Bijdragen en mededelingen van de
Nederlandse Vereniging van Boseigenaren
BOSINRICHTING EN BOSSTATISTIEK
[61 : 905]
De bosinrichting, die het opstellen van bosbedrijfsplannen voor een langjarige periode beoogt, wordt in ons land eerst sedert een vijftiental jaren
in de praktijk als een noodzakelijk onderdeel van de bedrijfsvoering erkend. Vóór de tweede wereldoorlog kenden we slechts in enkele grote
bosbedrijven, voornamelijk voor de staatsboswachterijen, een bedrijfsplan.
Naar de toestand in 1957 is het zo, dat in de bosbedrijven van 250—1000
ha en groter, in ruim 50 % der gevallen met een bedrijfsplan wordt gewerkt. In kleine bedrijven, waar de betekenis van een bedrijfsplan nog
slechts incidenteel wordt erkend, is dit percentage uiteraard veel geringer.
W a t beoogt nu zulk een plan?
In de eerste plaats omvat een bos bedrijfsplan een inventarisatie met een
kaart, waarbij het onoverzichtelijke bedrijf wordt ontleed in vakken en afdelingen, die als eenheden voor de bedrijfsvoering van betekenis zijn. De
gegevens van deze onderdelen worden in tabellen en grafieken systematisch gerangschikt naar houtsoort, leeftijd, groeiklasse e.d. Op; deze wijze
wordt inzicht verkregen in de samenstelling van het bosbezit. Nadat men
zich omtrent het bedrijfsdoel een vastomlijnd beeld heeft ontworpen, dat
veelal een synthese is van economische en ideële doelstellingen, komt men
tot het voornaamste onderdeel van het bedrijfsplan, de beheersregeling.
Deze omvat in grote lijnen de regeling van het beheer en van de duurzame
produktie van het bedrijf, waarbij wordt gestreefd naar een optimale toestand, die als einddoel voor ogen staat. Hierbij wordt een raming gegeven
van de houtopbrengsten uit eindkap en dunning, terwijl de omvang van
de werkzaamheden blijkt uit het kap-, hervormings- en cultuurplan.
N a afloop van de bedrijfsperiode worden de uitgevoerde maatregelen
vergeleken met de plannen en wordt vastgesteld in hoeverre en door
welke oorzaken de uitvoering afwijkt van de in het plan uitgewerkte richtlijnen. Hiermede is het bedrijfsplan niet alleen het richtsnoer maar ook
het geweten van het bosbedrijf geworden.
Het boekje „Richtlijnen voor de bedrijfsregeling van bosbezit in Nederland", in 1958 samengesteld door een commissie van de Nederlandse
Bosbouw Vereniging, biedt belangstellenden een leidraad voor de werkwijze bij de opstelling van een bosbedrijfsplan
1
) Verkrijgbaar door gireren van ƒ4,50 op postrekening 904161 ten name van de
„Secretaris Commissie Candidaat Houtvesters" kantoor Wageningen (Generaal Foulkesweg 64).
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Ten behoeve van de Nederlandse bosstatistiek worden alle houtopstanden, ook voor zover deze als afzonderlijk gelegen boscomplexen
groter zijn dan 0,5 ha opgenomen. Hiertoe wordt het land verdeeld in acht
bosgebieden: het noordoostelijk bosgebied, het oostelijk bosgebied, de
Veluwe, de Utrechtse Heuvelrug en het Gooi, het zuidelijk bosgebied,
Zuid-Limburg, het kustgebied en het restgebied. Bovendien worden de
weg- en grensbeplantingen door middel van steekproeven opgenomen.
De bij de opnamen verkregen gegevens van de opstanden worden
verwerkt tot statistische overzichten, die door het Centraal Bureau voor
de Statistiek in samenwerking met het Staatsbosbeheer per bosgebied
worden gepubliceerd in de reeks „De Nederlandse bosstatistiek".
De opname van de Utrechtse Heuvelrug en het Gooi vond plaats in
1952-1953 (deel 1), van de Veluwe in 1953-1955 (deel 2), van het
noordoostelijkbosgebied in 1956-1958 (deel 3), terwijl thans de opneming
van het zuidelijk bosgebied gaande is (1958-1960) 2 ) .
Deze statistische gegevens verschaffen inzicht in de samenstelling van
het gehele Nederlandse bos, zulks vooral ten gunste van het algemeen
bosbeleid. Daarenboven worden gedetailleerde gegevens door de directeur van het Staatsbosbeheer aan boseigenaren op verzoek verstrekt tegen
een geringe vergoeding {ƒ 1,— per ha bos). Deze betreffen houtsoort,
leeftijd en verschillende houtmeetkundige alsmede bodemkundige gegevens. Het is duidelijk dat hiermede voor ieder bosbezit aan een zekere
behoefte tot inzicht wordt voldaan. Met deze gegevens wordt een belangrijke grondslag gelegd voor een beheers- of bedrijfsplan. Een aanvullende
opname zal nodig zijn om tot een bedrijfskaart en beheersregeling te
geraken.
2
) De verschenen delen zijn verkrijgbaar door gireren van achtereenvolgens ƒ4,50,
ƒ3,60 en ƒ3,95 op postrekening 57,071 van de Uitgevers Mij. W. de Haan te Zeist (Zinzendorflaan 3).

