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Het bosbeeld van de toekomst en het beheer van nu
De mens apprecieert zowel het bos als de produkten
die het bos oplevert. De waarden die men toekent
aan de natuurlijke facetten en aan de verpozingsmogelijkheden, die het aan de recreant biedt, pleiten
voor de ontwikkeling en instandhouding van het bos
als doel op zichzelf. Van de vraag naar bosprodukten, vooral hout, gaat een stimulans uit op de ontwikkeling en instandhouding van het bos, opdat de produktiecapaciteit behouden blijft.
Hessels vertolkt eerder in dit tijdschrift de mening
van velen wanneer hij stelt dat, gezien de vele aanspraken op de schaarse ruimte in ons land, het "multiple-use" principe een goed uitgangspunt is voor het
beheer van onze bossen. Evenwel concludeert hij
verderop dat bij het maximaliseren van het natuurbehoudsaspect geen plaats is voor houtoogst. Evenals
anderen pleit hij voor beheer op beperkte schaal gericht op natuurbehoud (slngle-use, zo men wil dominant use). Geschikte uitgangssituaties hiervoor zijn
niet talrijk.
Aangezien In dergelijke bossen op den duur nauwelijks plaats zal zijn voor menselijk ingrijpen, zal ik
de aandacht vooral richten op de bossen waaraan
ook voor de toekomst een multiple-use functie wordt
toegekend. Dit zal voor het overgrote deel van ons
bosareaal het geval zijn.
Ideeën worden ontwikkeld omtrent de gewenste
hoedanigheid van de bossen om zo goed mogelijk de
verschillende "functies" te vervullen. Daarbij beperkt
men zich niet tot een beschrijving van de gewenste
"eindfase". Men beschouwt ook de mogelijkheden
die het huidige bos met zijn ontstaansgeschiedenis
biedt om tot bepaalde "eindfasen" te komen. Vooral
de aanwezige abiotische potenties spelen daarbij
een belangrijke rol. Kennis en realiteitszin nemen het
daarbij op tegen droom en romantiek. Op grond van
wat men wil bereiken en wat tegelijkertijd lijkt te kunnen, dient de bosbouwer de weg aan te geven waarlangs over enkele generaties de gewenste situatie
kan worden bereikt.
Het na te streven beeld van het merendeel van

onze bossen voor de toekomst is dat van stabiele
bossen bestaande uit soorten, die aan de groeiplaats
zijn aangepast, waar natuurlijke ontwikkelingen hun
kans krijgen, waar de recreanten kunnen vertoeven
en waar hout zal worden geoogst. Eisen die vanuit de
drie onderschelden facetten, natuurbehoud, houtproduktie en recreatie worden gesteld lopen daarbij
een heel eind parallel. Dit betekent voorzover de
groeiplaatsen dit toelaten, meerdere houtsoorten
binnen relatief kleine oppervlakte bijeen, meer vertikale sluiting en, waar het bestaande bos waardevolle
bomen heeft, toepassing van natuurlijke verjonging
die tijdig wordt ingeleid. Grote oppervlakten van het
Nederlandse bos zijn gelegen op groeiplaatsen
waarvan de fysische kwaliteiten ook op wat langere
termijn de mogelijkheden van het dragen van een
gevarieerd bos met vertikale sluiting sterk beperken.
Ook hier zal echter naar stabiliteit worden gestreefd,
en ook hier zullen de fysische eigenschappen door
een daarop gericht beheer op de lange duur verbeteringen kunnen ondergaan. Toepassing van grootschaliger verjongingstechnieken met gebruik van pionierhoutsoorten zal hier echter over een langere periode noodzakelijk dan wel toelaatbaar zijn.
De bosbouwkundige planning zal moeten aangeven wat de meest gewenste ingrepen zijn gezien vanuit het bos, om van de huidige situatie, stap voor
stap, te komen tot de gewenste situatie. Duidelijkheid
omtrent het wat en waarom van de ingrepen is noodzakelijk voor de bepaling van het hoe. Het hoe geeft
aan de methode en de aard der middelen die in aanmerking komen.
Met het oog op de gewenste ontwikkeling van het
bos zou men een aantal uitgangspunten kunnen opstellen met betrekking tot de beheersingrepen.
- Activiteiten zullen het fysisch milieu zo min mogelijk mogen veranderen (Van Goor en Westra).
- Alleen door kappen kan het veelzijdig gebruik
van het bos voor de maatschappij optimaal ontwikkeld en in stand worden gehouden (Van den Bos en
Oldenkamp).
- Afhankelijk van de geschiktheid van de groeiplaats, geleidelijke overgang naar langere omlopen
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Grootschalige verjonglngstechnieken met pionierhoutsoorten over langere
periode noodzakelijk.
Foto: De Dorschkamp.

