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Mijn benadering zal er een zijn vanuit het standpunt van de bosbouwer en, meer in het bijzonder,
vanuit het standpunt van de bosinrichter. Teneinde
de discussie te stimuleren zal ik trachten mijn
persoonlijke reacties zeer expliciet te geven.
Dat betekent o.a. dat ik niet in discussie zal treden
met de heren ontwerpers over de vormgevingsaspecten van hun ontwerpen. Ook zal ik me niet bezighouden met de in de drie ontwerpen voorgestelde
houtsoortenkeuze, althans niet met de vraag of deze
in overeenstemming is met de groeiplaats.
Benadering vanuit het standpunt van de bosinrichter betékent een beoordeling op basis van o.a.
de volgende criteria:
1 De inrichting van het gebied moet zodanig zijn,
dat de doelstellingen die aan het ontwerp ten grondslag liggen, worden gerealiseerd. Essentieel daarbij
is dat de inrichting zodanig moet zijn dat het gebied duurzaam in stand kan worden gehouden,
zodanig dat het voortdurend al zijn functies kan
vervullen.
2 De inrichting moet zodanig zijn dat de flexibiliteit ervan, in de tijd, zo groot mogelijk is. Met
andere woorden, de vrijheid van handelen van volgen
de generaties, gebruikers en beheerders, moet zijn
gegarandeerd.
Het is absoluut onmogelijk veel langer dan 20 jaar
vooruit te zien, laat staan 80 of 100 jaar. Termijnen
die in de bosbouw desalniettemin heel normaal zijn.
De inrichting van een bosgebied, vooral in de aanlegfase, moet daarom zodanig zijn dat, in de tijd
gezien, voortdurend de mogelijkheid bestaat de
situatie aan te passen aan gewijzigde omstandigheden en inzichten. Deze beide criteria zijn nauw
aan elkaar gerelateerd.
Als ik het 'begrip duurzaamheid uit het eerste
criterium definieer als: "het bos moet zodanig in
stand worden gehouden dat het voortdurend over al
zijn eigenschappen en kwaliteiten beschikt", dan is
aan de tweede genoemde voorwaarde van de flexibiliteit voldaan.
De beide criteria zijn naar mijn mening zodanig
essentieel en bovendien zodanig objectief te beoordelen dat, als een ontwerp van een bosgebied niet
aan deze voorwaarden voldoet, het ontwerp er op
moet worden afgekeurd. Althans als het ontwerp pre92

tendeert een ontwerp van een bosgebied te zijn.
Het is naar mijn mening voor de discussie interessant de drie ontwerpen op deze criteria te toetsen. Ik zal althans niet nalaten het in de rest van mijn
betoog een aantal malen te doen. Uiteraard staan
daarbij de criteria zelf ook ter discussie.
Behalve duurzaamheid en flexibiliteit wil ik nog
twee factoren noemen waaraan een bosinrichter
een ontwerp van een bosgebied zal toetsen:
— het ontwerp moet economisch verantwoord zijn.
In het kader van de discussie van vanmiddag is hierbij vooral belangrijk dat de gekozen inrichting zodanig moet zijn dat een economisch verantwoord
beheer mogelijk is. Dit betekent in ieder geval
(en ik simplificeer dat in relatie tot de gestelde
doelstelling) gestreefd moet kunnen worden naar
minimalisatie van de onderhoudskosten;
— de inrichting moet zodanig zijn dat, opnieuw
in relatie tot de gestelde doelstelling, een zo goed
mogelijk gebruik gemaakt wordt van de ecologische
mogelijkheden die het gebied biedt; of sterker
uitgedrukt: de inrichting moet gebaseerd zijn op
deze ecologische mogelijkheden.
Ook hier waag ik weer de stelling dat de criteria
economie en ecologie zeer nauw aan elkaar gerelateerd zijn en dat, als het ontwerp er niet aan voldoet, het moet worden afgekeurd.