Uit de historie
GOEDE HERKOMSTEN
Ontleend aan een personeelsbeoordelings-overzicht van 1812:
„C. Willem Becking, Holtdrost van den Schuilenburg, wonende te
Keppel, tractement f 120 's jaars. Is 66 jaar oud en van een zeer goed
Comportement, en tot het aanleggen van Houtgewassen zeer geschikt.
Dirk A. Becking, Holtdrost te Varsseveld, tractement f 408 's jaars.
Is 58 Jaar oud en zoo men wel meend geïnformeerd te zijn van een braaf
gedrag."
(Algemeen Rijksarchief, Den Haag, He Afd., Inv. no 25,
Jacht en Visserij 1807—1813, bundel 70).
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Bossen en hout: hun rol in het milieu
Verslag van het Interlaken-Symposium

J. G. de Molenaar
Rijksinstituut voor Natuurbeheer, Leersum

I

Algemeen

Onder auspiciën van het Timber Committee van de
Europese Economische Commissie en van de European Forestry Commisslon van de FAO werd van 22 tot
26 september 1975 een symposium gehouden met als
thema "Bossen en hout: hun rol in het milieu". Op uitnodiging van de Zwitserse regering vond dit symposium plaats in interlaken. Het werd bijgewoond door
delegaties van een 20-tal Oost- en Westeuropese landen, waaronder de USSR en Nederland1) (om een paar
uitersten te noemen), Canada, de Verenigde Staten en
Mauritius. Deze afvaardigingen bestonden zowel uit
vertegenwoordigers van de betreffende overheden als
uit afgevaardigden van particuliere organisaties en onderzoekinstellingen. Verder werd de bijeenkomst bijgewoond door vertegenwoordigers van de UNESCO en
de EEG.
Het symposium was georganiseerd teneinde In internationaal kader van gedachten te wisselen over de verschillende facetten van de economische en sociale betekenis van het bos, de bosexploitatie en de houtbewerking. Centraal hierbij stond enerzijds de houtproducerende functie van het bos met betrekking tot bijvoorbeeld recreatie, het menselijke milieu (bescherming tegen bodemerosie, milieuhygiëne, e.d.) en het
natuurlijk milieu. Ter discussie stonden vooral de wenselijkheden en mogelijkheden om in te spelen op de
materiële aanspraken die het publiek in de ruimste zin