en naar kleinschaligheid, met toepassing van natuurlijke verjonging.
- Rechtlijnigheid en uniformiteit zullen zoveel mogelijk doorbroken moeten worden (Van Goor en
Westra).
Deze uitgangspunten zeggen Iets over het wat van
de activiteiten, bijv. verjonging, en stellen tegelijkertijd randvoorwaarden aan het hoe van deze activiteiten, bijv. uitsluiting van grondbewerking.
Bij het streven naar het ontwikkelen van gewenste
bostypen mag niet worden vergeten dat de bossen in
hun huidige situatie ook reeds (kunnen) voldoen aan
verschillende verlangens die de maatschappij met
betrekking tot het bos heeft. Het beheer van onze
bossen zal tegelijkertijd gericht moeten zijn op het
volledig ten nutte maken van de functies die het bos
thans kan vervullen en op de ontwikkeling naar een
situatie waar de vervulling van die functies op een
hoger niveau kan plaatsvinden.
Gezien de huidige situatie van het Nederlandse
bos zal zelfs in die bossen waarin het menselijk ingrijpen tot een minimum moet worden teruggedrongen nog een lange tijd begeleiding van de mens nodig zijn om de bestaande bossen te ontwikkelen tot
de gewenste bostypen.
Welvaart, economie en techniek
Is het toekomstige bosbeeld enerzijds sterk afhankelijk van de eisen die de maatschappij stelt met be268

trekking tot natuur, recreatie en hout, anderzijds zullen ontwikkelingen in diezelfde maatschappij bepalen in hoeverre het mogelijk is dit (ideale) toekomstige bosbeeld te verwezenlijken. Financiering, kosten, techniek, geschikte arbeidskrachten en machines zijn daarbij belangrijke factoren. Deze externe
factoren zullen mede bepalen of de gewenste activiteiten kunnen worden uitgevoerd en zo ja hoe ze
kunnen worden uitgevoerd.
Zoals Ik al eerder in het Nederlands Bosbouw Tijdschrift heb mogen opmerken zullen eventuele negatieve effecten van rationalisatie en mechanisatie
moeten worden afgewogen tegen de financiële voordelen die de boslnstandhouding ten goede komen.
In de afgelopen decennia is de rationalisatie en de
mechanisatie van de bosarbeid snel voortgeschreden. Dankzij of ondanks het bos? Bol stelt dat de
drijfveren voor deze ontwikkelingen grotendeels buiten het bos liggen. Als belangrijkste noemt hij:
- minder belangstelling voor in lichamelijk en geestelijk opzicht eenvoudig werk.
- het verlichten van ergonomisch (te) zwaar werk
en hetverminderen van hetgevarenrisico.
- snellere stijging van arbeidskosten ten opzichte
van kosten voor machines.
Een factor die direct met het bos verband houdt is in
sommige gevallen kwaliteitsverbetering van het
werk. Voor de toekomst wordt verondersteld dat de
genoemde drijfveren in beginsel aanwezig zullen blijven.

Mijns inziens zal de bereidheid werk te zoeken
waarvoor minder opleiding noodzakelijk is of werk
dat ergonomisch minder aantrekkelijk is, mede afhangen van de algemene werkgelegenheidssituatie,
inclusief de ontwikkeling van de sociale voorzieningen en de beloning die voor de uitvoering van dergelijk werk betaald wordt. In de toekomst zal men bij de
werving voor dergelijke arbeidsplaatsen steeds grotere problemen ondervinden aangezien in het algemeen de kwaliteit van de arbeidsplaats zal verbeteren. Die verbeteringen betreffen zowel het niveau van
het werk, de begeleiding, als de secundaire voorzieningen, terwijl de werktijd steeds korter schijnt te
worden.
Oplopende kosten werken in de richting van rationalisering en mechanisering. In een sterk geïndustri-

