Redactie

Bosbeheer, faunabeheer, natuurbeheer

"Veelzijdige doelstelling" voor het bos is een moderne uitdrukking voor een heel oude zaak. We gebruiken die term meestal om aan te duiden dat het bos
meer levert dan hout alleen, en denken dan dat we
modern en verlicht zijn. Daarbij vergeten we dan dat
die nadruk op de houtproduktie, die hierbij voorondersteld wordt, helemaal niet zo vanzelfsprekend is.
We kunnen ons voorstellen dat voor de eerste
landbouwers in West-Europa, een 5000 jaar geleden, misschien het belangrijkste produkt uit het bos
bestond uit de twijgen en bladeren van iep, es en linde die ze nodig hadden om hun vee te voeren. De
echte bosbouw in de zin van afpaling, van bescherming en beheer van het bos is ontstaan in de Middeleeuwen toen men het gebruikte om er de varkens op
eikels te laten weiden; de grootte en waarde van een
bos werd toen niet uitgedrukt in een oppervlaktemaat of in de hoeveelheid hout die er stond, maar in
het aantal varkens dat er in vetgemest kon worden.
Er werden voor dat doel zelfs bossen aangelegd die
er nu nog staan: een soort zaadtuinen avant la lettre.
Met het krimpen van het bos, en met het uitdijen
van de mensen populatie, haar scheepsbouw en haar
industrie steeg de schaartse en daarmee de waarde
van het hout natuurlijk snel. Peter de Grote die in
Zaandam geleerd had wat je met eikehout kon doen,
trachtte deze waarde ook aan zijn ongeletterde boeren goed duidelijk te maken door rond zijn bossen
galgen op te richten, als een memento mori voor degenen die aanvechting mochten voelen er een eikestam te kappen.
Maar ook nadat het hout het primaat in de bosbouw had verkregen traden er nog vele wijzigingen
op: we hebben het brandhoutbos gekend, het mijnhoutbos en nu het industriehoutbos. En een van de
meest intensieve soorten bosbouw die we gekend
hebben, het eikehakhoutbos waarvoor de grond
vaak drie steek diep werd gespit, had de eikebast of
run als hoofdprodukt, het takhout en de takkenbossen slechts als bijprodukt.
En door de eeuwen heen hebben de boeren het
bos gebruikt voor hun doeleinden: al of niet legaal
verzamelden ze er strooisel en plaggen voor de stal.

