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B I J EEN
AFSCHEID
Met een geruisloze klap is De
Dorschkamp weer met twee
poten op de grond terecht
gekomen. Het Rijksinstituut
voor onderzoek in de Bos- en
Landschapsbouw
is niet meer.
Het heeft de Minister behaagd
om in het kader van de
reorganisatie van het
Landbouwkundig Onderzoek
de poot "landschapsbouw"
van de Dorschkamp te
amputeren. Alleen de poten
"bosbouw" en "stedelijk
groen" zijn nu nog over van
wat eens de heilige driepoot
van het onderzoek naar
bossen en beplantingen was.
De Dorschkamp wordt het
instituut voor Bosbouw en
Groenbeheer. Voor het pootje
"stedelijk groen" is hier
natuurlijk sprake van een
positieverbetering: het is niet
langer het middelste beentje
dat maar een beetje tussen de
beide andere inbungelt
(hoewel het zo vitaal was als
alleen middelste beentjes dat
kunnen zijn).
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Het landschapsbouwkundig onderzoek verdwijnt dus van de Wageningse Berg, en daalt af naar de lager
gelegen oorden van het Staring Centrum. Dat is jammer. Zowel voor de
Dorschkamp als voor de landschapsbouw. Jammer voor de Dorschkamp,
want hoewel de populierentelers en
andere hard-core houtboeren vreemd
tegen deze softe eend in de hardgroene bijt aankeken, was het landschapsbouwkundig onderzoek een
verrijking voor de bosbouw - al was
het alleen maar vanwege de intrede
van nieuwe begrippen, zoals ontwerp,
vormgeving en beleving. Jammer ook
voor landschapsbouw zelf, want die
laag-bij-de-grondse bosbouw dwong
haar steeds weer om op aarde terug te
keren als zij zich verloor in poëtischabstracte beschouwingen over de
schoonheid van de hiërarchie van
zichtlijnen in het agrarische landschap. En daarmee werd dan een
voorrangsweg langs een maisakker
bedoeld.
De schoonmaakdienst van de Dorschkamp betreurt het vertrek van landschapsbouw zeer. Want waar bosbouwers dagelijks het gebouw vervuilen
met bemodderde laarzen, enge insekten en takken met de meest vreselijke
ziekten, leken de landschapsarchitekten door de gangen te zweven, hoog
boven het gepeupel verheven. Het
landschap kende zij van kleurrijke
computergetekende kaarten, waar
nooit modder op voorkomt. Want zeg
nu zelf: ooit een landschapsarchitekt
zien werken?
in het begin zag het er somber uit. Er
was duidelijk sprake van een emulsie:
landschapsbouw en bosbouw mengden zich niet. Bosbouw dronk koffie in
de kantine. Landschapsbouw zette
macrobiotische thee op haar eigen
kamers (hetgeen de toenmalige adjunct-directeur wekelijks door middel
van een circulaire verbood). En juist
daardoor verwierf het landschapsbouwkundig onderzoek faam. Hier
woei zonneklaar een nieuwe wind,
Een anti-autoritaire, eigenwijze, moderne wind: Italiaanse schoenen in
plaats van veiligheidslaarzen, kleurrijke bandplooibroeken in plaats van
groene knickerbockers, trenchcoats
in plaats van jagersjassen. En mutsen
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zonder fazantenveertjes! Steil bekakte
houttelers die het woord bosbouw nog
met "sch" schreven wisten niet wat
hen overkwam. Dit overtrof zelfs Kritisch Bosbeheer.
Maar juist het samengaan en botsen,
van twee zo verschillende culturen
werkte bevrijdend op de starheid die
beide in eerste instantie kenmerkte.
Hoewel de "taal" anders bleef, bleek
men op de werkvloer (het onderzoek)
verrijkend op elkaar te kunnen werken. Als een bosbouwer een gat in een
beplanting zag legde landschapsbouw hem geduldig uit dat het hier
een zichtas betrof. Bij de planning van
nieuwe bossen werd de bla bla over
het verhogen van de belevingswaarde
van het urbane landschap tot haar
eigen proporties teruggebracht door
uit te rekenen hoeveel de aanleg van
een bosje van een halve hectare op
opgespoten grond in de stadsrand eigenlijk kost. En andersom werd de tirannie van de houtproduktie getrotseerd door er op te wijzen dat bossen
meer waarden hebben dan alleen een
economische. Tot verbazing van de
bosbouw bleek bos méér te zijn dan
een staande voorraad kubieke meters.
Wat niemand verwachtte gebeurde
toch: landschapsbouw en bosbouw
vonden elkaar: in de perifere overgangszone van hemel en aarde...
van waterpartijen en H 2 0 . . . van abstracte denkniveaus en hoeveel-kostdat. . . van creatie en calculatie... van
de hiërarchie van de schoonheid en
de hiërarchie van ambtelijke beleidsdirecties. ..Landschapsbouw en bosbouw vonden elkaar, niet altijd aardig,
maar ze vonden elkaar.
En nu is dat voorbij. Een veelbelovende samenwerking is in de kiem geaborteerd. Een bovenregionale bezuinigingsdrift lag eraan ten grondslag.
"No nonsense: landschap is slechts
water en grond." Als je niet beter wist
zou je denken dat hier een boer aan
het woord was. Landschapsbouw,
sterkte!

