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In Europa werd zeker tot in het midden van de vorige
eeuw bosbouw bedreven die stoelde op ervaring. In
Nederland, dat in bosbouwkundig opzicht ver achter
liep bij Midden-Europa, duurde deze periode veel
langer.
Het bosbouwkundig handelen kwam voort uit een
van geslacht op geslacht doorgegeven kennis, die
nauwelijks op weten berustte. Men zou deze tijd van
verrijking van bosbouwkundige ervaring als de voorronde van het bosbouwkundig onderzoek kunnen opvatten.
Het is dan ook geen wonder, dat in eerste aanleg
de op te lossen problemen voortkomen uit economische en technische behoeften en dat problemen uit
de denkwereld, die erop is gericht het wezenlijke der
dingen te doorgronden pas veel later tot thema van
het onderzoek werden.
De taak van het wetenschappelijk onderzoek blijft
echter steeds weten en geloven, begrijpen en vermoeden van elkaar te scheiden.
Het onderzoek begint dan ook steeds met het toetsen van veronderstellingen. In de bosbouw richtte het
onderzoek zich in eerste instantie op de praktijk. Dit
toegepast wetenschappelijk onderzoek putte zich uit
in de oplossing van alle mogelijk denkbare modificaties van de vraag: "Hoe moet men bosbouw bedrijven
en welke middelen staan mij daarbij ten dienste".
Planten en oogsten waren de onderwerpen, die de
hoogste prioriteit kregen.
Hoe groot ook de verrijking van de kennis en hoe
waardevol ook de vooruitgang van de techniek, dankzij het toegepaste wetenschappelijk onderzoek ook
moge zijn, toch mogen we er niet aan voorbij zien dat
de eenzijdig op technische en economische gezichtspunten toegesneden bosbouw niet alleen in Nederland, maar ook in andere Europese landen de ontwikkeling van gezond duurzaam in biologisch evenwicht
verkerend bos in de weg heeft gestaan.
Het bosbouwkundige onderzoek heeft deze problematiek wel onderkend en ging steeds meer aandacht besteden aan meer fundamentele vraagstukken betrekking hebbend op het bosleven. Onderzoek
werd verricht naar klimatologische, chemische, gene70
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tische, zoölogische aspecten van de bosbouw en de
hoofdthema's van het onderzoek gingen in de richting
van de oplossing van de vraag "Hoe kunnen we schaden voorkomen?".
Alhoewel zich dit onderzoek weliswaar met bosbomen en andere levende wezens van het bos, met de
bosbodem of het bosklimaat bezighield, toch waren
de toegepaste methoden niet specifiek bosbouwkundig.
Dit onderzoek leidde tot verdieping en vermeerdering van specialistische kennis tot exactheid, tot mathematisch statistische bewijsvoering, zonder echter
dat de losse bouwstenen aan elkaar konden worden
gevoegd.
Daardoor verwijderde dit meer fundamenteel gerichte onderzoek zich meer en meer van het totaalbeeld der samenhangen binnen het systeem bos. We
kunnen op dit moment constateren dat we van de afzonderlijke factoren, die het leven van het bos bepalen een heleboel weten, maar we zullen moeten erkennen, dat we van de levenswetten die in het bos
gelden nog veelal in het duister tasten. Het onderzoek
naar deze levenswetten acht ik dan ook voor de verdere ontwikkeling van de bosbouwwetenschap van
het allergrootste belang.
Dat is helemaal niets nieuws, want de International
Union of Forestry Research Organisations (IÜFRO)
liet reeds omstreeks 1957 verklaren, dat het onderzoek naar de samenstelling en van onderzoek naar de
levensprocessen in oerwouden tot een der belangrijkste onderzoekopgaven voor de toekomst moest
worden gerekend. Dit onderzoek zou niet slechts voor
de praktische bosbouw van belang zijn, maar ook
voor de ontwikkeling van de bosbouwkundige basiswetenschappen zoals onder meer de vegetatiekunde,
de bodemkunde, de genetica, de entomologie, de fysiologie.
Vanuit deze overwegingen werden in Europa, zij het
ook dat hier geen sprake kon zijn van echte oerwouden, op enkele uitzonderingen na, bosdelen of gehele
boscomplexen uit wetenschappelijke overwegingen
als te reserveren aangewezen, die als bosreservaten

ten dienste zouden staan voor wetenschappelijk onderzoek. Deze reservaten werden verregaand aan
menselijke invloed onttrokken. Het blijft natuurlijk
jammer dat over het algemeen ook hier niet de mogelijkheid bestaat de dynamiek van oerwouden te bestuderen omdat daarvoor duizenden hectaren onberoerd bos nodig zijn.
Met recht kan men derhalve de vraag opwerpen of
het dan wel zin heeft bosreservaten aan te wijzen. In
West-Europa en zeker in Nederland bestaan immers
geen grote door mensen onberoerde natuurlijke bos-