') De Nederlandse delegatie bestond uit:
Ir. A. van Maaren, Inspecteur Bosbouw bij het Staatsbosbeheer (delegatieleider),
mw. ir. M. G. Goosen, hoofd afdeling Inrichting van het Staatsbosbeheer,
drs. J. C. Heytze, hoofd afdeling Recreatieonderzoek van het
Staatsbosbeheer,
en schrijver dezes.
Als schriftelijke bijdrage aan het Symposium werden twee
stukken ingebracht:
1 The way in which the objectives, land-use-allocatlon and
management of forests (and other natural areas) in the
Netherlands, a densely populated country with few forests, is
determined and regulated (mw. ir. Goosen).
2 Non-wood-producing functions of the forest and man's
demand for them (drs. Heytze).

op het bos maakt, en de consequenties hiervan voor
het. beleid.
In zijn algemene Inleiding ging dr. Kenneth King, Assistant Dl recto r-General van de FAO belast met het Department of Forestry, in op de tegenstelling tussen de
rijke en arme landen. Hij benadrukte dat het beleid ten
aanzien van het bodemgebrulk zodanig geformuleerd
moet worden dat het niet alleen aangepast is aan de fysische en biologische, maar ook aan de sociale en economische behoeften van de betreffende landen. De
betrekkelijke rijkdom van de ontwikkelde landen biedt
hun een vrijheid van handelen met betrekking tot hun aanspraken op het bos en de oplossing van milieuproblemen in het algemeen, die in de ontwikkelingslan- .
den thans niet bestaan. Dr. King merkte verder op dat
de besluitvorming over de functiebestemming van de
bodem — in het bijzonder in bosgebieden — een politieke aangelegenheid is. De betrokkenen dienen daartoe te beschikken over de benodigde relevante en objectieve informatie om deze beslissingen te kunnen onderbouwen. Met name moeten hun de opties en de
consequenties van de verschillende keuzemogelijkheden duidelijk gemaakt worden. Belangrijke aspecten
hierbij zijn de flexibiliteit, de (on)omkeerbaarheid, de
realisatleduur en de duurzaamheid van een en ander.
Hij merkte ook op dat de multiple-use gedachte in dit
verband doelt op optimalisatie en niet op maximalisatie
van de toegekende functies. Tenslotte poneerde hij dat
ook bossen waarvoor houtproduktie niet de hoofdfunc- •
tie is, beheerd zullen moeten worden door bosbouwers.
II

Instandhouding van het bos

Als economisch uitgangspunt werd vastgesteld dat
hout een hernieuwbare grondstof is en zeer veelzijdig.
Men was van mening dat deze constatering zowel een
uitdaging als een bedreiging vormt voor de bosbouw
en de houtverwerkende Industrie. Die uitdaging is te
kunnen waarborgen dat op de meest rationele wijze
gebruik gemaakt wordt van de beschikbare houtbronnen, van de mogelijkheden voor hergebruik en van de
biologische afbreekbaarheid van hout. De gesignaleerde bedreiging doelt op het feit, dat met de toenemende
druk op de reserves van de natuurlijke hulpbronnen In

de wereld het bos naar verwachting een steeds groter
aandeel zal krijgen In het voorzien In de materiële behoeften van de mens. Om de daaruit voortvloeiende
mogelijkheid van vernietiging van het bos te voorkomen, moet het principe van behoud van het bos strikt
toegepast worden.
Naar aller mening behelst dit principe de instandhouding van het bestaande bosareaal en een beheer gebaseerd op aanhoudende opbrengst ("sustained yield"),
om zo te kunnen beantwoorden aan de materiële en
immateriële behoeften van de huidige en toekomstige
generaties. In het kort werd dit beschouwd als de
belangrijkste taak van de bosbouwer. In overeenstemming met deze taak moet hij het gezag en de kennis
bezitten om deze moeilijke opdracht te volbrengen. Immers, door zijn aard heeft het bos een unieke en immens belangrijke bijdrage te leveren aan de welvaart
en het welzijn van de mens.
III

