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Boekbespreking

Ontwerp, aanleg en beheer van beplantingen buiten bosverband - gezien door de bril van een landschapsarchitecte en een bosbouwster.
Een werkgroep van het dienstvak Landschapsbouw
van het Staatsbosbeheer heeft het initiatief genomen
voor een publikatie waarin een hoeveelheid informatie
over andere beplantingen dan bos bijeen wordt gebracht. Het boekje "Beplantingen buiten bosverband"
is niet alleen bedoeld voor specialisten op het gebied
van beplantingsplannen, maar ook voor geïnteresseerde beheerders en hen die als student of docent aan het
onderwijs op dit gebied deelnemen/geven.
"Beplantingen buiten bosverband" moet u zelf lezen
en gebruiken: het is de moeite waard! Na een korte
weergave van de inhoud willen wij toch ook nog onze
mening over het boekje geven, omdat wij graag zouden zien dat de op gang gekomen dialoog tussen landschapsbouwers, bosbouwers, beheerders en alle overige belanghebbenden bij beplantingen buiten bosverband zal worden voortgezet en uitgebouwd.
Korte inhoud
In de Inleiding (hoofdstuk 1) wordt aandacht besteed
aan het planvormingsproces. De schrijvers achten het
- terecht - van groot belang dat de trits ontwerp-aanleg-beheer goed wordt doordacht. Aangegeven wordt
hoe het planvormingsproces kan/moet verlopen. Aangezien het begrip "doelstelling" meer dan eens tot verwarring kan leiden worden de begrippen "functie" en
"beplantingsvorm" geïntroduceerd als onderdelen van
de doelstelling.
Het tweede hoofdstuk: "Enkele belangrijke aspecten
vooraf", behandelt de algemene uitgangspunten bij het
ontwerpen en benadrukt de noodzaak van overleg tussen ontwerper en beheerder. Daarna komt de soortenkeuze aan de orde. Menging wordt uitgebreid behandeld: individuele, groepsgewijze en rijgewijze menging, alsmede het onderplanten.
Veel aandacht wordt besteed aan het feit dat beïnvloeding van buitenaf bij beplantingen buiten bosverband groot is, vooral bij lijnvormige elementen. Zeer
gedetailleerd worden hierbij de constructies en afme-

tingen van boombanden en -palen behandeld.
"Beplantingen ingedeeld naar lokatie en functie(s)"
(hoofdstuk 3) bespreekt een aantal beplantingscategorieën. De indeling is - volgens de schrijvers - geschied op puur praktische gronden. Per categorie is
aangegeven met welke problemen men te maken kan
krijgen bij aanleg en beheer. Onderscheiden worden:
- ruimtestructurerende beplantingen
- beplantingen langs wegen, kanalen en overige
waterlopen
- objectbeplantingen
In hoofdstuk vier: "Beplantingen ingedeeld naar beplantingsvormen" wordt een zestal beplantingsvormen
geïntroduceerd en toegelicht. De kenmerkende opbouw van een bepaalde beplantingsvorm, alsmede de
functie(s), die deze beplantingsvorm meestal zal moeten vervullen, worden hierin beschreven. Op het groeigedrag van de verschillende soorten en de problemen,
die deze bij een bepaalde beplantingsvorm met zich
mee kunnen brengen bij het beheer, wordt vrij uitvoerig
ingegaan. Bij solitairen en bomen in groepsverband, rij
of laan, wordt bovendien veel aandacht besteed aan
het snoeien.
Het - achterin opgenomen - trefwoordenregister
vergemakkelijkt het gebruik in de praktijk.
Bijlage 1 "Overzichtslijst van boom- en struiksoorten" geeft - in schemavorm - per soort een aantal kenmerkende eigenschappen, zoals botanische kenmerken en/of geschiktheid voor grondsoorten.
Bijlage 2 geeft een beeld van de verschillende beplantingsvormen - gerangschikt naar de mate van cultuurlijkheid - op een poster.
Ons commentaar
"Beplantingen buiten bosverband" is duidelijk een
reactie op "Aanleg en beheer van bos en beplantingen" van Schütz en van Tol, Pudoc 1981. De auteurs
vermelden dit ook in hun voorwoord van de eerste uitgave (SBB, september 1983). In de tijd verschuift de
nadruk van aanleg en onderhoud naar de hele reeks
van ontwerp, aanleg, beheer en onderhoud. Het gaat
met grote stappen voorwaarts: iedere uitgave is een
duidelijke verbetering ten opzichte van het voorgaan75

