeaanwijzing van bosreservaten
metalsoogmerkmeer inzichtteverkrijgen innatuurlijke processen zal
slechts zinhebben indienditinzichtdoorwetenschappelijk onderzoek wordt
ontwikkeld.
Naastinventarisatie zullenalle daarbijoptredende ecologischeprocessennauwlettendmoetenwordengeregistreerd omopdenduurdaaruit aanwijzingenvoorhetbeheer tekunnenafleiden.
Hetonderzoekprogramma hiervoor zalindekomendeperiodewordenopgezet.

4.2.3.Onderzoek tenbehoeve vandebosbouwkundige planning
Meer inzichtwordt gevraagd inplanningsvraagstukken zowelvoorde
korte,demiddenlange alslangetermijnplanning. Inditkaderwordtgewerkt
aandeontwikkelingvan eenplanningsmethodiek opbedrijfsniveaudieverderbruikbaarmoetworden gemaaktvoormeeralgemene toepassing.Hetisgeblekendatditcomplexe vraagstuk,waarbijautomatische dataverwerking een
belangrijk hulpmiddel kan zijn,opmodelmatigewijzemoetwordenaangepakt.
Hiertoezullenmetdecomputeruitvoerbare simulatietechniekenmoetenworden
ontwikkeld teneindedeconsequenties vanmaatregelen zowel inarbeidstechnischeneconomischalsinteeltkundig opzicht tekunnen overzien.Hetgeschiktmakenvan zulkeenprogrammavoor depraktijk, zodathetbeheer in
staatkanwordengesteld debestmogelijkebeslissingen tenemen,zaleen
belangrijk deelvanhetbetreffende onderzoek uitmaken.
Eendergelijk programma zaldanook voortdurend metdenieuwstegegevensmoetenwordengevoed, terwijlook andere functiesvanhetbosdande
houtproduktieereenplaats inmoeten kunnenvinden.

4.2.4.Aanleg vannieuwebo:;sen
Devoorgenomen bosuitbreidingblijftde aandachtvanhetonderzoek
vragen. Inhetbijzonder zalde layering vandeboüü.unoiiMtrilIngvande
pionierfase totdeopdegeïntegreerde functiesvanhoutproduktie,recreatie,natuurbeheer en landschap gerichte eindfase verderworden bestudeerd.
Inditverband zalookhetonderzoek naardegroeien ontwikkeling
vanbosopveen-enkleigronden,opgespoten terreinen envuilstortenwordenvoortgezet.Bijzondere aandachtdaarbijheeftde samenhangvandehoutsoortenkeuze,debosontwikkeling engezondheid enerzijds ende kwaliteit
enkwantiteitvanhetgrondwateranderzijds.
Bijde nieuw aan te leggenbossen inhetwestenvanhet land zalhet
accent sterk opde recreatie-functlo liggen.Dit roopt een aantal specifieke
onderzoeksvragen opmetbetrekking totinrichtings-enbeheersaspecten.