De relatie economie en ecologie behoeft wellicht
enige toelichting, hoewel ook de heer Guldemond
er al met nadruk op heeft gewezen. De kosten van
instandhouding van een ecologisch niet aan de
groeiplaats aangepast begroeiingstype zullen altijd
hoger zijn dan van een begroeiingstype dat wel is
aangepast aan de mogelijkheden die de groeiplaats
biedt. Kosten van een kunstmatige instandhouding
van een gemengd bos op een eenvormige groeiplaats
zullen altijd torenhoog zijn, evenzeer als de kosten
van instandhouding van een speelweide op stuifzand. Benadering van de begrippen economie en
ecologie als tegenstellingen is althans binnen de bosbouwsfeer onjuist.
Ter vermijding van misverstand: bij alles wat ik over
dit onderwerp zoeven gezegd heb, behoort de toevoeging "in relatie tot de doelstelling".
Afwegingen binnen de besluitvorming die tot de
doelstelling leidt, stel ik hierbij niet ter discussie.

)at zou een afzonderlijke studiekringdag vergen.
Als bijvoorbeeld in de doelstelling is vastgelegd
lat in een bepaald terreingedeelte een heide in stand
jehouden moet worden, dan zijn de onderhoudskosten
iie daarvoor nodig zijn verantwoord, ook al zijn ze
ïoger dan de kosten die nodig geweest zouden
:ijn voor het er van nature thuis horende eikenjerkenbos. De afweging heeft plaatsgevonden tijdens
Je procedure die tot de doelstelling geleid heeft.
Mijn opmerkingen hebben betrekking op het
jesluitvormingsproces dat daarna plaatsvindt. Het is
>m eindeloze spraakverwarring in de discussie te
voorkomen, bepaald nodig dit onderscheid duideijk te blijven zien.
Tot zover de toelichting op de invalshoek van
vaaruit ik de drie ontwerpen heb bekeken.
Eveneens om spraakverwarring in de discussie zoveel mogelijk te voorkomen, nog een korte toeliching over wat ik bedoel als ik het woord "bos"
jebruik. Ik ben er wel bijna zeker van, dat daarover
h deze zaal evenvele opvattingen 'bestaan als er
aanwezigen zijn. Om ervoor te zorgen dat u daarover
p ieder geval mijn gebrekkig inzicht kent, hierbij
riijn definitie:
Bos is een levensgemeenschap van bomen,
«ruiken, kruiden en bodem met alle daarin levende
brganismen, zodanig samengesteld en gestructureerd
pat ze met behoud van alle eigenschappen en kwa'teiten duurzaam in stand kan worden gehouden.
Het meest essentiële in deze interpretatie van het
os is voor mij het laatste deel van deze lange zin:
( et moet duurzaam in stand gehouden kunnen worlen met voortdurend behoud van alle eigenschappen
m kwaliteiten.
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Vele recent aangelegde zogenaamde dorpsbossen,
voonbossen, recreatiebossen kunnen in deze inter>retatie niet als bos beschouwd worden. Het zijn
)lannen die pretenderen plannen voor bosaanleg te
rjn, maar die in het'beste geval alleen geslaagde
»eplantingen met bomen zullen opleveren. Ze zijn
e klein in oppervlakte en bovendien veelal voor wat
iet onderdeel houtsoortenkeuze betreft zodanig aangelegd, dat ze onmogelijk in stand kunnen worden
lehouden met voortdurend behoud van alle kwaliteijen. Immers, dit impliceert het voortdurend en op elk
pioment aanwezig zijn van jong bos, oud bos, en
klle daar tussen liggende fasen, verschillende boomsoorten en ook nog, zoals de heer Nas zeer terecht
n zijn preadvies opmerkt andere begroeiingstypen
lan bos (heide, cultuurbos, bomen enz.).
Twee van de drie hier vandaag ter discussie
itaande ontwerpen bieden me een goede gelegenheid
lierop wat nader in te gaan, nl. de ontwerpen van
ie heren Thijsen en Veenstra. Ik kies dan het plan
r
an de heer Veenstra omdat hij een duidelijk in:icht geeft in de doelstelling die aan zijn ontwerp
en grondslag ligt. Ik licht enkele onderdelen uit de

doelstelling van het ontwerp van de heer Veenstra:
1 het gebied moet van zodanige omvang zijn dat
het de druk van de bevolking kan doorstaan;
2 er moet voldoende afwisseling zijn, zowel in beleving als gebruik en er moet snel gebruik van gemaakt kunnen worden;
3 aanleg en beheer mogen niet te duur zijn.