de, waarbij het ontbreken van uitgewerkte voorbeelden
in de laatste uitgave toch wel wordt gemist. Dit boekje
evenwel verloochent zijn afkomst niet: Landschapsbouw is binnen het Staatsbosbeheer een vak van doeners, die - bij wijze van spreken - elke boom moeten
bevechten op andere grondgebruikers. Dit moet u - bij
het lezen van ons commentaar - goed voor ogen houden!
Ons inziens is deze uitgave een verbetering,
maar...
- nog te veel worden verschillende abstractie- en
planningsniveaus door elkaar heen behandeld. De afmetingen van boompal en bijv. horen niet thuis in een
hoofdstuk dat algemene uitgangspunten voor ontwerp
en beheer behandelt. Eveneens past een uitgebreide
behandeling van het snoeien niet in een hoofdstuk dat
de functie en het beheer van beplantingsvormen behandelt;
- een goede analyse van het ontwerpproces ontbreekt. De schematische indeling in fasen is zeer discutabel (te veel afgestemd op hetgeen zich in landinrichtingsprojecten afspeelt?). Dit gedeelte van dit boek
is zeker voor verbetering vatbaar;
- er wordt geen onderscheid gemaakt tussen onderhoud en beheer. Het lijkt zeer zinvol dit wel te doen,
immers: er bestaat een duidelijk verschil tussen de
werkzaamheden (incl. beleid), die gericht zijn op de
lange termijn en de concrete werkzaamheden, die op
korte termijn noodzakelijk zijn (instandhouding).
Als gevolg van het voorgaande krijgen beheerders
een vertekend beeld van het ontwerpen en de ontwerpen van het beheer. Uitvoerenden, die in de praktijk
veel kunnen maken of breken, krijgen een vertekend
beeld van zowel ontwerpen als beheren.
- er wordt te weinig aandacht besteed aan de groeiplaatsomstandigheden, die - in de praktijk - toch een
sterke invloed blijken te hebben op het groeigedrag
van de soorten. De groeiplaats beïnvloedt daardoor in
sterke mate de mogelijkheden om een bepaalde beplantingsvorm te realiseren en de gewenste functies te
laten vervullen;
- het boekje lijkt sterk geënt te zijn op de praktijk van
totstandkoming van beplantingen in ruilverkavelingen,
herinrichtingsprojecten, e.d. Dit verklaart vermoedelijk
de indeling in beplantingscategorieën in hoofdstuk
drie, die - in deze vorm - wat minder geschikt wordt
geacht voor algemeen gebruik. Ook het sterke accent
op snelgroeiende soorten wordt hierdoor misschien
verklaard.
"Beplantingen buiten bosverband" is echter zo inspirerend, dat het een verlangen oproept naar meer en
beter. Om duidelijk te maken in welke zin wij dit bedoelen formuleren wij hieronder twee van onze wensen:
- Meer aandacht zou moeten worden besteed aan
ontwerp en beheer van bestaande beplantingen, die in
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leeftijd variëren van dertig tot honderd of meer jaren.
Oude, bestaande perceelgrensbeplantingen, zoals die
rond Winterswijk of Staphorst, moeten óók worden beheerd. Dat deze beplantingen hun oude functies hebben verloren is een reden te meer zich te bezinnen op
mogelijke nieuwe functies. Dit kan heel goed worden
beschouwd als het "ontwerpen" van nieuwe functies
en beplantingsvormen. Daar hoort dan ook het opstellen van een nieuw beheersplan, dat is aangepast aan
de maatschappelijke context van deze tijd, onverbrekelijk bij.
- "Natuurwaarden" worden slechts kort genoemd. In
de praktijk voelen velen zich echter onzeker als het er
om gaat natuurwaarden te behouden of te vergroten
(hoe te handelen?). Er van uitgaande dat dit boekje in
de praktijk wordt gebruikt lijkt het ons zeer gewenst dat
het meer concrete aanwijzingen op dit gebied gaat bevatten voor ontwerpers, beheerders en uitvoerders
(hiermede wordt vooral een beroep gedaan op ecologen).
Tot slot
"Beplantingen buiten bosverband" is een duidelijke
verbetering ten opzichte van het uitgangsmateriaal.
Het is echter nog niet " a f . Dit laatste mag niemand
verwachten van een nieuw en jong vakgebied als dat
van de aanleg en het beheer van beplantingen buiten
bosverband.
De bosbouw heeft een lange traditie. Een beheerder
"weet" als het ware wat hem te doen staat wanneer hij
wordt geconfronteerd met een bos dat door iemand anders is aangelegd: hij kan teruggrijpen op een gemeenschappelijke traditie. Tot de verworvenheden van de
bosbouw behoren onder meer een sterk inzicht in
groeiplaatsfactoren en in groeigedrag van soorten
(houtteelt). Bosbouwers zijn gewend aan het denken in
zeer lange termijnen en zij hebben daarvoor planningsmethodieken ontwikkeld, die zowel ruimte geven
aan lange-termijn-doelen als aan flexibiliteit (lange-termijnplan, middellange-termijnplan, werkplan).
Landschapsarchitectuur heeft een jonge traditie. Tot
de verworvenheden van dit vakgebied behoren het nastreven van lange-termijndoelstellingen door ruimtelijke vormgeving, en het - tijdens het ontwerpproces steeds terugkoppelen naar (veranderende) doelstellingen. Aan de fase tussen de aanleg en het ver verwijderde einddoel: het beheer, is tot nu toe veel minder
aandacht besteed.
Het vakgebied Landschapsbouw heeft eigenlijk nog
geen traditie in de hiervoor genoemde zin. Deze publikatie geeft duidelijk de aanzet voor het vestigen/opbouwen van een vaktraditie. De weg daar naar
toe bevat echter vele voetangels en klemmen. Zo moet
men zich realiseren dat er grote verschillen in taalge-
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bruik bestaan tussen landschapsbouwers, bosbouwers en ecologen. Begrippen als: intensief/extensief
beheer, struiken, dichte fase, onregelmatige dunning,
kunnen aanleiding zijn tot misverstanden wanneer zij
niet duidelijk worden omschreven of in een andere betekenis worden gebruikt dan in het vakgebied waaraan
zij zijn ontleend. Dus: bij het opbouwen van een traditie
behoort een goed begrippenkader.
De werkgroep van het dienstvak Landschapsbouw
van het Staatsbosbeheer heeft met deze publikatie
een goed begin gemaakt. Het verdient opgenomen en
bestudeerd te worden door een veel bredere kring bestaande uit ervaren ontwerpers, beheerders en uitvoerders, bosbouwers, onderzoekers en overige belanghebbenden/betrokkenen bij de aanleg en het beheer van beplantingen buiten bosverband. Wij hopen
dat zowel de werkgroep alsook vertegenwoordigers
van de genoemde vakdisciplines deze uitdaging willen

