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Bosbeheersplannen: een zaak van lange én
korte termijn

Vari 26 tot en met 31 mei 1986 organiseerde Staatsbosbeheer ten behoeve van het Joint FAO/ECE/ILO
Committee on Forest Working Techniques and Training of Forest Workers een seminar over bosbeheersplanning. Om precies te zijn ging het over".. .the preparation and implementation of forest management
plans" en er namen meer dan 50 experts uit 18 Europese landen (inclusief Sovjet-Unie, Israël, Canada en
de Verenigde Staten) aan deel.
Het Joint Committee, onder welks auspiciën dit werd
georganiseerd, is opgericht in 1954 en moet dienst
doen als een forum voor de uitwisseling van informatie
en ervaringen tussen de landen van Europa en NoordAmerika op het terrein van de arbeidsomstandigheden
in het bos en de scholing en training van bosarbeiders.
Het Joint Committee valt direct onder de European Forestry Commission van de Food and Agriculture Organization van de Verenigde Naties (FAO) en van het
Timber Committee van de Economie Commission for
Europe van de Verenigde Naties (ECE). Bovendien levert de International Labour Organization ILO een bijdrage aan het Joint Committee.
Een andere taak is het schenken van aandacht aan
de verbetering van de efficiency van de arbeid, het
doen afnemen van de werkbelasting van de bosarbeider en het voorkomen van ongelukken. Tenslotte heeft
het Joint Committee tot taak een evenwicht aan te
brengen tussen enerzijds de technische, maatschappelijke en economische vereisten die» gesteld mogen
worden aan de exploitatie van het bos en anderzijds de
bescherming van het milieu.
Eén van de manieren waarop het Joint Committee
deze taken uitvoert is door het organiseren van seminars over bovengenoemde onderwerpen.
In dit nummer van het Nederlands Bosbouwtijdschrift
vindt u een kleine selectie van "papers", die tijdens dit
seminar zijn gepresenteerd. Bij de keuze is naar de
onderwerpen gekeken, niet in het bijzonder naar de
nationaliteit van de auteurs, waardoor alleen auteurs
uit Noord- en uit West-Europa aan bod zijn gekomen.
Eén van de belangrijkste conclusies die door de
deelnemers aan het seminar werd getrokken was dat
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er gestreefd moet worden naar een betere afstemming
tussen lange termijn en middellange termijn plannen
enerzijds en korte termijn en werkplannen anderzijds.
Bovendien moet naar afstemming worden gestreefd
tussen bosbeleidsplannen op nationaal en regionaal
niveau en beheersplannen op lokaal of zelfs bedrijfsniveau.
Bijzondere aandacht werd verder geschonken aan
het beheer van de kleinere particuliere bossen, waar
vanuit nationaal oogpunt verbeteringen in het beheer
een bijdrage kunnen leveren aan het realiseren van het
nationaal beleid, terwijl de eigenaar meer profiteert van
een beter gebruik van zijn bos als natuurlijke hulpbron.
De deelnemers aan het seminar deden onder meer
de aanbeveling aan hun respectievelijke regeringen
het middel voorlichting intensiever te gebruiken om de
eigenaren van kleine bospercelen te bereiken met het
oogmerk hen te wijzen op het nut van beheersplannen
en om hen aan te moedigen hout te produceren in
evenwicht met de andere functies die het bos uitoefent.
Tevens deden zij de aanbeveling dat de regeringen
particuliere boseigenaren met behulp van financiële of
andere steun aanmoedigen samenwerkingsverbanden
aan te gaan bij het opstellen van beheersplannen.
Oorspronkelijk lag het ook in de bedoeling om een
bijdrage voor beheersplanning in Nederland van P. L.
Noelmans op te nemen. U houdt dit onderwerp van ons
te goed totdat wij een nummer van het NBT of althans
een deel daarvan wijden aan beheersplannen in Nederland, mede naar aanleiding van het in gebruik
nemen van het nieuwe model beheersplan van Staatsbosbeheer.
Deze "papers" zijn met uitzondering van die van het
Bosbureau en van Marleen Wijnstok vertaald uit het
Engels, waarbij het grootste probleem was dat dat Engels voor de meeste auteurs niet hun moedertaal is
waardoor bij een poging om teksten nauwgezet te vertalen soms grote problemen ontstonden, omdat niet
met zekerheid kon worden vastgesteld wat de auteur
met een bepaald begrip bedoelde. In een aantal gevallen is daarom tussen haakjes achter de vertaling het
oorspronkelijke Engelse woord opgenomen.

Bij een van de artikelen over automatisering van beheersplannen is bovendien een verklarende woordenlijst opgenomen.
Tot slot moet hier een woord van dank worden uitgebracht aan de medewerkers van het vertaalbureau van

het Ministerie van Landbouw en Visserij die met veel
inzet gewerkt hebben aan de vertaling van lang niet altijd eenvoudige teksten.
Peter Schütz
gastredacteur
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Een overzicht van de conferentiezaal waar het
seminar werd gehouden.
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