Planning en beheer

Naar oppervlakte bezien is bosbouw een omvangrijke
vorm van bodemgebruik. Alle delegaties waren derhalve van mening dat de bosbouw volledig geïntegreerd
moet worden In de nationale en regionale planologische procedures. In dit overleg zouden de bosbouwers
dan in goede harmonie moeten samenwerken met deskundigen uit andere vakgebieden. Zodra echter een
globaal plan voor het bodemgebruik in de deelgebieden vastgesteld is, dienen naar de mening van de afgevaardigden de desbetreffende bepalingen principieel
uitgevoerd te worden door vakbekwame beheerders In
samenwerking met andere specialisten. In de gevallen
waarin de bestemming "bos" is vastgesteld, moet de
bosbouwer qualitate qua deze taak vervullen. Gezien
de in toenemende mate complexe en uiteenlopende
maatschappelijke behoeften waarin het bos moet voorzien, Is het noodzakelijk de scala van factoren die bij
beheersbeslissingen beschouwd moet worden, te verruimen. Nuttige inbreng zal vaak verkregen kunnen
worden van bijvoorbeeld hydrologen, sociologen, biologen, technici en landschapsarchitecten. Zulke specialisten zouden met vrucht kunnen worden aangeworven door de diverse nationale bosbouworganisaties of
-diensten.
Met de ontwikkeling van de maatschappij nemen de
totale aanspraken van die maatschappij op het bos toe
en gaan deze meer uiteenlopen. Dan worden beheersprincipes, waarin de verschillende functies van het
bos worden gedefinieerd en de prioriteiten worden toegekend, steeds essentiëler. Deze uitgangspunten moeten ook voor een gegeven bosgebied lelden tot een
combinatie van gebruiksfuncties die geoptimaliseerd
zijn wat betreft de behoeften van de maatschappij en
de "draagkracht" van het bos. Er zijn een aantal technieken ontwikkeld om de gebruiksfuncties te evalueren
en optimale gebruikspatronen te bepalen, maar een
34

verfijning hiervan zou vooral kunnen plaatsvinden bij
het vergaren van gegevens en het wegen van verschillende opties. Men was dan ook van mening dat de gesignaleerde noodzaak van een multidisciplinaire benadering van het bosbeheer weerspiegeld zou moeten
worden In een verbreding van de opleiding van bosbouwkundigen . Dezen moeten immers voorbereid zijn
op het beheer van alle aspecten van het bos als natuurlijke hulpbron, In overeenstemming met de complexe
behoeften van de gemeenschap.
Tot slot van het verslag van de discussie over dit onderwerp moge opgemerkt worden, dat Nederland bij
het beheer van de staatsbossen in de uitwerking en
toepassing van de multiple-use gedachte — waarop bij
de bespreking van het voorgaande herhaaldelijk gedoeld werd — eigenlijk het enige land ls waar de essentie van deze conceptie in de praktijk tot uiting komt.
Wat betreft de inschakeling van deskundigen uit andere vakgebieden lijkt Nederland voorop te lopen. Dit
geldt ook voor de procedure van afweging van de verschillende belangen (bosbouw, recreatie, natuurbe- _
houd, landschapsbouw en -behoud) en het overleg met
andere bestuurlijke instanties bij de Inrichting en het
beheer van staatsbossen. Illustratief Is dat de multidisciplinaire samenstelling van de Nederlandse afvaardiging naar dit symposium door geen enkele andere afvaardiging zelfs maar geëvenaard werd; onder de vier
vertegenwoordigers waren er twee bosbouwkundigen,
een socioloog-recreatiedeskundlge en een bloloognatuurbeheersdeskundige. In de wandelgangen bleek
grote waardering te bestaan voor de aanpak van een
en ander bij de Nederlandse organisatie.
IV