aanvaarden en hun vakkennis en ervaring inbrengen
om zo - met elkaar in discussie tredend - de basis te
leggen voor een standaardwerk voor het nieuwe vakgebied: de Landschapsbouw.

Themadag bosreservaten en meerjarig
Bossenonderzoek

disciplines met ervaring in meerjarig onderzoek in bossen, hun methoden toelichten. Na de lunch zal van
14.00 tot 16.00 uur een discussie plaatsvinden over de
in de ochtend besproken thematiek.
Voor deelname dient men zich vóór 1 juni schriftelijk
op te geven bij ir. G. M. J. Mohren, Vakgroep Bosteelt
LH, Postbus 342, 6700 AH Wageningen. Kosten voor
deelname aan de lunch op De Dorschkamp a ƒ 12.50
kunnen op de dag zelf voor aanvang van de lezingen
worden voldaan.
Voor degenen die met het openbaar vervoer op het
busstation op de Stadsbrink in Wageningen arriveren,
zal van 9.30 tot 10.00 uur een pendeldienst naar De
Dorschkamp worden onderhouden.

De werkgroep Bosecosystemen nodigt u vrijdag 13 juni 1986 uit voor een themadag over Bosreservaten en
meerjarig onderzoek in bossen. De dag wordt gehouden op het Rijksinstituut voor onderzoek in de bos- en
landschapsbouw "De Dorschkamp", Bosrandweg 20
te Wageningen.
Het ochtendprogramma begint om 10.00 uur met
een algemene inleiding door de voorzitter van de werkgroep, prof. dr. R. A. A. Oldeman. Vervolgens presenteert het Staatsbosbeheer de doelstelling van bosreservaten en het voorlopig onderzoekprogramma. Daarna zullen
onderzoekers
vanuit
verschillende

M. E. Borgesius-Groot
M. G. Goosen

Beplantingen buiten bosverband. Ontwerp, aanleg en
beheer. Werkgroep "Beplantingen buiten bosverband". Staatsbosbeheer, dienstvak Landschapsbouw.
Utrecht, november 1984. Rapport 1984-25.
Het boekje is te verkrijgen door ƒ 10,- over te maken
op postrekening nr. 54430 t.n.v. Staatsbosbeheer
Utrecht, onder vermelding van "Beplantingen buiten
bosverband".
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Persbericht Koninklijke Nederlandse
Papierfabrieken en Parenco
Twee belangrijke Nederlandse papierproducenten,
Koninklijke Nederlandse Papierfabrieken n.v. (KNP) te
Maastricht en Parenco b.v. te Renkum, hebben besloten een samenwerking aan te gaan ter zake van de
voorziening van vurehout. Een van de belangrijke
grondstoffen voor de produktie van papier.
De voorziening van andere houtsoorten dan vurehout blijft via de bestaande organisaties lopen.
Deze samenwerking zal gestalte krijgen in een
nieuw op te richten vennootschap Sapin s.a. te vestigen in België. In deze vennootschap zal door ieder der
partijen voor 50 procent worden deelgenomen.
Sapin zal voor Parenco en KNP vurehout inkopen,
zowel in de vorm van rondhout als van zagerij-afvallen
en daartoe de nodige activiteiten op de Westeuropese
markt ontplooien.
Persbericht Ministerie van Landbouw en Visserij
Internationale Bosconferentie "Silva"
Tijdens de op Frans initiatief bijeengeroepen internationale bosconferentie Silva van 5 tot 7 februari 1986
te Parijs, heeft president Mitterrand, die de conferentie
voorzat, de belofte gedaan op hoog politiek niveau
aandacht te schenken aan de ernstige problemen met
betrekking tot bomen en bossen waarmee de wereld te
maken heeft. Het doel van de conferentie is het bevorderen van de bewustwording van de problematiek van
bomen en bossen in onze wereld en de effecten daarvan voor de mens. Tijdens de openingsplechtigheid
hield ook premier Lubbers een toespraak. Hij benadrukte ten aanzien van Europa het grensoverschrijdende karakter van luchtverontreiniging en riep op tot gemeenschappelijke internationale actie. Voor wat betreft
de Afrikaanse problematiek wees hij op het Tropical
Forest Action Plan, dat de mondiale kaders aangeeft
voor afstemming van beleid en actie. "De wereld is ons
onderkomen. De kwaliteit ervan hebben we zelf in de
hand. Laten we er mee omgaan als gasten, zodat we
het verblijf met fatsoen aan de ons volgende generaties kunnen overdragen", zo hield de premier zijn gehoor voor. De conferentie werd voortgezet in twee
deelconferenties, namelijk "Acacia", waarin de bosproblematiek en de verwoestijning in droog Afrika aan
de orde kwamen en "Eik", die de Europese problematiek behandelde.
De Europese deelconferentie werd voorgezeten
door de Nederlandse minister van landbouw en visserij, ir. G. Braks. In zijn openingstoespraak ging hij in op
de internationale aspecten van bosbescherming, het
lange-termijn karakter van bosbouw en de noodzaak