Ik interpreteer zelf dat deze onderdelen, behalve
voor het element als geheel, ook voor het bosgedeelte gelden en dat de ontwerper ervan uitgaat
dat het gebied duurzaam aan deze eisen moet
voldoen.
Uit de uitwerking blijkt vervolgens:
1 dat het "groenelement" een oppervlakte heeft van
40 ha, waarvan 25 ha bos;
2 dat 7500 mensen er een direct gebruik van moeten maken;
3 dat overwegend die houtsoorten gekozen worden
die in het gebied worden aangetroffen;
4 maar dat, door bij de houtsoortenkeuze gebruik
te maken van de nuances in de bodemgesteldheid,
de nodige diversiteit in het bosbeeld zal ontstaan.
Zoals al gezegd wil ik nader ingaan op de oppervlakte, gekoppeld aan het begrip bos met een doelstelling zoals zoeven kort samengevat.
Eerst een opmerking ter zijde: 7500 mensen moeten gebruik gaan maken van 40 ha "groenelement"
en 25 ha bos. Dat is 33 m2 bos per persoon. Het is
indrukwekkend. Maar of het een wezenlijke bijdrage
levert tot verbetering van het leefklimaat? Ik betwijfel
het. En ik betwist de stelling dat dit gebied alle
opgesomde functies kan vervullen en de druk kan
doorstaan. Ik hoop voor de plannenmakers dat een
flink deel van de 7500 zal besluiten door te rijden
naar de dichtstbijzijnde boswachterij van het Staatsbosbeheer. Maarzoals gezegd, dit ter zijde.
Maar nu over de 25 ha bos. U herinnert zich de
doelstelling: bos met voortdurende afwisseling in
beleving en gebruik. Dit betekent bos in alle leeftijden opgebouwd uit een aantal houtsoorten.
De vraag is: hoeveel ha bos is er nodig om dit
waar te kunnen maken? Voor het vinden van het
antwoord zult u me moeten volgen in een stukje
overigens eenvoudige inrichtingstechniek.
We delen 'het bos in in zogenaamde leeftijdsklassen. Deze omspannen een periode van 10 jaar. Een
bos dat gemiddeld 100 jaar oud wordt, kan dus ingedeeld worden in 10 leeftijdsklassen. Heeft het bos
een oppervlakte van 100 ha dan hebben we in een
theoretisch ideale opbouw 10 ha bos per leeftijdsklasse. Gedurende elke periode van 10 jaar verdwijnt 10 ha van het bos (om welke reden dan ook)
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en planten we dezelfde oppervlakte weer in. Op
deze manier kunnen we dit bos eeuwigdurend in
stand houden. Duurzaamheid in optima forma. De periode van 100 jaar noemen we de omloop.
Na deze 'beschouwing 'ga ik weer terug naar ons
vraagstukje:
Ik ga uit van drie omlopen, nl. 40, 80 en 120 jaar.
Hiervoor zijn verschillende redenen:
1 de verschillende boomsoorten worden nu eenmaal niet even oud:
2 het is nodig om voldoende afwisseling in bosbeelden te verkrijgen;
3 ook al wordt het niet doelbewust nagestreefd,
het beeld ontstaat toch, simpelweg door het feit dat
er opstanden uit het bos verdwijnen op een jongere
leeftijd dan door de beheerder nagestreefd (door
storm, ziekten, mislukkingen).
Vervolgens ga ik uit van een minimaal benodigde
oppervlakte per leeftijdsklasse van 5 ha. Deze
oppervlakte is zeer minimaal, als daarop meerdere
houtsoorten moeten worden geplant, en lettend op
de preadviezen ook nog gedeeltelijk gemengd. Het
betekent dat er nooit iets mag mislukken. Ik ga ervan uit dat bosbouwers zo kundig zijn.
De rekensom is nu eenvoudig:
voor de 40-jarige omloop: 20 ha
voor de 80-jarige omloop: 40 ha
voor de 120-jarige omloop: 60 ha
Totaal 120 ha.