Invloed van het bos op zlfn omgeving

Algemeen wordt beschouwd dat bos van grote In-.
vloed is op zijn omgeving, met name op het macroklimaat en de waterhuishouding. Ook wordt het bos van
grote betekenis geacht bijvoorbeeld voor de bescherming van de bodem. Ondanks het belang hiervan voor
de mens blijkt dat vooral over de invloed op het macroklimaat en de waterhuishouding op grote schaal opmerkelijk weinig documentatie bestaat. Op grond van
deze constatering werd nadrukkelijk aanbevolen meer
en intensiever onderzoek te doen verrichten naar de
relatie tussen het bos en zijn omgeving en naar factoren die deze relatie kunnen beïnvloeden. Dit achtte
men mogelijk door technieken te ontwikkelen die fysische en biologische veranderingen in natuurlijke systemen kunnen volgen via het "monltorlng-princlple".
Consequent In de tijd doorgevoerde statistische waarnemingen van zulke veranderingen, bijvoorbeeld ten
gevolge van het vellen van bos om plaats te maken
voor landbouw, van lucht- en watervervuiling en dergelijke, zijn zeldzaam. Wel bestaan reeds In vele landen langlopende waarnemingssystemen voor bepaal- de aspecten. Internationale organisaties als de FAO,

UNEP en UNESCO zouden zich moeten richten op
coördinatie, uitbreiding en onderlinge afstemming van
deze studies. In dit verband werd ook nader onderzoek
aanbevolen naar methoden van evaluatie en kwantificering van de gunstige invloed van bos op de omgeving.
V Oecologische aspecten en natuurbeschermingsaspecten
Het gebruik van chemische middelen zoals kunstmest
en pesticiden in de bosbouw en handelingen zoals
kaalkap en gecontroleerd branden stonden uitvoerig
ter discussie. Men was overwegend van mening, dat
een en ander onder bepaalde omstandigheden effectief, geschikt en soms essentieel kan zijn voor het beheer. In sommige landen, met name de belangrijkste
houtproducerende, worden deze praktijken dan ook
aanvaardbaar geacht; in andere landen daarentegen
worden zij om oecologische redenen uitgesloten.
De delegaties waren het er wel over eens, dat men
hierbij dient te bedenken dat alle vormen van menselijk
ingrijpen — en dus ook bosbouwkundige handelingen
— in principe oecologische consequenties hebben.
Men moet er derhalve rekening mee houden, dat indien bosbouwkundige ingrepen niet met de nodige
voorzichtigheid worden overwogen en uitgevoerd, zij
tijdelijke of blijvende negatieve oecologische alsook
esthetische consequenties kunnen hebben. Een deel
der afgevaardigden was echter van mening dat dit alleen of in hoofdzaak geldt voor gebieden buiten het
bos zelf.
Hoewel er geen algemene richtlijnen konden worden
gegeven, werd toch geconstateerd dat daarom in principe in de bosbouw rekening gehouden moet worden
met algemene oecologische uitgangspunten. Als
belangrijkste punt werd aanvaard dat de natuurlijke
potenties (d.w.z. tenminste de abiotlsche milieu*
omstandigheden) van het betreffende gebied niet (blijvend) gewijzigd of geschaad zouden mogen worden
ten gevolge van de uitgevoerde handelingen.
In aansluiting hierop werd gesproken over de noodzaak tot instelling van natuurreservaten. Het behoud
van gebieden waar zeldzame, bedreigde of In hoge
mate representatieve oecosytemen of zeldzame dan
wel bedreigde dier- en plantesoorten voorkomen,
diende volgens de afgevaardigden beschouwd te worden als een aangelegenheid van wereldbelang. Men
was van mening dat de Instelling en instandhouding
van reservaten een zaak Is die op lange termijn voor de
mensheid als geheel belangrijk is en zelfs, met name in
zijn functie van genenreservolr, de uiteindelijke overleving van de mensheid zou kunnen bepalen.
Op grond van deze overwegingen werd een officiële
aanbeveling geformuleerd. Hierin werden de aangesloten regeringen gevraagd hoge prioriteit te verlenen aan
een opnieuw beschouwen van hun lopende program-