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tot politieke moed om te investeren ten gunste van komende generaties. Hij verklaarde, gesteund door de
gezamenlijk aanvaarde resoluties, voornemens te zijn
gedurende zijn voorzitterschap van de EG-raad van
landbouwministers een politieke discussie over de
bosbouw te willen entameren. Op basis van een memorandum over de bosbouw, voorbereid door de Europese Commissie kan deze discussie plaatsvinden. De
bewindsman wil nog gedurende het Nederlandse voorzitterschap Commissievoorstellen hierover in de Raad
bespreken. De conferentie is afgesloten met een
plechtige oproep bomen en bossen te conserveren en
de aandacht ervoor te bevorderen in het belang van de
huidige en toekomstige generaties. Voorts werden zeven algemene resoluties alsmede vijf betreffende
Europa en zeven betreffende Afrika aangenomen. De
algemene aanbevelingen betreffen onder meer de
noodzaak:
- tot een verantwoorde nationale en regionale politiek voor bomen en bossen te komen;
- nieuwe gedragspatronen te ontwikkelen;
- lokale bevolkingsgroepen te betrekken bij een politiek inzake bomen en bossen;
- meer geld ter beschikking te stellen voor landen die
te lijden hebben van droogte en woestijnvorming.
De aanbevelingen betreffende Europa hielden onder
meer het volgende in:
- de noodzaak van een meer exacte identificatie van
bosaantastingen teneinde betere bestrijding mogelijk
te maken;
- de noodzaak van reductie van atmosferische verontreinigingen;
- uitbreiding van het onderzoek op het gebied van de
fysiologie van de boom;
- versterking van de economische functie van het
bos.
Van Nederlandse zijde werd door delegatieleider ir.
A. de Zeeuw aandacht besteed aan de relatie tussen
het uit produktie nemen van landbouwgronden ten gevolge van overproduktie en het gebruik ervan voor andere doeleinden. Hierbij kan naar zijn mening gedacht
worden aan het gebruik van bosaanplant, maar ook
aan gebruik voor natuurbeschermingsdoeleinden.
In de Acaciagroep richtten de aanbevelingen zich
met name op:
- een verhoogde inspanning op nationaal, subregionaal en internationaal niveau;
- een verbeterde coördinatie op deze niveaus;
- specifieke maatregelen ter bestrijding van woestijnvorming en overexploitatie van natuurlijke hulpbronnen;
- het belang van ondersteunend onderzoek, training
en voorlichting.
Het Nederlandse standpunt in de deelconferentie
Acacia werd verwoord door de minister van Ontwikke-
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lingssamenwerKing, mevrouw Schoo. In haar toespraak wees zij op het nauwe verband tussen snelle
bevolkingsgroei en verslechtering van het milieu. Zij
benadrukte de noodzaak tot integratie van bosbouw,
landbouw en veeteelt met name op het niveau van de
individuele boer.
Daarbij onderstreepte zij het belang van participatie
van de bevolking, vooral ook van de vrouwen, bij het
opstellen en het uitvoeren van een geïntegreerd beleid
met betrekking tot bos en bomen. Bij de uitvoering van
dit beleid is een belangrijke rol weggelegd voor Niet
Gouvermentele Organisaties. Zij presenteerde een
Nederlandse resolutie waarin werd aangekondigd:
1 Verdubbeling van de jaarlijkse Nederlandse hulp
aan droog Afrika ten behoeve van bosactiviteiten tot 40
miljoen gulden1).
2 De bereidheid tot langjarige verplichtingen in deze
gebieden.
3 De bereidheid tot actieve samenwerking van ons
land met andere donoren, onder andere in het kader
van het Tropical Forest Action Plan.
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verlaging van de bestedingen en een achteruitgang
van de werkgelegenheid in deze gebieden. De privatiseringsvoorstellen zijn bovendien in strijd met het
reeds geformuleerde rijksbeleid op het gebied van
recreatie en toerisme.
Het huidige beleid van Staatsbosbeheer richt zich op
een veelzijdig bosbeheer, waarbij houtteelt, recreatie,
natuurbehoud en landschap aan hun trekken komen.
Met name voor de recreatie zijn de staatsbossen van
groot belang, omdat deze ongeveer de helft van de
openbaar toegankelijke bossen in ons land omvatten.
Een groot deel van de dagtochten richt zich op deze
gebieden, terwijl bijna de helft van de binnenlandse
vakanties in of vlakbij bossen wordt doorgebracht.
Alleen al de verblijfsrecreanten besteden in deze gebieden jaarlijks ongeveer 1 miljard gulden en zorgen er
voor zo'n 15 duizend arbeidsplaatsen. Van deze bestedingen vloeit een deel weer in de staatskas, zoals
bijvoorbeeld jaarlijks zo'n 80 miljoen gulden via de
BTW.
Persbericht Landbouw-Economisch Instituut