Uiteraard is deze benadering zeer simplistisch,
waarschijnlijk zelfs te simplistisch. Ik ben me daarvan
bewust. Maar ik verzeker u dat elke bosbouwkundig
verantwoorde nuancering die u er op aanbrengt
alleen maar leidt tot grotere oppervlakten.
In mijn rekenmodel is het aandeel oud bos ongeveer
20%. Indien u dat om landschappelijke en recreatieve
redenen te laag acht, en dus wilt opvoeren komt u
bij totaal-oppervlakten van 200 a 250 ha terecht.
Indien u als eis zou stellen dat u met de inkomsten
en uitgaven ongeveer quitte zult spelen, onder handhaving van het aandeel oud bos heeft u 300 è 350
ha bos nodig.
Wat ik met deze rekenexercitie heb willen onderbouwen is de stelling dat voor een bos dat duurzaam een veelzijdige doelstelling moet kunnen vervullen minstens een aaneengesloten oppervlakte van
100 a 150 ha nodig is.
Vanuit'het aspect belevingswaarde meen ik deze
stelling, zij het wat subjectiever, ook te kunnen
argumenteren. Bos veronderstelt massaliteit, ruimte,
bewegingsvrijheid, natuur. Allemaal aspecten waaraan in een oppervlakte van 25 ha niet wordt voldaan.
De heer Benthem heeft ons uitgedaagd voor verrijking van de levensgemeenschap te zorgen. De
eerste voorwaarde daarvoor is oppervlakte.
Tot zover mijn opmerkingen over de oppervlakte
in relatie tot bos met een veelzijdige doelstelling.
De toevoeging "veelzijdige doelstelling" kan ik niet
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genoeg benadrukken. Voor bossen met een doelstelling waarbij het accent nadrukkelijk op één functie ligt (milieuhygiëne, landschappelijke functie,
houtproduktie) gaat mijn betoog niet op. Daarvoor
gelden andere normen, die vaak zullen leiden tot
veel kleinere oppervlakten.
Vanuit het aan het begin van mijn betoog genoemde beoordelingscriterium "flexibiliteit" wil ik nog een
opmerking maken op het ontwerp van de heer
Veenstra, en wel over de boomsoortenkeuze. Deze i
keuze is zodanig dat de bossamenstelling geheel
|
bepaald wordt door de Inlandse eik, een boomsoort
o.a. gekenmerkt door zijn langzame groei en, dus,
lange omloop. Pas vanaf zijn 70e a 80e jaar gaat een
eikenopstand optimaal beschikken over de kwaliteiten waarom we hem geplant hebben.
Dat betekent in feite dat gedurende deze hele periode iedere flexibiliteit aan het beheer ontbreekt. Iedere
opvolgende beheerder (en dat zullen er wel twee è
drie zijn) kan niets anders doen dan te zorgen voor
een goede behandeling van de aanwezige eikenopstanden (gezien de voorgestelde mengingen zullen ze
daar overigens werk genoeg aan hebben).
Bovendien zal bij deze houtsoortenkeuze de recreatieve gebruikswaarde gedurende tientallen jaren gering zijn door de monotonie van de zich in jonge stadia bevindende eikenculturen. Tenslotte zal het bij deze eenzijdige houtsoortenkeuze vrijwel onmogelijk zijr
een goede leeftijdsklassenverdeling op te bouwen,
althans niet zonder eikenopstanden op veel te jonge
leeftijd te vellen en op deze manier een geweldig
stuk kapitaalvernietiging te veroorzaken.
Resumerend: zowel op grond van de doelstelling
als op grond van de door mij genoemde beoordelingscriteria acht ik de voorgestelde houtsoortenkeuze
onverantwoord. Voor een belangrijk deel zou dit
probleem kunnen worden opgelost door bij de aanleg
gebruik te maken van snelgroeiende boomsoorten
met een korte omloop.
