Babbe|bos
Bos en bosbouw
In mei hadden 38 tweedejaars studenten van de
studierichtingen bos-en
natuurbeheer en biologie,
een bos-excursie. Als
inleiding vroeg ik of ze een
bos wilden tekenen en naar
hun definitie van bosbouw.
Bos
De tekeningen bestonden, vrijwel
zonder uitzondering, uit horizontaal en verticaal gemengde bossen. De helft tekende liggend
dood hout, een enkeling staand.
Open plekken kwamen sporadisch voor. Er was een verschil
tussen biologen en bos- en natuurbeheerders. De lage vegetatie
(met paddestoelen of mos) werd
alleen door biologen getekend.
Mensen (wandelaars of arbeiders)
of menselijk© activiteiten (paden)
kwamen alleen voor in het werk
van de bos- natuurbeheerder. Zie
bijgaande tekeningen.
Enkele weken later vroeg ik dezelfde groep om Nederlands bos
te tekenen. De meesten tekenden toen monocultures. Vreemd,
dacht ik, een verschil tussen

wens en gedachte
heid??
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Bosbouw
Van de (24) bos- en natuurbeheer-studenten noemde de helft
"het sturen van het bos in een
door de maatschappij gewenste ^ f 1 * ^
functie", een kleiner deel noem- <
de: "de multifunctionaliteit" en
een enkeling zag "de houtproductie" als hoofddoelstelling.
Van de (14) biologen noemde de
helft "houtproductie als hoofddoelstelling (eventueel gecomde bosbouwer ook niet vrolijk
bineerd met recreatie)". Een
maakt.
enkeling zag wel iets in "een
Ondervraagde buitenlanders dencombinatie van bosbouw en naken trouwens dat het bos in
tuur". Een kwart verstond onder
Nederland niet gebruikt wordt
bosbouw: "het beheren van het
bos".
voor houtproductie maar juist
voor recreatie (en natuur) "Jullie
En dat komt overeen met eerdere
hebben al zo weinig bos".
interviews met niet-bosbouwers.
Bosbouwers worden geassoMisschien wordt het tijd de naam
cieerd met houtproductie, en
van het tijdschrift te veranderen
daarmee wordt dus niet bedoeld
in: Nederlands Bos Tijdschrift?
de mooie gemengde, structuurrijEr valt nog veel te babbelen over
ke bossen, die velen van u nahet bos.
streven. Maar monocultuur bossen, waar de bomen op rijtjes
staan. Bossen die een gemiddelRenske Schulting
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