Vanaf hun eerste begin zijn bosbeheer en faunabeheer, zeg maar jacht, nauw verstrengeld geweest.
Het verhaal is vaak genoeg verteld, het hoeft niet
herhaald te worden. Dat wil natuurlijk niet zeggen
dat er geen wrijvingspunten waren of zijn! Die vindt
men dan ook duidelijk in dit nummer van het tijdschrift terug. Men sla daarbij ook nog eens het nummer van september 1976 op, waarin Verkorien en
Sissingh, uitgaande van de noden van het bos, voor
bepaalde gebieden een verlaging van de wildstand
bepleitten.
In de trits bosbeheer, faunabeheer en natuurbeheer is de laatste ook de jongste telg. Als een bewuste activiteit is het natuurbeheer slechts enkele tientallen jaren oud, en dus nog in volle ontwikkeling. De
redactie heeft P. Oosterveld bereid gevonden een
bijdrage te leveren over natuurbeheer, toegespitst
op het gebruik van grazers. Deze zijn in staat differentiatie en patronen in een vegetatie aan te brengen, en kunnen plaatselijk open terreinen open houden.
Het is opvallend dat faunabeheer en produktlebosbeheer in vele verhoudingen mengbaar blijken te
zijn. Voor natuurbeheer geldt dit, in de beschrijving
van Oosterveld, niet of nauwelijks. Hij ziet produktiebeheer en natuurbeheer als antipoden. Waar het
planten van bomen taboe is, daar groeit op de meeste Nederlandse gronden immers ook geen hout
meer dat de kosten van het oogsten waard is. De auteur ziet natuurbeheer dan ook als activiteit in natuurreservaten. Dit betekent dus een natuurlijke segregatie: hier de natuurreservaten mèt, daar de produktiebossen zonder natuurbeheer.
Meedenkend over het beheer van bossen in natuurreservaten, waar het primaat in de doelstellingen
naar de wetenschappelijke betekenis gaat valt het
een bosbouwer niet moeilijk de roep naar meer bossen zonder menselijke ingrepen te begrijpen. Het
waren trouwens de Zwitserse bosbouwers of "houttelers", die eerder dan enig ander de betekenis van
oerbossen in heel Europa hebben gezien. In eigen
land hebben ze 32 bosreservaten, waaronder enkele
oerwoudresten, in beheer en in studie, teneinde de
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eigen dynamiek van de bosvegetatle te kunnen bestuderen, als een basis voor de bosbiologie en voor
het algemeen bosbeheer.
Ook kan de bosbouwer zich goed voorstellen dat
bosranden biologisch extra interessant zijn, en dat
een kleinschalige afwisseling van grazige plekken,
struikvegetaties, bosranden en opgaand bos niet alleen esthetisch maar ook biologisch zeer waardevol
moet zijn. En het is duidelijk dat het differentiëren
van een gebied In meer en minder voedselrijke delen hierbij meehelpt. De rol die de begrazing daarbij
kan vervullen wordt gelukkig uitvoerig onderzocht.
Moeite heeft de bosbouwer echter met de kennelijke vraag naar een verdergaande verschralen van
de bossen, naar de afvoer van door de planten gevormde droge stof uit het bos. Deze produkten hebben een essentiële rol in het bosecosysteem: ze
moeten verteren en daarmee de grote en de kleine
mineralenkringloop in het bos in stand houden. Verschralen van weiden en bouwland ter vergroting van
de natuurlijke waarde: akkoord. Nederland was
steeds het land met de hoogste mestgiften per ha, ën
dat ging ten koste van heel wat natuurwetenschappelijke waarden; logisch dat men dit in natuurreservaten moet terugdraaien.
Onze bossen zijn echter reeds duizenden jaren
verschraald, misschien nog meer dan we beseffen:
palynologen vertellen ons dat er vroeger zelfs lindebossen op onze hoge gronden stondenl Door kap,
branden, begrazen, strooisel- en plaggenroof is op
de meerderheid van de hoge gronden een enorme
verarming opgetreden; de bossen zijn daar onnatuurlijk arm. En daarom (afgezien van een lokale situatie zoals in een voedselarme bufferzone om een

oligotroof ven): welk nuttig, natuurverrijkend doel
wordt er met een verdere verschraling van het bos
gediend?
De discussie over bosbeheer en natuurbeheer
moet zeker voortgezet worden, en het is dan ook toe
te juichen dat de Bosbouwvereniging er haar voorjaarsbijeenkomst aan wijdt. Het zou jammer zijn als
het daarbij zou blijven bij een bespreking van het
bosbeheer in natuurreservaten. Wij zijn allen geïnteresseerd naar de vraag in hoeverre houtproduktie en
natuurwetenschappelijke waarden in een bosgebied
verenigbaar zijn. Kennelijk bestaat er ook behoefte
aan maatregelen of beheersvormen die de biologische en natuurwetenschappelijke waarde van een
produktiebosgebied verhogen. Mogen die niet "natuurbeheer" genoemd worden? Dat is kennelijk
mede een kwestie van definitie.
De term "veelzijdige doelstelling" is tenslotte meer
dan een politiek goed vallende kreet. Erachter zit de
wetenschap en de overtuiging, dat het bos een heel
bijzonder plantenformatie is, die meer dan andere
vegetaties, vele heren tegelijk kan dienen. De bosbouwer gelooft dat het mogelijk is om de waardevolle, veelzijdige gemeenschap "bos" zodanig te helpen
ontstaan en te sturen dat het óók produktle levert,
óók recreatie toelaat, óók wild huisvest, en óók natuurwetenschappelijk interessant Is. Weliswaar niet
alles tegelijk in maximale mate: het begrip meervoudige doelstelling biedt speelruimte voor zeer verschillende prioriteiten en accenten, het veronderstelt
enig geven en nemen; maar het is gebaseeerd op de
gedachte dat het bos juist een zekere mate van "èn èn" toelaat, terwijl het elders meestal "óf - óf" Is.
De discussie is open.