Via deze opmerking beland ik dan midden in het
preadvies van de heer Nas waarin hij stelt dat
1 het gébruik van snelgroeiende boomsoorten alleen
verantwoord is vanwege de rol van klimaatsverbeteraars, en
2 dat het voor de belevingswaarde van het bos
essentieel is dat de in het ontwerp aangegeven
boomsoorten direct in de aanlegfase geplant
worden;
3 het tijdens de studiekringbijeenkomst van november 1972 voorgestelde systeem waarbij het eigenlijke ontwerp eerst na 120 jaar gerealiseerd wordt,
uit landschappelijk recreatief oogpunt niet aanvaardbaar is.
De heer Nas haalt met deze drie opmerkingen zoveel principiële zaken overhoop dat het onmogelijk
is om er in de mij nog resterende tijd enigszins
geordend op te reageren (wat overigens een bewijs is voor de goede kwaliteit van het preadvies

van de heer Nas).
Ik begin bij zijn derde opmerking nl. dat het uit
landschappelijk recreatief oogpunt onaanvaardbaar
zou zijn dat het eigenlijke ontwerp pas na 120 jaar
gerealiseerd wordt.
Ik begrijp die opmerking niet. Als de heer Nas
bedoelt dat het onaanvaardbaar is dat het ontwerp
pas na 120 jaar een recreatieve gebruikswaarde heeft
gekregen, dan ben ik het roerend met hem eens. Ik
lig van die situatie van dat bos over 120 jaar trouwens niet zo erg wakker. Maar dat is nu juist de reden waarom wij vanuit de bosinrichting steeds weer
voorstellen bij de aanleg een, voorlopig, relatief
groot aandeel snelgroeiende boomsoorten op te nemen, dit nu juist in tegenstelling tot wat de landschapsarchitecten ons altijd weer voortoveren aan
bosplannen, die altijd bestaan uit ingewikkeld
samengestelde mengingen opgebouwd uit vrijwel
alleen climax houtsoorten die hun optimale belevingswaarden pas na vele decennia "vertonen"
(zie de vandaag ter discussie staande ontwerpen).
Met andere woorden, deze bosmodellen hebben
pas in een veel later stadium een recreatieve
gebruikswaarde dan de door de bosinrichting voorgestelde 'bosmodellen met hun, "tijdelijk" grote aandeel snelgroeiende boomsoorten.
Degenen in de zaal die geen bosbouwer zijn doen
i er in dit verband wellicht goed aan de schema's
van het preadvies van de heer Guldemond te bekijken. Daaruit kunt u o.a. aflezen dat een populier
al op 10-jarige leeftijd een lengte van 15 m heeft,
een lengte die de eik pas op 40-jarige leeftijd heeft.
Hetzelfde geldt ongeveer in dezelfde mate voor de es.
Dat betekent dat door het gebruik van snelgroeiende
boomsoorten zeer snel het element van de hoge,
dikke boom in het bosbeeld kan worden gerealiseerd,
hetgeen toch een onmisbaar element vormt in de
totale belevingswaarde van een bos.
Nu geef ik toe, dat deze hoge, dikke boom van mij
in een ecologisch instabiel milieu staat, ik geef
ook toe dat een 150-jarig eikenbos voor de fijnproever meer te bieden heeft; daarom vormen we
een deel van deze snel groeiende opstanden in
onze modellen na 15-30 jaar ook om in bijv. eik, maar
ik geef beslist niet toe dat een 'bos, bij aanleg
direct geplant met de houtsoorten die in de eindsamenstelling thuishoren (zoals de heren Veenstra
en Thijsen doen) na 15 jaar een hogere recreatieve
gebruikswaarde zou hebben dan een bos waarbij
bij de aanleg bewust gebruik gemaakt wordt
van een tijdelijk hoog aandeel snelgroeiende houtsoorten. En deze periode van 15 jaar is voor de
nu levende, en dus ook betalende, generatie de
enige relevante periode.
Tenslotte over dit thema nog één opmerking, nu
ik het woord "betalen" gebruik.
Niet vergeten mag worden dat het gebruik van
snelgroeiende houtsoorten tijdens de ontwikkeling

van het totale bosgebied een belangrijke inkomstenbron vormt, waaruit in leder geval voor een belangrijk deel, de investeringen gedaan in de bosaanleg kunnen worden terugverdiend.