ma's voor de Instandhouding van zeldzame of bedreigde oecosystemen en soorten. Ook dienen zij aangemoedigd te worden om boven andere bestemmingen prioriteit toe te kennen aan de bescherming van de
betreffende oecotopen en biotopen. De landen die nog
in de gelegenheid zijn om gebieden daarvoor te reserveren, zouden daartoe door de internationale gemeenschap opgewekt moeten worden.
Overigens moet opgemerkt worden dat er geen eensgezindheid bleek te bestaan omtrent de begripsinhoud
van de verschillende gebezigde termen. Een aantal gedelegeerden bleek de termen milieu ("environment")
en oecologie uitsluitend in antropocentrische zin op te
vatten. Bij milieu en de consequenties voor het milieu
van bosbouwactlviteiten dachten dezen uitsluitend aan
de omgeving buiten het bos In het algemeen, en dan
wei uiteindelijk toegespitst op het abiotlsche milieu
voor zover voor de mens van direct of Indirect belang
{macroklimaat, bodem, grondwaterhuishouding). De
term oecologie bleek bij deze afgevaardigden voorna- '
melijk of soms alleen betrekking te hebben op boomsoorten en (jacht)wild.
VI

Dialoog met het publiek

De afgevaardigden waren in meerderheid van mening
dat er in meer of mindere mate sprake is van een communicatiestoornis tussen bosbouwer en publiek, met
name milieubeschermers, met alle complicaties van
dien. De oorzaak werd gezocht In onvoldoende informatie van het publiek door de bosbouwer, waardoor
het publiek vaak te primair en te onoordeelkundig
reageert op de direct zichtbare effecten van beheersmaatregelen (zoals kaalkap) zonder zich te realiseren
dat deze maatregelen gericht zijn op de Instandhouding van het bos op lange termijn. Het Is dan ook van
wezenlijk belang, dat enerzijds de bosbouwer zich bewust wordt van de aanspraken en verwachtingen van
de gemeenschap wat betreft het bos, en dat anderzijds
het publiek er zich van bewust is hoe en waarom de
bosbouwer zijn werk verricht. Het grote publiek dient
geïnformeerd te worden over de directe en indirecte
gevolgen van de verschillende politieke keuzemogelijkheden voor bestemming en beheer van het bos.
Hiertoe is een voortdurende en open dialoog noodzakelijk tussen degenen die het bos beheren en zij die er
op enigerlei wijze gebruik van maken.
Er is gebrek aan wetenschappelijk geverifieerde informatie over het bos als natuurlijke hulpbron en zijn
oecologische kenmerken, over de Invloed van de mens
op het bos en over de wisselwerking van de manier
waarop van het bos gebruik wordt gemaakt. Deze situatie creëert ernstige problemen niet alleen voor rationele planning en beheer van deze natuurlijke hulpbron,
maar ook voor een nuttige dialoog tussen de beheerders en het publiek. De bosbouwer heeft de verantwoordelijkheid-voor, maar ondervindt vaak moeilljkhe35

den bij het leveren van deze Informatie. Meer dan in het
verleden zou het onderzoek gericht moeten zijn op het
maatschappelijke gebruik van het bos, terwijl de pogingen versterkt moeten worden om kwantitatieve en
kwalitatieve gegevens te vergaren op dit gebied, zonodig aangevuld met economische evaluaties.
VII