aliseerde maatschappij met hoge lonen is arbeidsintensief werk relatief duur. Ondernemers zullen altijd zoeken naar de goedkoopste oplossing en naar
middelen om de kostenstijgingen tegen te gaan. Personele zorg en geringe flexibiliteit met betrekking tot
omvang en samenstelling van personeel brengen
problemen met zich mee. Een en ander kan mede
een oorzaak zijn van mechaniseren en automatiseren
of onder ongunstige omstandigheden zelfs liquideren.
Bij diepte-investeringen ten behoeve van mechanisering en automatisering speelt uitzicht op continuïteit in de capaciteitsbenutting een belangrijke rol.
De mogelijkheid om werkzaamheden uit te laten
voeren hangt af van de kosten die daaraan verbonden zijn en de financiële middelen die daarvoor beschikbaarzijn.

Dunning gericht op toekomstbomen uitgevoerd met de Kockum GP 822. Foto: De Dorschkamp.
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De verwachtingen van de algemene ontwikkeling
van de economie lijken niet al te gunstig. De financiële kraan lijkt zich steeds verder te sluiten. Dit heeft directe gevolgen voor de financiële positie van Nederlands grootste boseigenaar, de staat. Invloed op de
financiële positie van particuliere eigenaren voorzover deze mede afhankelijk zijn van overheidssubsidies Is op den duur niet uitgesloten.
Houtopbrengsten zullen voor een belangrijk deel
In de middelen moeten voorzien. De hoeveelheid die
jaarlijks kan worden geoogst, Is afhankelijk van de
mate waarin de doelstelling op houtproduktie Is gericht. De netto-opbrengst wordt niet alleen bepaald
door de hoeveelheid en kwaliteit van het hout, maar
ook door de wijze waarop de oogst geschiedt.
Een bosbeheer dat toepassing van relatief dure technieken vereist betekent niet alleen dat de continuïteit
ervan In gevaar kan komen, maar kan er ook toe lelden dat hout niet meer op de markt wordt gebracht,
waardoor het bos aan betekenis als grondstoffenleverancler inboet.
Noodzakelijke synthese
De financiële middelen van de bosbeheerder bepalen of hij kan beschikken over arbeid en machines
zoals deze onder vele invloeden van de maatschappij
zijn ontwikkeld. Zijn Ideeën omtrent het hoe der uit te
voeren werkzaamheden bepalen of hij erover wit beschikken. De maatschappelijke ontwikkelingen buiten het bos bepalen in belangrijke mate de aard en
de prijs van de middelen die beschikbaar (zouden
kunnen) zijn voor de uitvoering van werk in het bos.
Of deze middelen inderdaad ontwikkeld worden en
geschikt zijn om werk te verrichten overeenkomstig
de wensen van de boseigenaar hangt af van de mate
waarin de boseigenaar bij zijn filosofieën omtrent het
bosbeeld en bosbeheer rekening houdt met de algemeen maatschappelijke ontwikkelingen. Men kan
zich niet aan de indruk onttrekken dat wensen ten
aanzien van een na te streven bosbeeld veelal vrij
eenzijdig vanuit een maximale functievervulling van
het bos worden geformuleerd. Daarbi] geeft men zich
onvoldoende rekenschap van de consequenties ten
aanzien van de realisering daarvan.
Niet zelden worden bepaalde methodieken op
voorhand afgewezen zonder dat duidelijk kan worden aangegeven op welke punten de methode In
strijd is met wat men wil en hoe men dat wil. Het Is
daarom van veel belang precies aan te geven waar
het om te doen is, wat exact moet gebeuren om vervolgens te bezien of de aanvankelijk afgewezen methodiek toch niet, wellicht in een aangepaste vorm,
kan worden toegepast. In vele gevallen kan het een
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goedkopere oplossing zijn dan wei technisch gezien
de enig mogelijke, of domweg omdat als gevolg van
de maatschappelijke ontwikkelingen zich'geen personeel of ondernemers meer aanbieden die bereid
zijn het werk op een andere wijze uit te voeren.
De bosbouwer moet duidelijk maken wat hij wil en
tegelijkertijd voldoende realiteitszin opbrengen om
zijn ideaal beeld aan te passen aan de (beperkte)
mogelijkheden die financieel, technisch en maatschappelijk worden geboden. Eénrichtingverkeer
waarbij de wensen de middelen bepalen of uitsluitend omgekeerd leidt tot ongewenste situaties. Er zal
een wisselwerking moeten zijn. Daardoor zal ook de
door Bol genoemde relatie tussen technische operaties en de biologische omgeving de noodzakelijke
aandacht kunnen krijgen. Het is goed de mogelijkheden tot wisselwerking te benutten. Voorkomen moet
worden dat hier te lande de belangstelling voor de
ontwikkeling van arbeldsmethoden en techniek ten
behoeve van de bosbouw en voor het uitvoeren van
werk in het bos worden afgeremd door het ontbreken
van een dialoog en het stellen van weinig realistische
eisen.
Tot slot nog enkele voorbeelden van de praktische
betekenis van hetgeen hierboven is uiteengezet.
- Kleinschaligheid kan bereikt worden door groepenkap maar ook door zoomkap. Zoomkap biedt
wellicht betere mogelijkheden voor de uitvoering dan
groepenkap.
- Hoogdunning gericht op toekomstbomen betekent niet bij voorbaat uitsluiting van mechanische
oogsttechnieken. Het betekent wel zeer nauwkeurig
aangeven wat men wil (bijvoorbeeld merken van toekomstbomen) om vervolgens te bezien welke methoden voor de uitvoering kunnen worden toegepast en
wat daarbij de kostenverschillen zijn. Wellicht moet
voor toepassing van één der methoden een concessie worden gedaan ten aanzien van het te behalen resultaat, waartegenover dan kostenvoordelen van de
uitvoering staan, b.v. het wegnemen van één of meer
toekomstbomen ten behoeve van een gemechaniseerde uitvoering.
- Bestrijding van Amerikaanse vogelkers is in theorie op verschillende wijzen uit te voeren. Lang niet
alle methoden kunnen In de praktijk worden toegepast, als gevolg van gebrek aan geld dan wel gebrek
aan voldoende capaciteit. Door deze omstandigheden moet men kiezen tussen methoden die wellicht
voor het bos minder gunstige effecten hebben of helemaal geen bestrijding.
- Een stabiel bos met meerdere étages en een
hoge mate van natuurlijke ontwikkeling, waartoe ook
de natuurlijke verjonging gerekend wordt, hoeft de