Omdat de aanleg van het type projecten waar we
vandaag over praten wel allemaal met overheidsgeld zal worden gefinancierd, dienen de verantwoordelijke plannenmakers zich terdege bewust te zijn
van de verschillen in financiële consequenties van
de verschillende alternatieve ontwerpen.
Ik heb de indruk dat dat in onvoldoende mate
gebeurt. Een samenvatting van deze stellingname
vindt u in het preadvies van Guldemond.
Ik zou nog een groot aantal andere opmerkingen
over de ingediende ontwerpen kunnen maken. Ik
noem bijvoorbeeld het probleem van de menging,
de duurzame bosinstandhouding via boomgewijze
behandeling (het plenterbos) als alternatief voor
de vlaktegewijze benadering waar ik in mijn rekenmodel van ben uitgegaan, de relatie omloopklasse belevingswaarde, recreatieve gebruikswaarde waar
de heer Nas over spreekt, op de vraag hoe het ontwerp van Thijsen beoordeeld moet worden op functionaliteit en economie, enz. Ongetwijfeld zullen deze
onderwerpen echter straks in de discussie wel aan
de orde komen.
Inhakend op de laatste zin uit het preadvies van Nas
wil ik nog één onderwerp heel kort behandelen,
namelijk de rol van de ontwerper bij het ontwerp,
aanleg en beheer van een bos en vooral (u zult
van mij nauwelijks iets anders verwachten) over
de rol van de bosbouwer daarin.
Nu zou men eigenlijk verwachten dat in deze procedure de bosbouwer op dit moment de hoofdrol
vervult en dat we ervoor zouden moeten pleiten de
landschapsarchitect er vooral bij te betrekken.
Het omgekeerde is echter het geval. Het aantal
plannen voor aanleg van bos en/of beplantingen
waar een bosbouwer bij betrokken is, is op de vingers van één hand te tellen, tot en met de houtsoortenkeuze worden de plannen door landschapsarchitecten gemaakt.
De landschapsarchitect opereert hierdoor ver buiten
zijn eigen vakgebied. Hij besteedt daardoor het
grootste deel van zijn tijd aan pogingen om problemen
te begrijpen en op te lossen die anderen (nl. de
werkelijke vakmensen op het vakgebied waarin hij
penetreert) al lang hebben begrepen en opgelost
Wellicht is dit één van de oorzaken van het verschijnsel dat over het eigenlijke vakgebied van de
landschapsarchitectuur, nl. de vormgeving, nog zo
weinig fundamenteels bekend is. Plannen waar we
vandaag over praten behoren tot stand te komen in
een projectgroep, in een interdisciplinair samengestelde projectgroep. Natuurlijk, iedereen is het er mee
eens, het is grote mode. Des te verbazingwekkender dat het niet gebeurt.
De rol van de landschapsarchitect in zo'n groep

zou moeten zijn:
het zorgen voor de vormgeving van het uiteindelijke
plan op basis van een concreet en gedetailleerd
programma van eisen opgesteld door de projectgroep waarin ook hij zitting heeft.
De rol van de bosbouwer is tweeërlei, nl. als
bosinrichter en als toekomstig beheerder. Hij zorgt
voor de technische, bosbouwkundige inbreng (vast-

stellen omlopen, localisering daarvan, houtsoortenkeuze) en beoordeelt of het ontwerp tegen minimale
kosten kan worden in stand gehouden.
Tot zover mijnheer de voorzitter, de opmerkingen
die ik na het lezen van de preadviezen en in het
kader van de discussie van vandaag meende te
moeten maken.

Nabeschouwing en conclusies

mee aanlegmethoden, onderhoudsmethoden, omloopsbepaling, opbrengstmogelijkheden en zo een
essentieel stuk bosbouw.
3 De tijdens de bijeenkomst gemaakte opmerking
dat landschapsbouw zich hoofdzakelijk met de vormgeving van landschap en boselementen en met globale aanduidingen over de samenstelling daarvan
dient bezig te houden en de bosbouw met het
tot stand komen van de beplantingen, inclusief de
houtsoortenkeuze, alsmede met beheer en inrichting,
is dan ook zinvol.
4 Er was geen sprake van grote verschillen van
mening over andere dan bosbouwkundige aspecten van de ter discussie gestelde plannen.
