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Zo aan het einde van dit millennium een goed moment de oude
NBTs eens in te zien. Zijn we in de bosbouw werkelijk 20 veranderd? Of halen we bij studiedagen en/of excursies oude statements
uit de kast? Zijn de principes dezelfde en wie was ook al weer de
winnaar van de bosarbeiderswedstrijden handzagen? Hoe was dat
toentertijd?

1978: natuur op de Veluwe
In 1978 wordt in de NBT's geregeld aandacht geschonken aan
de discussie "Is ons bos onnatuurlijk". Bij de discussiebijeenkomst van de KNBV in april 1978
pleit Hans van der Lans van de
Landelijke Werkgroep Kritisch
Bosbeheer voor een grootschalig
experiment met een "volledig bosecosysteem" (inclusief grote
herbivoren en carnivoren) op de
hele Veluwe.
Een stelling waarin het Kritisch
Bosbeheer vrijwel alleen stond.
"Een claim op de hele Veluwe is
absurd". Het is immers de vraag
of je überhaubt tegemoet moet
komen aan het scheiden van
functies in het Nederlandse bos.
Eerder al dat jaar heeft de KNBV
in het januarinummer haar standpunt gegeven: "
dat juist dat
veelzijdige functioneren voor
onze samenleving een van de
primaire doelstellingen voor de
bosbouw moet zijn...." Geen
scheiding van functies dus. En
daarmee is de discussie over de
claim van de Veluwe voor alleen
maar natuur voorbij, toentertijd.

als leefgebied voor wolf, lynx en
wisent kan fungeren." De stichting werkt aan het realiseren van
wildviaducten, het in kaart brengen van de rasters en ze lobbyt
in Den Haag. Onteigening van de
gronden en samenwerking met
de recreatiesector dat moet zorgen voor alternatieve geldstromen zijn een paar van de vele
middelen.
In 1958, twintig jaar eerder, werd
de onteigeningswet in het belang
van de natuurbescherming door
de Tweede Kamer met algemene
stemmen aanvaard.
In dezelfde periode was er een
heftige discussie tussen de recreatiesector en de natuurbescherming. De instelling van her-

1998, twintig jaar later, gaat de
Stichting Kritisch Bosbeheer het
weer eens proberen. Samen met
Faunabescherming in het Platvorm Ecologische Mainport Veluwe (als tegenhanger van de economische mainport Rotterdamse
haven en Schiphol) met als doel
om de Veluwe aan te wijzen als
nationaal park.".... we willen acties ondernemen om er voor te
zorgen dat ...de Veluwe één
groot aaneengesloten zelfregulerend systeem wordt dat tevens
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tenreservaten waarbij honderden
hectare bos op de Veluwe voor
publiek werd afgesloten stuitte
op veel weerstand. En ook de
discussie over het aantal toegestaan aantal dieren op het 15.000
hectare grote herten reservaat
was heftig. De schade ontstaan
door de herten en reeën leidde
tot schadeclaims en vergoedingen. Toen ging de discussie ook
al over ruimteclaims en de plaats
van mensen en/of dieren in het
bos.
De bijdrage die het Kritisch
Bosbeheer in de afgelopen 25
jaar heeft geleverd heeft uiteindelijk beter bos opgeleverd. Zal
de Ecologische Mainport Veluwe
ook een bijdrage zijn? Of is deze
discussie er weer zo eentje van
over twintig jaar zullen we weer
eens zien?
Gerard de Baaij