Persbericht Kampeerraad
Kampeerraad adviseert over privatisering bosbeheer
De Kampeerraad, de adviesraad voor de verblijfrecreatie, wijst de huidige voorstellen af om het bosbeheer, zoals dat door Staatsbosbeheer wordt uitgevoerd, te gaan privatiseren. De bezwaren van de Kampeerraad richten zich niet tegen de gedachte van
privatisering als zodanig, maar tegen de nadelige gevolgen voor recreatie en natuur van de huidige privatiseringsvoorstellen. De raad is van mening dat het huidige voorzieningenniveau voor de recreatie gehandhaafd dient te blijven.
Aldus de raad in een advies aan minister ir. G. Braks
van landbouw en visserij, die om een reactie op een
aantal privatiseringsvoorstellen voor het bosbeheer
had gevraagd.
De Kampeerraad constateert dat in de privatiseringsvoorstellen van het ministerie van landbouw en
visserij voornamelijk is gekeken naar de gevolgen voor
de houtteelt en dat onvoldoende aandacht is geschonken aan de gevolgen voor recreatie en natuur. De raad
verwacht dat de voorgestelde privatiseringsmogelijkheden tot gevolg zullen hebben dat het - juist op
hoog peil staande - recreatieve voorzieningenniveau
in de staatsbossen achteruit zal gaan. Daarmee worden de vakantiemogelijkheden verkleind voor die Nederlanders, die kiezen voor een vakantie in eigen land.
Ook zal het moeilijker worden om de vakantieganger,
die nu naar het buitenland gaat, weer voor eigen land
te interesseren. Verder zal de vermindering van de
recreatiemogelijkheden in de bossen leiden tot een