Wetgeving en economie

De toenemende erkenning van de veelvoudige taken van het bos moeten zich weerspiegelen In de nationale
bcswetten. In deze wetten worden de rechten en verplichtingen gedefinieerd zowel van boselgenaars en
-beheerders als van alle gebruikers van het bos en van
zijn kwaliteiten en diensten. Ook moet men daarbij rekening houden met veranderingen In het gebruikspatroon van het bos, met name de ontwikkeling van de recreatie.
In de meeste gevallen Is de belangrijkste of enige
bron van inkomsten van het bos de houtproduktie.
Daarnaast heeft het bos een beschermende functie (tegen erosie, lawinegevaar e.d.) en een recreatieve functie. Hiervan kan de gemeenschap of het individu kosteloos gebruik maken; voor de beheerder daarentegen
zijn hier financiële consequenties aan verbonden, hetzij door beschadiging van het bos, het aanbrengen van
noodzakelijke voorzieningen of door Inkomstenderving
van houtproduktie. De boseigenaar zou moeten worden schadeloos gesteld, aithans ten dele, voor deze
kosten. Deze compensatie kan direct zijn, als een heffing op de gebruikers ofr zoals reeds meer gebruikelijk
is, Indirect In de vorm van subsidies van de gemeenschap. Met betrekking tot de beschermende functie Is
de laatste oplossing gebruikelijk.
Het publiek zou vrije toegang moeten hebben te voet
tot alle bossen, hoewel het gebonden blijft aan voorwaarden en uitzonderingen die duidelijk omschreven
dienen te zijn.
VIII

Houtoogst en houtverwerking

Om economische en arbeldstechnEsche redenen
wordt verdere mechanisatie ("Industrialisatie") en
schaalvergroting van de bosbouw, met name van de
houtoogst, en aanleg van — daaraan aangepaste —
ontsluitingswegen noodzakelijk geacht. Restricties
meende men alleen te moeten stellen Indien het bossen betreft in sterk geaccidenteerde gebieden, of In
bosarme, dichtbevolkte gebieden. De motivatie voor
deze beperkingen lag In het eerste geval in de beschermingsfunctie (bodem, water), In het tweede geval in de
recreatieve functie (visueel-esthetlsch aspect). Aan de
oecologische consequenties, of de gevolgen voor het
milieu in het algemeen, werd zeer weinig aandacht
besteed. Uit het vertoonde illustratiemateriaal bleek
echter dat een en ander zeer diep ingrijpt in het milieu,
zowel in algemeen oecologische als In antropocentri36

sche zin, en daardoor strijdig is met verschillende fundamentele uitspraken (bijvoorbeeld betreffende de optimalisatie van de materiële en Immateriële functies
van het bos en het belangrijkste oecologische uitgangspunt voor het beheer; zie V, alinea 3).
Algemeen waren de delegaties van mening dat de
houtverwerkende industrie In een tijd van toenemende
energiëschaarste een belangrijke rol heeft te spelen. In
de eerste plaats door zelf zo efficiënt mogelijk met
energie om te springen. In de tweede plaats door produkten en toepassingsmogelijkheden te ontwikkelen
die het beste gebruik maken van de gunstige eigenschappen van hout. Bepaalde takken, vooral de conventionele pulp- en papierindustrie, veroorzaken ernstige milieuverontreiniging. Intussen zijn vooral In Zweden operationele technieken ontwikkeld en reeds toegepast, die economisch haalbaar worden geacht,
waardoor deze nevenverschijnselen in aanzienlijke
mate kunnen worden beperkt. In de aanbeveling voor
onderzoek werd dan ook gezegd dat nieuw onderzoek
of intensivering van lopend onderzoek, gekoppeld aan
coördinatie op internationaal niveau, noodzakelijk Is
betreffende:
— zuinigheid met energieverbruik in de houtverwerkende industrieën
— gebruik van houtprodukten bijvoorbeeld voor isolatiedoeleinden
— gebruik van bijprodukten van houtverwerkende industrieën, met name van pulpfabrieken, zoals proteïnen
— terugwinning van chemicaliën, energie.
IX Nabeschouwing
De benadering van en opvattingen over de besproken
problematiek werd duidelijk bepaald door de uiteenlopende situaties in de vertegenwoordigde landen, in de
relatief kleine, dichtbevolkte en bosarme landen bleek
veel meer de maatschappelijke betekenis van het bos
onderkend, aanvaard en In het beleid en de praktijk
van het beheer betrokken te worden dan In de vergelijkenderwijs grote, dun bevolkte en bosrijke landen,
waar de economische betekenis het belangrijkst
geacht wordt. Vanuit deze context bleek het grootste
verschil van mening te bestaan tussen enerzijds Fennoscandlë, met name Finland en Noorwegen, en anderzijds West-Europa, met name Nederland en ook wel
Zwitserland en West-Duitsland. Dit verschil, weergege- '
ven in tabel 1, werd niet zozeer opgevat als een absolute tegenstelling doch veeleer als een betrekkelijke,
door de omstandigheden bepaalde kwestie. In de discussies klonk door dat de meeste landen verwachten
vroeger of later, op grotere of kleine schaal met een
zelfde situatie geconfronteerd te worden als de kleine,
dichtbevolkte en bosarme landen in West-Europa
thans — voor zover dit niet reeds min of meer het geval
is. Men toonde dan ook grote belangstelling voor de

