KNBV

Het beheer van het Nederlandse bos

Op de algemene ledenvergadering van de Koninklijke Nederlandse Bosbouw Vereniging In oktober
1977 werd, In verband met de ontstane discussie
over de functie van het Nederlandse bos, de volgende motie met algemene stemmen aangenomen:
"De KNBV In vergadering biJeen:
- verklaart kennis genomen te hebben van recente
pubIIkaties waarin gesuggereerd wordt, dat de Nederlandse bosbouwers het bos primair als een houtfabriek zien,
- verklaart daarentegen, dat bosbouw Inhoudt het
aanleggen en beheren van bos ten behoeve van alle
maatschappelijke functies van het bos, met de prioriteiten zoals die door de eigenaar, resp. de gemeenschap gesteld worden,
- verklaart, dat de KNBV open staat voor discussie
met een leder die het bos ter harte gaat en dat deze
discussie vanouds ook In het Nederlands Bosbouw
Tijdschrift gevoerd wordt,
- verklaart, dat een bosgebied biJ een daarop gericht vakkundig beheer aan vele maatschappelijke
functies tegelijk kan voldoen, zoals het leveren van
hout en hoogwaardige recreatiemogelIjkheid, het
huisvesten van wild en het vormen van een hoogwaardig natuurlijk milieu. Daarbij maakt de houtproduktIe het bos goedkoper dan (andere) natuurterreinen,
- en gaat over tot de orde van de dag."
Nadere standpuntsbepaling van de KNBV

De Koninklijke Nederlandse Bosbouw Vereniging
constateert met voldoening, dat er een open discussie ontstaat over de Inrichting van ons Nederlandse
bos en de maatschappelijke en economische functies daarvan. Zij Is ervan overtuigd, dat de gedachtenwisselIng zal lelden tot een beter begrip ten aanzien van het Nederlandse bos. De Bosbouw Vereniging wijst er In dit verband op, dat het oorspronkelijke Nederlandse bos In een proces van meer dan
duizend jaar Is afgebroken, maar dat de bosbouwer
vooral In de laatste halve eeuw In Is geslaagd een, ziJ
het beperkt, bosareaal op te bouwen. Op de daar-

voor ter beschikking staande meestal zeer arme en
verarmde gronden moest worden begonnen met pl-

onlerboomsoorten, vaak de grove den. Een ontwikkeling naar riJkere, meer gevarieerde bostypen
vraagt een sterke verbetering van deze gronden en
daarmee een ontwikkeling van eeuwen. Daarin moet
de bosbouwer nu eenmaal bepaalde natuurlijke wetmatigheden volgen. HIJ kan processen alleen versnellen, hij kan ze niet overslaan. Minder aantrekkelijke bosbeelden, zoals de zogenaamde "dennenakkers" zijn fasen In de ontwikkeling van een bos, ook
van een natuurbos. ZIJ die geen goed woord overhebben voor de bemoeienis van de bosbouwer met
het bos, gaan eraan voorbij dat hij dat bos, ook In het
pionierstadium, toch nog de nodige afwisseling kan
meegeven en ook heeft meegegeven. ZIJ gaan er
verder aan voorbiJ, dat het aan de natuur overlaten
van het bos vrijwel steeds een veelzijdig functioneren van dat bos In gevaar zou brengen.
De Bosbouw Vereniging wijst er met nadruk op,
dat Juist dat veelzijdig functioneren voor onze samenleving één van de primaire doelstellingen van de
bosbouw moet zijn. Daarom neemt zij met kracht
stelling tegen de hier en daar geuite opmerking, dat
bosbouw Identiek zou ziJn met houtproduktIe. Integendeel, de Nederlandse bosbouwer gaat ervan uit,
dat bossen In onze samenleving vele verschillende
functies vervullen: ze produceren hout, ze vormen
biologisch Interessante levensgemeenschappen, ze
bieden ruimte voor recreatie. Welke functies daarbij
een extra accent krijgen wordt bepaald door de
boseigenaar alsook door de wensen van de samenleving. Die wensen moeten In het bosbeheer tot uiting komen en wel zo, dat ons nageslacht niet de mogeliJkheid wordt ontnomen om In hetzelfde bos aan
andere functies de voorkeur te geven. De eisen, die
de samenleving aan het bos stelt kunnen nu eenmaal snel veranderen.
Een beheer volgens de opvatting, dat de hout produktle onverenigbaar Is met de natuurlijke waarden
van het bos, houdt het gevaar In, dat bossen een enkelvoudige functie krijgen en daarmee een voor de
huidige en toekomstige samenleving onaanvaard ba-
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re eenzijdigheid. Dit geldt zeker voor ons dichtbevolkte land, waar de druk op de ruimte en ook op
ons toch al beperkte bósareaal groot Is.
Samenvattend concludeert de Koninklijke Nederlandse Bosbouw Vereniging, dat ons bos bij een
vakkundig beheer vele maatschappelijke functies te-

gelijk kan vervullen, zoals het leveren van de onmisbare grondstof hout, het verschaffen van velerlei recreatie mogelijkheden, het huisvesten van wild en het
vormen van een hoogwaardig natuurlijk milieu.
Daarbij maakt de houtproduktie het bos goedkoper
dan andere natuurterreinen.

VoorJ8arlblJeenkomst Koninklijke Nederlandse
Bosbouw Vereniging 1978

Nationale Monumentenltudledeg 1978

In tegenstelling tot hetgeen tijdens de najaarsbljeenkomst 1977 Is afgesproken, zal de voorjaarsbljeenkomst niet op 14 april maar op 21 apr111978 plaats
vinden. Het thema luidt: "Is ons bos onnatuurlijk?".
Inleidingen worden gehouden door prof. dr. V. Westholl van de Katholieke Universiteit NIjmegen en door
een vertegenwoordiger van de Landelijke Werkgroep Kritisch Bosbeheer. De plaats van deze
bijeenkomst Is de Museumzaal van de Stichting De
Hoge Veluwe.
Los van de voorjaarsbIjeenkomst staat de excursie naar Duitsland die zal zijn op 31 mei, 1 en 2 juni
1978.

Sachs-Dolmar
motorkettingzagen
Onversaagd

Op 27 april a.s. wordt de Nationale Monumenten studiedag 1978 gehouden In het Jaarbeurscongrescentrum, met als thema "Monumenten Bulten". Volr~rl.
hei voorlopige programma zal er O.a. een voordracht
gehouden worden door prof. F. M. Maas, hoogleraar
in de landschapskunde aan de TH Delft, met als titel:
"Hoe passen monumenten In de zich vormende
nieuwe karakteristiek van het landschap - voorbeelden uit landschapsparken".
Nadere Informatie en opgave voor deelneming, bij
de Stichting Nationale Contactcommissie Monumentenbescherming, Wassenaarseweg 220, postbus 2200, den Haag, tel. 070-264426.
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