aanwezigheid van exoten geenszins uit te sluiten. Het
omgekeerde Is waar. Mits de exoten aan de groeiplaats zijn aangepast, zullen relatief sneller groeiende soorten die een goede kwaliteit hout leveren bl]
dezelfde inspanningen meer financiële middelen aan
de bosbouwer ter beschikking doen komen dan minder snelgroeiende soorten met slechtere houteigenschappen.
- Het bosbouwkundig handelen van nu, gericht op
na te streven bosbeelden in de toekomst, vindt plaats
in het bos van vandaag. Er is geen reden om eventuele technieken die later in het ontstane bos wellicht
niet meer kunnen worden toegepast, uit het huidige
bos te weren zolang ze een oplossing bieden voor het
tot standkomen van de resultaten die in eerste in-

stantie behaald moeten worden op de lange weg van
de huidige situatie naar de "ideale situatie".
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Nieuwe machines en werktuigen
Mallejan
Eigenlijk betreft het ditmaal geen nieuw werktuig,
maar een heel oud echter in een moderne uitvoering
nl. een mallejan. De mallejan werd en wordt gebruikt
voor het transport van zware stammen, die dan of
slepend of gedragen worden vervoerd (zie de afbeeldingen). Het bijzondere van deze mallejan is dat hij,
door er een raamwerk op te zetten, ook bruikbaar is
voor het transport van sortimenten. Ondanks dit alles
lijkt het inzetbereik beperkt tot kleine bosbedrijven
die een ail round werktuig nodig hebben voor het uitslepen en uitrijden van betrekkelijk geringe hoeveelheden hout. Ook voor gemeenten en loonwerkers die
betrokken zijn bij het vellen van laanbomen kan dit
werktuig zijn nut bewijzen.
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