sen, integendeel, het Nederlandse bos wordt voor
een zeer groot deel door de invloed van de mens bepaald.
Het antwoord daarop van mij is duidelijk "Ja", omdat we wel elkaar opeenvolgende ontwikkelingsfasen
in het vanaf nu onberoerde bos kunnen onderzoeken.
We kunnen de problemen van de onderlinge concurrentie bestuderen. We kunnen structuurveranderingen blijvend volgen. We kunnen zodoende trachten
de levensprocessen van het bos beter te doorgronden. Voor de uitvoering van deze onderzoekstaak zijn
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geen duizenden hectaren bos nodig. We moeten echter wel voor ogen houden, maar daaraan zijn bosbouwers gewend, dat de wetenschappelijke waarde van
bosreservaten eerst in een niet al te nabije toekomst
duidelijk zal worden, omdat resultaten van onderzoek
men bij de in het bos langzaam verlopende processen niet op korte termijn kan verwachten. Het is daarom uiterst betreurenswaardig dat we niet al 50 jaar
eerder, of nog vroeger, bosreservaten hebben aangewezen, waarvan het natuurlijk verloop wetenschappelijk is gevolgd. We moeten dus erkennen, dat we de
boot hebben gemist, maar we moeten die nu niet verder laten afdrijven dan nodig is.
Volgens mij is de instelling van bosreservaten dan
slechts zinvol wanneer dit geschiedt met het oogmerk
de bosbouwkundige kennis met betrekking tot beheer en natuurlijke ontwikkelingen te vergroten. Weliswaar zijn in het verleden door de directeur van het
Staatsbosbeheer in het kader van de lange termijnplanning bosreservaten aangewezen waar de natuurlijke ontwikkeling gewaarborgd zou zijn. Deze reservaten zijn echter in hun ontwikkeling niet weten72

schappelijk gevolgd en hebben derhalve geen bijdrage geleverd tot vermeerdering van de bosbouwkundige kennis.
Het is aan ook mijn mening en uit het vorenstaande
zal dat duidelijk zijn geworden dat het van overheidswege aanwijzen van bosterreinen, waar de natuurlijke
ontwikkeling kan plaatsvinden, die van nu af wel wetenschappelijk wordt gevolgd, een hoge urgentie
heeft. Daarbij moet in het oog worden gehouden dat
de natuurlijke ontwikkeling slechts dan zijn kans kan
krijgen wanneer deze bosgebieden omgeven zijn
door een bufferzone van zodanige omvang dat randinvloeden worden uitgeschakeld. Onder een bosreservaat wil ik dan ook verstaan de reservaatskern
plus de bufferzone. In de bufferzone kan dan beheersonderzoek worden verricht in relatie tot ontwikkelingen in de reservaatskern. De consequentie daarvan is dat de aanwijzing van bosreservaten moet geschieden vanuit de bovenvastgelegde wetenschappelijke doelstelling. De advisering omtrent de aanwijzing
zal dan ook moeten geschieden door die instellingen,
die zich met de beoefening van de bosbouwweten-
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schap bezighouden. Zij kunnen geacht worden de criteria, waaraan de bosreservaten moeten voldoen om
de bijdrage tot vermeerdering van de kennis mogelijk
te maken zoals ook de minister het in zijn antwoord
aan de Kamer formuleerde, het beste te kunnen vaststellen.
Gezien het karakter van bosreservaten zal het onderzoek zeer langlopend zijn en derhalve zal de status van reservaat tot in lengte van dagen moeten worden verzekerd. Dat kan slechts wanneer de bestemming een wettelijke basis heeft. De Boswet biedt
daartoe nog geen mogelijkheid.
In het kader van de Wet op de Ruimtelijke Ordening kan dit niet via de regelingen van streekplan of
bestemmingsplan, daar deze een veel te korte levensduur hebben. In dit verband valt slechts te denken aan blijvende bescherming van bosreservaten
door middel van een planologische kernbeslissing
waarbij de overheid tevens zal moeten zorgen voor financiële tegemoetkomingen en beheersregelingen
indien particuliere bossen of delen daarvan tot reservaat worden verklaard.
Indien deze continuïteit geregeld is blijft er een
tweede voorwaarde over waaraan moet worden voldaan. Deze voorwaarde is de aanwijzing van één onderzoekinstelling die verantwoordelijk is voor de
coördinatie van alle in het bosreservaat uit te voeren
onderzoekingen en verantwoordelijk is voor het op-
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slaan en toegankelijk houden van alle in de loop van
vele jaren verzamelde gegevens. Dat geldt dus ook
voor onderzoekresultaten die door andere dan het
verantwoordelijk gestelde instituut worden verkregen.
Blijft nog de vraag "Hoe groot en hoeveel van deze
reservaten zijn nodig?". Op deze vraag is voor de lange termijn moeilijk een antwoord te geven, maar we
moeten vooral met beide benen op de grond blijven
staan. Gelet op de geringe ervaring die tot nog toe
aanwezig is, mede gelet op de vrij beperkte onderzoekcapaciteit, die voor dit onderzoek nu kan worden
ingezet, zou ik ervoor willen pleiten te beginnen met
de aanwijzing van een gering aantal van niet te grote
omvang. Daarbij denk ik aan minder dan tien en meer
dan vijf. De omvang zal voor een groot deel worden
bepaald door het te onderzoeken bostype en de wijze
waarop het onderzoek zal worden uitgevoerd. Er zullen immers uniforme registratietechnieken moeten
worden vastgelegd, die invloed zullen hebben op de
vaststelling van de minimumgrootte.
Dit alles in overweging nemende, rekening houdende met de fysieke mogelijkheid, de geringe ervaring, die we nog hebben op het genoemde terrein van
onderzoek, pleit ik voor een spoedige weloverwogen
start tot aanwijzing van bosreservaten, maar dan
voorlopig op kleine schaal, anders schieten we ons
doel voorbij.
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