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Bossen bedreigd door
houtoogst?
Titel: Kwaliteiten van de Arnhemse gemeentebossen en de uitputting door houtoogst, De; 1990.
Auteur: Werkgroep Milieukartering van de KNNVafdeling Arnhem.
Verkrijgbaar bij: dr. J. Hoogschagen, Amsterdamseweg 216, 6813 GK Arnhem.
De Werkgroep Milieukartering van de afdeling Arnhem van de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging heeft geconstateerd dat de afdelingsexcursies van de KNNV eigenlijk zelden de
gemeentebossen als doel hadden. Die leken bij
voorbaai weinig interessant. De werkgroep heeft geprobeerd deze indruk inzake recreatie- en natuurwaarden te objectiveren. Men is daar in hoge mate
in geslaagd.
Tevens maakte men zich ongerust over de gevolgen
van de houtoogst voor het voortbestaan van het bos
als zodanig. De uitkomsten van dat onderzoek laten
niet veel over van het gangbare denken over duurzaamheid.
De recreatie- en natuurwaarden zijn getoetst aan
goed gekozen criteria uit de vakliteratuur. Als kanttekening kan opgemerkt worden dat per criterium de
potentiële waarde als ijkpunt is genomen. Maar nergens is de herkomst van deze potentiële waarde
onderbouwd. Die is kennelijk intuïtief gekozen. En
dat maakt het overigens objectieve werk zwakker in
zijn conclusies. Steeds is het midden van de opstanden beoordeeld. Dat ligt voor de recreatiewaarde
minder voor de hand dan voor de natuurwaarde. Het
publiek beleeft immers de opstanden in hoofdzaak
vanaf de wegen en paden?
Het oordeel van de rapporteurs over de Arnhemse
gemeentebossen is niet erg gunstig: de waarden zijn
relatief laag en zouden verhoogd kunnen worden, ze
zouden fraaier, natuurlijker en onderhoudsarmer
kunnen worden door te werken in de geest van de
algemene beheersideeën van Natuurmonumenten
en Kritisch Bosbeheer.
Nieuwer, boeiender en uitdagender voor de gangbare bosbouw zijn de beschouwingen inzake de
duurzaamheid van het produktievermogen.
De auteurs berekenen hoeveel de fosforvoorraad
van de groeiplaatsen afneemt door houtoogst. De
gehanteerde cijfers zijn qua orde van grootte onbetwistbaar juist. Na drie tot vier houtoogsten is er zo
weinig fosfor over dat ter plekke geen gesloten bos
meer mogelijk is.

Als dat geldt in de Arnhemse gemeentebossen, dan
gaat dat ook op voor veel meer bossen op niet al te
rijke zandgronden. Zou bosbouw dan toch roofbouw
zijn?
Onderzoek en praktijk kunnen hier niet schouderophalend aan voorbij gaan. De berekeningen zullen
weerlegd moeten worden, of anders dienen ideeën
en werkwijzen in de bosbouw gewijzigd te worden.
De auteurs uiten 'overwegende bezwaren' tegen bemesting. De aangevoerde overwegingen lijken meer
te maken te hebben met het kiezen van doelstellingen dan met de essentie van de geciteerde literatuur. Maar dat is meer een kanttekening van uw
referent dan een doorslaggevend bezwaar tegen dit
uitdagende deel van het rapport.
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BOS & TUIN
HUSQVARNA 165 RX
De sterkste bosmaaier van
Husqvarna!
Het starten, hel bedieningsgemak en de betrouwbaarheid
laten niets te wensen over.
Uitstekend geschikt voor het
afzetten van dun hout. Gaat hel
zwaarste onkruid te lijf bij het
maaien van bermen en taluds.
De stuurboom en het draagstel
zijn naar wens verstelbaar. De
Husqvarna 165 RX is een
professionele bos- en
taludmaaier met een uitstekend
trilling-dempingssysteem en
een effektieve geluiddemper.
Tijdelijk extra aantrekkelijk!

Tijdelijk' mei GRATIS akliedoos, inhoudende een gc h oorbeschermer met plexiglas vizier,
een benzinetank en werkhandschoenen ! ! !

' Deze akl e is geldig l m 31 december 199

Husqvarna . . .
O

KWALITEIT UIT ZWÉÉÉDEN

Gaarne ontvang ik van u meer informatie over de
'
Husqvarna bos- en talud maaiers.
Husqvarna Bos & Tuin, Postbus 145,3930 EC Woudenberg
Naam:
Adres:
Postcode/plaais'
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