Inhalen achterstallig onderhoud in groene sector kan
aan achthonderd personen werk bieden
De werkgelegenheid in de bosbouw, het natuurbehoud
en de groenvoorziening staat nog steeds onder druk.
Bezuinigingen op aanleg en onderhoud leiden tot een
vermindering van het aantal arbeidsplaatsen, vooral bij
hoveniers- en groenvoorzieningsbedrijven. Bovendien
dreigt het gevaar van ontoereikend beheer en achterstallig onderhoud. In de afgelopen jaren is de werkachterstand in de bossen enigszins verminderd, in de natuurterreinen ongeveer hetzelfde gebleven en in de gemeentelijke beplantingen in een snel tempo
toegenomen. Ondanks allerlei overheidsregelingen is
men er niet in geslaagd de werkachterstand in de gehele groene sector in zijn totaliteit terug te dringen. Het
inhalen van achterstallig onderhoud zou voor tien jaar
werkgelegenheid bieden voor zeven- tot achthonderd
personen. Dit blijkt uit een enquête gehouden door het
Landbouw-Economisch Instituut1).
- Nog steeds veel achterstallig onderhoudswerk.
In de bossen is er een achterstand van rond 35.000
ha, die vooral betrekking heeft op prunusbestrijding en
in mindere mate op zuiveren, snoeien en dunnen. De
achterstand is het grootst bij particuliere boseigenaren.
In natuurterreinen heeft een belangrijk deel van de
ruim 36.000 ha achterstand betrekking op heide en
vennen in beheer bij natuurbeschermingsorganisaties.
De achterstand in gemeentelijke beplantingen met in
^ "Achters lal lig onderhoud in de groene sector" door C. Spierings. Te bestellen
door overschrijving van f 13,50 op gironr. 41.22.35 van het LEI onder vermelding:
'Zend publikatie 2.176".
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totaal bijna 6.000 ha komt meestal voor in oude parkbeplantingen, bosplantsoen, snippergroen in woonwijken en omplante recreatieterreinen ten behoeve van
de ongeorganiseerde sportbeoefening.
- Tien jaar werk voor zeven- tot achthonderd personen.
Er zijn - gerekend over een periode van tien jaar - in
totaal ruim 7.500 arbeidsjaren nodig om de achterstand in de groene sector in te halen. Daarvan hebben
er ruim 3.500 betrekking op bossen, ruim 1.050 op natuurterreinen en bijna 2.950 op gemeentelijke beplantingen. Het structurele karakter van veel onderhoudswerk kan tot een geleidelijke vermindering leiden als
de bij de enquête geldende maatregelen en regelingen
voor bossen en natuurterreinnen onverkort zouden
worden voortgezet. Verschillende regelingen zijn echter kort daarna opgeschort zodat een verder oplopende
werkachterstand niet uitgesloten is.

