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• Fig. 3. Voorbeeld van een poster,
ontworpen door E. J. Al (bron Schmidt, P.
en Al, E. J„ 1989. Werkboek
Bosbeeldrealisatie III. PHLO-cursus
Realisatie van bosdoeltypen september
1989.

het eigenlijke vak zijn komen staan. Ze
zijn meer bezig met het management
(vergaderen, nota's schrijven, telefoneren) dan met het bos. Aan vakliteratuur kom je niet echt toe. De verantwoordelijkheden
zijn
groot
en
dientengevolge de spanningen vaak
ook.
Persoonlijk vind ik het volgen van een
meerdaagse cursus een uitstekende
manier om bij te tanken. Je bent "uit"
en toch aan het werk, De verantwoordelijkheid wordt tijdelijk overgedragen

eindoorde*

aan de cursusleiding, de werkdrukvalt
weg, de telefoon is stil. Als de organisatie en de verzorging van de inwendige mens dan ook nog goed zijn, dan
kun je je weer even student wanen. Op
niveau, en samen met vakgenoten de
aangeboden kennis consumeren,
overdenken en bediscussiëren. Je
bent intussen wel verder dan die student: de in je werk opgedane kennis
en ervaring dragen bij aan de cursus.
Er is meer discussie en meer wisselwerking tusen docenten en "studenten", regelmatig zijn de rollen omgekeerd en dat wordt wederzijds
geaccepteerd en gewaardeerd. En ais
je daarna weer aan je bureau zit, weet
je tenminste weer, waar het eigenlijk
om begonnen was: het bos!
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Rip van
Winckle
Men beweert wel dat de
bosbouwwetenschap twee
eeuwen telt, zodat er niets
nieuws meer in te ontdekken
valt. Het is ongetwijfeld o m
deze reden dat publikaties in
ons bosbouwtijdschrift aan
universiteiten niet als
wetenschappelijke artikelen
worden erkend. Vermoedelijk
is dit dan ook een van de
oorzaken van het door H. A.
van der Meiden in mei in de
rubriek Kienhout
gesignaleerde succes van
" n a t u u r b e s c h e r m e r s " in het
bosbeleid, ofwel voor het niet
of nauwelijks voorkomen van
bos in het nationale
milieubeleidsplan, waarover A.
van Maaren het in dit blad
eerder had. Mildheid van
bosbouwers, zoals Van der
Meiden wil? De op zijn ziel
getrapte P. R. (Peter) Schütz,
waarschijnlijk gestoord bij het
bekijken van bosbouwfoto's
uit 1913, werpt daarop een
ander licht. Wie w e e t ruw
gewekt, gelijk Rip van Winckle
die ieder kent van zijn eeuw
slaap nabij New York, en dan
nog wel door de televisie?
Men mag hem niet kwalijk
nemen dat zijn tekstje wat
onheus van toon is.