huidige problemen, ervaringen en opvattingen over het
bosbeheer In Zwitserland en vooral ook In Nederland,
en sprak zijn waardering uit voor de aanpak in deze
landen.

Samenvatting
Op het EEC-FAO-symposlum "Bossen en hout: hun
rol In het milieu" werd eenstemmig aanvaard dat het
bos maatschappelijk zowel materiële als immateriële
functies vervult of te vervullen heeft. De praktische interpretatie van dit uitgangspunt bleek echter uiteen te
lopen en wat betreft de vertegenwoordigde belangrijkste houtproducerende landen in wezen strijdig te zijn
met de aanvaarde principes.

Tabel 1

1

algemene benadering
bosbouw

2

relatie bos-milieu

2

a

milieu

2

b

oecologle

2

c

3

4

ontwatering,
gebruik kunstmest
en chemische bestrijdingsmiddelen
natuurbehoud In het
bos

recreatie

5 landschap
6 ontwikkeling en
toepassing multipleuse gedachte

Noord-Europa

Centraal- en Noordwest-Europa

materleel-economlsch belang,
inclusief de beschermende
functies centraal,
vooral aandacht voor consequenties van bosbouwactivltelten voorgebieden bulten
het bos.
heeft betrekking op de omgeving buiten het bos; vanuit
de mens benaderd: beschermende functies van het bos,
milieuhygiënische aspecten.

materiële en Immateriële, economische en maatschappelijke
aspecten worden alle gewogen,
aandacht voor consequenties van
bosbouwactivlteiten binnen en
buiten het bos.

= autoecologie van produktleve boomsoorten en eventueel van wildsoorten,
biologisch toelaatbaar,
zelfs biologisch (= houtteeltkundig?) positie!
gewaardeerd,
qua functionele en ruimtelijke samenhang zoveel
mogelijk geïsoleerd van
bosgebieden met andere
bestemmingen,
tendentie naar benadering
als sub. 3; een niet zeer
zwaar wegende aangelegenheid.
vgl. 3-4.
nauwelijks In de praktijk
aan de orde; houtproduktle
in principe de (enige)
(hoofd)doelstelling van
het bos, eventueel in
combinatie met of In bijzondere gevallen vervangen
door beschermlngsfunctle.

heeft betrekking op de omgeving
zowel binnen als buiten het bos
en benaderd vanuit de mens zowel
als vanuit de overige betrokken
organismen en levensgemeenschappen.
heeft betrekking op alle mogelijke
organismen en levensgemeenschappen.
biologisch (oecologisch) in
principe niet wenselijk.
zoveel mogelijk geïntegreerd
in het bos als totaliteit in al
zijn bestemmingen en functies.
als 3; een probleem, doch ongetwijfeld een legitieme maatschappelijke claim waaraan, zoveel mogelijk als de concrete
situatie toelaat, tegemoet
gekomen moet worden,
vgl. 3-4.
in hoge mate actueel als Instrument om het bos optimaal aan alle
eraan gestelde economische en
maatschappelijke aanspraken te
laten voldoen.
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