-

Borneo/Kalimantan: oerwoud in ondergang,
culturen op drift

Dit natuurlijke evenwicht is echter abrupt verbroken
door de massale commerciële houtkap die de wouden
van Borneo in een razend tempo doet verdwijnen. Getoond wordt welke veranderingen zijn opgetreden na
de tweede wereldoorlog, vooral die welke het gevolg
zijn van de massale bosslag. Die veranderingen zijn
vaak dramatisch. Het onbezorgde leven van alledag,
de traditionele landbouw op ladangs, de langhuizen,
de kunst, de oude religies, zelfs de zo vertrouwde omgeving - het regenbos - gaan henen. Andere gewoonten, een andere levenswijze, andere woningen, nieuwe
middelen van bestaan, soms geheel nieuwe woongebieden komen ervoor in de plaats.

Tentoonstelling in het Rijksmuseum voor
Volkenkunde, Steenstraat 1, Leiden, tel. 071-132641.
14 februari t/m 5 oktober 1986, geopend dinsdag t/m
zaterdag van 10 tot 5 uur, 's zondags en de
feestdagen 1 tot 5 uur, 's maandags en op 3 oktober
gesloten.
Deze tentoonstelling toont, voor het eerst, de volken
van geheel Borneo ofwel Kalimantan, het reuzeneiland
in het centrum van de Zuidoostaziatische eilandenwereld. Het toont de culturen van de volken van Indonesisch Borneo, maar ook die van Sarawak en Sabah,
die nu te zamen Oost Malaysia vormen, en van het onlangs onafhankelijk geworden sultanaat Brunei.
Het hoofdthema is de verhouding tussen de oorspronkelijke bewoners van het eiland, de Dayak, en
zijn natuurlijke omgeving, het tropische regenbos. De
Dayak hebben eeuwenlang in harmonie geleefd met
de hun omringende natuur, zij maakten deel uit van het
ecosysteem van het tropische regenwoud. Alles wat zij
nodig hadden voor hun bestaan haalden zij uit dit
regenbos. De tentoonstelling laat zien wat de bewoners van Kalimantan in eeuwenlang samenleven van
mens en natuur, gewrocht hebben voor de opbouw van
hun cultuur: de gebruiksvoorwerpen voor het dagelijkse leven, de werktuigen om zich een bestaan te verzekeren, sieraden en andere kunstuitingen, religieuze
gebruiken, de wereldbeschouwing, die zelf deel uitmaakt van de omringende natuur, de wijze van wonen
in een traditioneel langhuis, alles dus wat behoort tot
de traditionele cultuur van de Dayak volken en hun leven in en met het oerwoud.
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Hoop gevestigd op overheidsregelingen.
Een deel van het achterstallig onderhoud in bossen
is de afgelopen jaren weggewerkt door de inzet van tijdelijk personeel in het kader van bijdrageregelingen en
werkgelegenheidsbevorderende maatregelen. Vooral
de particuliere eigenaren verwachtten daar veel van
evenals de natuurbeschermingsorganisaties.
In gemeentelijke beplantingen zijn bijdrageregelingen, op grond waarvan personeel kan worden ingezet,
moeilijk hanteerbaar. Daar denkt men eerder aan
werkgelegenheidsbevorderende maatregelen. Het is
echter de vraag of maatregelen met een tijdelijk karakter een oplossing zijn voor de structurele werkachterstand in bossen, natuurterreinen en gemeentelijke beplantingen.

Agenda
25 april 1986 Voorjaarsbijeenkomst KNBV. Plaats:
Restaurant het Hof van Deurne in Deurne. V.m. ledenvergadering, n.m. excursie landgoed Stippel berg, de
Peel. Onderwerp: de ernstige teruggang in de vitaliteit
van de bossen. Plaats: Restaurant het Hof van Deurne
in Deurne. Inlichtingen: 085-778222.
23 mei 1986 Symposium "Als het bos verdwijnt..."
Gevolgen van ontbossing en de relatie met de landbouw in de tropen. Organisatie: Stichting Werkgroep
Behoud Tropisch Regenwoud. Plaats: Jaarbeurs te
Utrecht. Aanvang: 9.30 uur. Inlichtingen: SWBTR, tel.
030-331328.
22 en 23 mei 1986 Seminar "De noodzaak van bosverjonging", bestemd voor hen die voor een bosbedrijf
de omvang van de bosverjonging bepalen. Organisatie: Klingen Bomen. Inlichtingen: tel. 03430-15080.