Wat is er gebeurd? Een uitgelekte nota
van een Nederlandse minister werd
gelezen alsof erin stond dat, wegens
de vervuiling, wel 80% van het Nederlandse bos zou moeten worden afgeschreven.
Desgevraagd,
door
NOS- en kranten verslaggevers, verklaarde ik dat dit zo is, indien er niets
aan gedaan wordt en gezien op
langere termijn. Deze vaststelling kan 3 0 9
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ook hier niet in één bladzij worden
onderlegd zodat de lezer verwezen zij
naar het boek van mijn hand dat inmiddels is verschenen. Met die twee duidelijke slagen om de arm {Oosterbaan
heeft namelijk gelijk, maar ik ook), vermijd ik twee wijd verbreide syndromen
in onze Nederlandse bosbouwfamilie.
De eerste is het syndroom "Het is
niets, gaat vanzelf wel over". En het
tweede is "Transport, industrie en de
boeren moeten de zaak eerst maar
schoonmaken". Verwondert men zich
dat naar "de" bosbouw in Nederland,
wat dat ook zijn moge, niet of nauwelijks meer wordt geluisterd? We zijn
fractioneel beter dan de Duitsers, van
wie ik altijd aanmerkingen krijg als ik
het postulaat van de onfeilbaarheid
van de bosbouw in heden, verleden
en toekomst in twijfel trek. Kienhout
beter dan Kiehnholz, willen we hopen.
Wat zijn nu de conclusies als we gewoon nadenken, vermijden om de vervuilingseffecten te ontkennen of hun
bestrijding af te schuiven op anderen
en bovendien in de onverhoopte gelegenheid zijn op uitnodiging van de
media te laten zien dat bosbouw iets te
bieden heeft? De eerste conclusie is
dat men moet ophouden met het gebruikelijke ambtelijke beleidstaaltje en
op enthousiaste wijze een boodschap
tot een breed publiek moet richten. De
tweede conclusie is dat het centrale
doelwit moet zijn, het aanleggen van
bossen die tegen een flinke stoot kunnen. Dat geldt overigens ook voor bosaanleg per set-aside. Als de aanbevelingen uit Schütz en \fan Tols boek uit
1981 behoorlijk zijn opgevolgd dan is
er een goed, doch nogal traditioneel
stapje gedaan. Voor het "houdt Nederland groen tot het schoon is" (oh, hoe
verderfelijk: een slagzin!) is een grondiger vernieuwing van praktijkmethoden nodig. Het kernpunt daarbij is de
bosverjonging op de paar duizend
hectare die per jaar beschikbaar komen na houtoogst of soms anderszins.
Voor die bosverjonging is de keuze
van de juiste levende have, boomvariëteiten, symbionten, andere planten
en dieren, zowel klassiek als essentieel. Dat zijn ook de plantafstanden,
het op gang brengen van een goedkope bosontwikkeling die tot een zo

vlak mogelijk kronendak leidt, het verkorten van omlopen ter risicobeperking maar met extra aandacht voor de
bosdiversiteit, en nog zo'n paar voor
de hand liggende zaken. En sedert het
uitkomen van het Meerjarenplan Bosbouw, te zelden geciteerd buiten bosbouwkringen, hebben we toch allemaal gebedeld om mensen en geld
voor het doen van onderzoek op dit
gebied? Het RIVM heeft het gigantische programma van vooronderzoek
netjes georganiseerd en beheerd en
bosbouwers speelden de tweede of
derde viool. Het initiatief is uit onze
handen. Om met Van der Meiden te
spreken: er is te laag ingezet, te beginnen met compromissen. Ik voeg eraan
toe dat die zowel de wetenschappelijke als de praktische ambities hebben vermoord.
De Nederlandse Bosbouw glijdt
zachtkens voort op de nagolfjes van
onze authentiek glorieuze herbebossingseeuw van 1860 tot 1960. Evenals
elders in Europa is de wet van de remmende voorsprong aan het werk. Wereldwijd neemt thans het aantal bosbouwers in machtige organen die over
bossen beslissen af, volgens een
UNDP-adviseur. De ondoelmatigheid
van de schaarse nog bestaande, en
kapot gereorganiseerde overheidsbosorganisaties is recht evenredig
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met hun omvang en graad van bureaucratisering.
Kleine, slagvaardige groepjes serieuze mensen - jawel, "task forces" zijn een antwoord op deze problematiek. Dat het idee binnen de bosbouwfamilie niet aanslaat, althans bij sommigen niet, is niet verbazend. Dat
getracht wordt om de voortgang van
zulke denkbeelden te hinderen met
nogal goedkope borrelpraat - geen
daden maar woorden, hij komt nooit in
het bos, gaat hij nog niet weg? - is
misschien wel jammer, misschien ook
niet. Laat ons het maar opvatten als
een redactionele oprisping van een
emotioneel mens die het goed bedoelt. Maar laat ir. Schütz dit dan ook
niet gratis of remmend denken te kunnen afdoen. Ik daag hem uit, om de
eerste ton bij elkaar te brengen voor
zulk onderzoek, om inderdaad de
daad bij het woord te voegen.
Als Rip van Winkle de ramen van dat
vertrek in Neerlands bosbouwhuis,
waar hij zo lang geslapen heeft, eens
open zette zou dat leiden tot verandering van lucht en ambiance waar dat
het hardste nodig is. Ik durf het nauwelijks te hopen, maar wie w e e t . . .

R. A. A. Oldeman