5 Het is gewenst dat de positieve en negatieve
gevolgen van verschillende benaderingswijzen ten
aanzien van de houtsoortenkeuze, naar voren
gekomen tijdens de inleidingen en discussies, worden
geanalyseerd.
Daarbij dienen betrokken te worden:
a Wensen van de gemeensohap in verband met
de doelstelling van het bos, waarbij ook betrokken
de grondstoffenproduktie
b Houtteeltkundige mogelijkheden
c Financiële consequenties
d Grondstoffenproduktie
Daarbij dient ook het gebruik van exoten in bossen
te worden geanalyseerd op zijn consequenties voor
de mens en het milieu. Tijdens de Studiekringdag
werd meer op filosofische dan op ecologische of
houtteeltkundige gronden het gebruik van exoten
verwezen naar beplantingen dichtbij of in de bevolkingscentra.
6 Een duidelijk beleid dient te worden ontwikkeld
ten aanzien van de vraag in hoeverre alle bossen, ook
die welke primair op andere functies zijn gericht, een
bijdrage moeten leveren tot het beperken van de
houtschaarste. Dit impliceert het wel of niet formuleren van eisen waaraan ontwerp en beheer in
dit verband moeten voldoen.
7 Een analyse dient te worden gemaakt van de
relatie tussen oppervlakte van een bos enerzijds en
houtsoortenkeuze en bosbehandeling anderzijds,
gericht op het zo goed mogelijk vervullen van
de eisen die de gemeenschap aan het bos stelt.
8 De Wenselijkheid en de mogelijkheden van mengingen zijn tijdens de Stüdiekringdag onvoldoende
in discussie geweest.

Als Bestuur van de Studiekring hebben wij bij
de keuze van het onderwerp voor de Studiekringdag
1973 nadrukkelijk voor ogen gehad een principiële
gedachtenwissellng tot stand te brengen tussen verschillende disciplines die bij de realisering van bosprojecten zijn betrokken. Daarvoor leenden zich bij
uitstek de plannen voor de aanleg van bos en
andere landschappelijke beplantingen in het noordoosten van het land.
Een eerste oriënterend gesprek had plaats met de
Hoofdingenieur-Directeur voor de Landinrichting in
Groningen, Ir. L. Eelkema, en met ir. A. D. Oostra,
secretaris van de Reconstructiecommissie OostGroningen en de Gronings-Drentse Veenkoloniën.
Van deze zijde is de grootst mogelijke medewerking
ondervonden. Bij de besprekingen met de preadviseurs is beklemtoond dat wij een scherpe formulering van standpunten in verband met de bovengenoemde doelstelling van de Studiekringdag zeer
op prijs zouden stellen. Aan dit verzoek is algemeen
voldaan; de bijdragen zijn alle gericht op een zo
sterk mogelijke stimulering van de discussie. In dit
licht moeten de verschillende in dit nummer gepubliceerde preadviezen dan ook worden bezien.
De discussieleider, prof. F. M. Maas, zijn wij bijzonder erkentelijk voor de wijze waarop hij de noodzakelijk geachte discussie tot stand heeft weten te
brengen.
Om de voortzetting van de discussie te bevorderen,
hebben wij gemeend een aantal conclusies te moeten formuleren, welke hierna worden vermeld.
1 Duidelijk is naar voren gekomen dat landschapsarchitectuur en bosbouw afzonderlijke vakgebieden
zijn, elk met zijn eigen mogelijkheden tot inbreng
bij de aanleg van bossen en landschappelijke beplantingen, dit onverlet de noodzaak tot intensieve
samenwerking waarvoor initiatief van beide zijden
noodzakelijk is.
2 Het erkennen van een vakgebied impliceert niet
alleen het erkennen van kennis maar ook het toekennen van bevoegdheden.
Geconstateerd is dat de landschapsbouw zich ook
bezighoudt met kwesties die typisch tot het vakgebied van de bosbouw behoren zonder daarbij dit
vakgebied te betrekken, en dat daardoor kansen gemist worden optimale beplantingen te creëren. Dit
geldt vooral de houtsoortenkeuze, maar raakt daar96

