Bos
REDAKTIE

Iedereen is tegenwoordig geïnteresseerd in het bos. Te pas en te onpas
wordt het begrip „bos" gebruikt in lezingen over ruimtelijke ordening, landschapsbouw, stedebouw, recreatie en bosbouw. Behalve in de leerboeken
voor de bosbouw en in de sprookjesboeken, die als twee uitersten kunnen
worden beschouwd, wordt erover geschreven in nota's en brochures die de
vorengenoemde motieven behandelen.
In de eerste en tweede nota voor de ruimtelijke ordening wordt veel over
dit onderwerp gesproken, waarbij de verfraaiing van het landschap en de
verbetering van het leefmilieu in het westen van ons land door het aanleggen
van bossen wordt bepleit.
De plotselinge overgang vanuit een drukke roezemoezige stad naar het
stille bos, geeft ons een gevoel van bevrijding.
Deze overgang zal in de onmiddellijke omgeving van de stad slechts kunnen
worden verkregen door beplantingen met opgaande bomen die aan de flanken
worden gedekt door dichtgroeiende, liefst wintergroene struiken.
In deze beplantingen wordt het geluid gedempt, de beweging onzichtbaar
en neemt de stank af.
Een park midden in een stad, mits omgeven door een strook van een
dergelijk bos, vestigt reeds op korte afstand de indruk dat men op vele
kilometers van de stad is verwijderd.
Binnen een strook van beplanting met bomen, kan men een meer open
landschap vormen met grasvelden en waterpartijen zodat het stadspubliek zich
daar voldoende kan verpozen. Goede voorbeelden daarvan zijn de „EngHscher
Garten" in München en het „Vondelpark" in Amsterdam. Deze zijn tussen
de twintig en dertig ha in oppervlakte. Zelfs de dierentuin in „Artis" ademt
ondanks zijn kleine oppervlakte van rond zeven ha reeds een weldadige rust.
Buiten deze in aantal beslist onvoldoende miniatuur parklandschappen heeft
Amsterdam zich destijds de „uitzonderlijke luxe" gepermitteerd van een
groot parkboscomplex van bijna negenhonderd ha waarvan 40 % uit opgaand
gesloten bos bestaat. Ook in dit gebied zorgen de bospartijen ervoor dat de
er tussen gelegen gebieden met hun schitterende vergezichten van water, begroeide oevers en grasvlakten, rust en beslotenheid ademen. In dit „bosplan"
begint zich het bos, als afzonderlijk element in het landschap duidelijk af te
tekenen. Het miniatuur element van de stadsparken is verdwenen. Een wezenlijk element van het echte landschap, het agrarisch grondgebruik, ontbreekt
echter nog.
Wellicht is het de bedoeling in de complexen van de zogenaamde sterbossen, die tussen de grote steden in het westen een plaats zullen krijgen, ook
het agrarisch gebeuren te betrekken. De daarin gelegen boombeplantingen
zullen langzamerhand het predicaat bos kunnen krijgen, omdat ook zij dan
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van voldoende afmeting worden om tevens hun funktie van producent van
hout te kunnen vervullen.
Wij spreken de laatste decennia van de veelzijdige funktie die het bos heeft
en aarzelend willen we dan tenslotte nog toegeven dat er ook een belangrijke
hoeveelheid nuttig hout uit betrokken kan worden.
Echt bos is een levensgemeenschap van planten en dieren. Dit bos heeft,
mits dit houtteeltkundig wordt aangelegd en beheerd, de nuttige eigenschap
een waardevol natuurproduct, namelijk hout te produceren. Deze eigenschap
van houtproduktie is niet strijdig met de andere functies, mits sprake is van
een duurzame houtproduktie (dus geen kaalslag) en het bos deskundig is
ingericht.
Vaak wordt smalend gesproken over dennenakkers, de bossen die ons
mijnhout leveren. Men vindt ze te eentonig; dat zijn ze inderdaad in vele
gevallen, maar men vergeet daarbij dat deze in aanleg goedkope bossen
gemakkelijk waren te beheren en een goed verkoopbaar product opleverden.
Bovendien is de groveden op vele plaatsen een soort die bodemkundig en
ecologisch verantwoord is. Het eentonige bosbeeld wordt echter niet veroorzaakt door de grovedennen, maar is gelegen in het feit dat men onvoldoende
of eenzijdige aandacht heeft geschonken aan de infrastructuur van het bos.
In feite is het een inrichtingsfout. Er is onvoldoende gelet op een natuurlijk
verloop van de wegen, afwisseling van jong en oud bos, gesloten bosgedeelten
en open ruimten, kortom men is te kort geschoten in een zo natuurlijk
mogelijke presentatie.
Vaak hoort men zeggen dat het nuttig zou zijn meer houtsoorten bij te
mengen en theoretisch zou dit wel zijn te verdedigen, In de praktijk echter
is het veelal onmogelijk bossen van verschillende houtsoorten door elkaar
gemengd aan te leggen, alleen al doordat elke houtsoort een eigen groeiritme
heeft. Na enkele tientallen jaren is dan het oorspronkelijke gemengde bos
toch weer eensoortig geworden.
Alleen op rijke gronden komen in ons klimaat van nature gemengde
bossen voor. Daar kan men ze handhaven of op den duur trachten terug
te krijgen. Maar daar zullen, afhankelijk van het punt van uitgang, een halve
eeuw tot enkele eeuwen mee gemoeid zijn.
In Nederland heeft het bos als regel vele funkties. Al te veel definieert
men het bos door een bepaalde funktie waarop men meent dat het accent
moet vallen. Zo spreekt men bijvoorbeeld van natuurbos, produktiebos,
recreatiebos, jachtbos en woonbos (contradictio in terminis). Het noemen
van één funktie werkt verschralend en misleidend op het veel omvattende
begrip bos. Er bestaat een groot gevaar dat door het ondeskundig gebruik
van dit begrip, het bos als zodanig impopulair wordt. De snelle ontwikkeling
en verschuiving van de velerlei funkties van het bos in Nederland eist dat
men zich heroriënteert wat betreft de bosinrichting. Deze heroriëntering
is nodig om een verantwoord bosbeleid in Nederland te kunnen opbouwen.
Het inrichtingsonderzoek dient voortvarend te worden voortgezet ten
einde tegemoet te kunnen komen aan verschuivende en zich onverwacht
ontwikkelde nieuwe doeleinden. (dr D. Burger Hzn: Open Vragen en Wensen
1966, blz. 77).

