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Babbe|bOs
Belgische bosbouwers
op bezoek
Afgelopen september brachten
35 leden van de Koninklijke Belgische
Bosbouwmaatschappij
een driedaags bezoek aan enkele Gelderse en Flevolandse bossen om ter plekke het bosbeleid
en beheer te bediscussiëren, En
om zich te verbazen!
Zo verbaasden ze zich over de te
systematische toepassing en het
in hun ogen overdreven gebruik
van de principes van Pro Silva/
'natuurgerichte' bosbouw. De
Nederlandse bosbouwer zou een
obsessie hebben voor het verlaten van gebruikelijke en deugde-

lijke bosbeheermethoden. Tumult
ontstond iedere keer als een inleider vertelde dat hij het aandeel
staande dode bomen wilde verhogen, "Had den Hollander dan
helemaal geen interesse voor opbrengsten?" vroegen zij zich af.
Thuis voelden ze zich in de polder. Waardering was er voor de
grote aandacht voor het bevorderen van natuurlijke verjonging
en ze waren verrast door de goede resultaten op het Kroondomein onder "gewone" den. Ze
vonden het opvallend dat er zo'n
duidelijke landelijke bospolitiek
was waar men zich ook aan hield.

Het Gelderse stimuleringsproject
geïntegreerd bosbeheer viel in
de smaak door de vrijwillige deelname, de uitspraak hierover van
de provincie Gelderland: "We
koesteren onze privé-boseigenaren" en het streven naar een
goede integratie van de verschillende functie zonder de economische functie te verwaarlozen.
Het is natuurlijk onmogelijk om in
drie dagen een compleet beeld
te schetsen van de Nederlandse
bosbouwsituatie. Maar ik had niet
verwacht dat de, in mijn ogen
soepele, toepassing van geïntegreerd bosbeheer door onze
Zuiderburen als star zou worden
ervaren. Wat is nu eigenlijk flexibel?
Renske Schulting

Een discussie irt een ge lijk jarige douglasopstand op Middachten. De beheerder, Graf zu Ortenburg (op de rug
gezien), had gehoord dat de enorme ongelijkheid in diameter typisch was voor de herkomst "Snowqualmie river".
Van de nood een deugd makend probeert hij dan ook sinds 30 jaar een douglas "plenterbos" te maken. De
discussie "Kan dit een Dauerwatd worden?" concentreerde zich op de oogst bij doeldiameter. Dit vonden de Belgen
geen goed idee, immers, de beste bomen (in hun ogen de grootste) werden geoogst en konden zo niet zorgen voor
verjonging. Maar volgens de beheerder hadden alle bomen kwaliteit: de "voorlopers"produceerden
veel houtvolume
per stam maar matige kwaliteit, de "middenstand" bleef dankzij voortdurende hoogdunning meegroeien en
produceerde in een wat langere tijd hoogwaardig hout. Kortom, een "tweetrapsraket" op Middachten.
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