- 304.2.5.Verjongingvanbossen
Bijhetstreven naarmeernatuurlijkheid zalhetonderzoekvan natuurlijkeverjongingofverjonging doorbezaaiing eenbelangrijke plaats innemen.
Indeafgelopenperiode isdaarmee een begin gemaakt,maarvoor verschillende
boomsoorten isverder onderzoek nodig naarde factorendiebepalend zijnvoor
het slagenvandeverjonging.
Verjonging doorbeplanting zalhiernaast steedsvanbelangblijven.Bij
hetonderzoek zalvooral aandachtwordenbesteed aanplantmateriaal dataanbej
paaldekwaliteitseisen voldoeten sneller -dusgoedkoper -kanwordengeproduceerd.
Afhankelijk vandeontwikkelingen inde sectorvandebosplantsoenkwekerijkandaarbijmogelijk vancontainerplanten gebruik wordengemaakt.
Hetveelzijdig gebruik vanhetbosendedaarmee gepaarde gaandewenstot
omloopverlenging biedtgoedemogelijkheden totdeproduktie van kwaliteitshout
Deconsequenties dieditheeftvoordebosverjonging zijnslechtsglobaalbe-i
kend. Inverbandhiermee zalhernieuwde aandachtnodig zijnvoordekeuzevan
hetplantverband,hetuitgangsmateriaal ende verzorging inde jonge cultuur.
4.2.6. Onderzoek vandegroeiplaatseisen vande houtsoorten
Hetonderzoek naarde invloedvan hetbosopdebodem envandebodemop
hetboshoudt eenhoeveelheid vanonderwerpen in,onderandere:
- veranderingen indebodem vangebiedenmet slechtseen of twee generaties
boa (IJssolmeerpoldergrondon,voormalige heidegronden)
- veranderingen indeminerale voeding als gevolg vanveranderingen inde
bodera
- gevolgen vanoogstmethoden (onderandere deboommethode (full-treelogging)?
Metditonderzoek datbijdraagt aanhetbosecologisch onderzoek iseen
begingemaakt.
Het lopende onderzoek,datindekomende jaren zalworden voortgezeten
zonodiguitgebreid, isalsvolgt samen tevatten.
Hetonderzoek vandegroeiplaatseisen houdt inhetvaststellenvande
relaties tussen degroeiplaatsfactoren ende groei enontwikkelingvanhoutsoorten.
Hethydrologisch onderzoek naarde invloedvan degrondwaterstand op
de groeivanhetboswordtvoortgezet.Meer aandacht zalwordenbesteed aan
derelatie tussenvochtvoorziening engroei.
Hetgrondwaterdalingsonderzoek is totnu toedoorgebrek aanmankracht
weinigopganggekomen.Hieraan zalindekomende periode zomogelijk meer
tijdworden besteed.
Hetbodemverbeterings-enbemestingsonderzoek naarde toepassing van
drijfmestzal zolangworden voortgezet totdatvoldoende informatie over
lange termijneffecten isbereikt.Problemen van afvalstoffen (zuiveringsslibsoorten) zullen onder andere wegensde zware-metalen-problematiek,de
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aandachtblijvenvragenomdatook daarvande lange termijn-effectenonbekend zijn.
Eengebied datmeer aandacht zalvragen ishetonderzoek datisgericht
opde instandhouding vandebodemvruchtbaarheid, voorlopig toegespitst op
verbetering vandeN-voorziening.
Hetonderzoek naar de relatievanbodem envegetatie isvanbelangomdathiermede inzichtkanwordenverkregen indekwaliteitvandegroeiplaats.
Totnu toe ishieraan alleen incidenteel aandacht besteed.
Hetonderzoek naarhetgedragvannaaldhoutsoorten (fijnspar) tijdens
derusttoestandwordtvoortgezet.
Indenabije toekomst zalhetonderzoek worden uitgebreid door aandacht
tegevenaandevolgendeproblemen,insamenwerkingmetanderen:
- hogerehout-en drogestofproduktie,onderandere tenbehoevevanenergieopwekking
- alsonderdeelhiervan istenoemendeteeltvanhoogproducerende soorten
respectievelijk klonen inkorte omlopen
- hetvaststellen van degroeiplaatseisen vannieuwe rassen.

4.2.7.Het dunningsonderzoek
Erwordtreedsgeruime tijd aandachtbesteed aande relatie tussen
standruimte,groeienhoutproduktie vanboomsoorten alsgroveden,Corsicaanseden,fijnspar,douglas,Japanse lariks,populier,esenesdoorn.De
reedsbestaandeproefvelden,waaringedurende een grootaantal jarenmetingenmoetenworden gedaan,zullennogveel aandachtopeisen.Bijdebeoordelingvandeonderzochte dunningsmethoden zullenarbeidstechnische en kostenaspectenmeeraandachtmoetenkrijgen.Verdere uitbreidingvanhetonderzoek,gerichtopdeproduktie vankwaliteitshout ineen langeomloop,is
gewenst.Ook zalmeerdanvoorheen aandachtmoetenwordenbesteedaande
groeiendewijzevanbehandeling vangemengde opstanden.
Getracht zalmoetenwordendeprocessen vanonderlinge beïnvloeding
en competitie tussenbomenvanverschillende soorten in groeimodellen
weer tegeven.
Hetinontwikkeling zijndeprogramma voorde simulatievan degroeivan
individuele bomen inopstanden zouhiertoe uitgebreid enverfijndmoeten
worden.Het isvanbelangeroptewijzendatdergelijke simulatie-programma'snietalleenbedoeld zijnomonderzoeksvragen snelendoelmatigop te
lossen,maar evenzeerdat ze indepraktijk gebruiktzullenkunnenwordenom
hetgroeiproces indeopstand tebegeleiden en te sturen.Dit isvooralbelangrijk bijde teeltvankwaliteitshout.Daarnaast zalhetonderzoek zich
ookrichtenopmassaproduktie (eventueel tenbehoeve van energievoorziening)
doormono-culturen metkorteomloop.

