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Hartelijk welkom op deze jaarlijkse bijeenkomst van
de Studiekring van de Koninklijke Nederlandse Bosbouw Vereniging. Het thema van deze bijeenkomst
luidt: "Het bos als levensgemeenschap - instandhouding en ontwikkeling". Waarom dit thema? In ons land
is het bos een kostelijke en kostbare zaak. Dat komt
omdat er zo weinig van Is. Nauwelijks 300.000 ha. Dat
kleine beetje bos moet steeds meer diensten aan
steeds meer mensen gaan verlenen. Het moet niet alleen zijn bescheiden steentje bijdragen tot het stillen
van de bijna onverzadigbare houthonger van de moderne samenleving, maar vooral- en in het bijzonder
In ons land - moet het een uitgebreide welzijnsfunctie
uitoefenen. Een welzijnsfunctie ten behoeve van de ontelbare landgenoten die bij hun activiteiten en bij hun
ontspanning een goed milieu, schoonheid, rust, zuivere
lucht, natuur In het bos zoeken. Het aantal mensen
waarvoor het bos dit soort produkten levert is in de
laatste decaden versnellend toegenomen.
Vanwege het nationaal belang geniet het bos juridische bescherming. De wet SChrijft Instandhouding van
het huidige bosareaal voor en het beleid Is erop gericht
om waar mogelijk dit bosareaal uit te breiden. De aanzienlijke accentverschuiving van de betekenis van het
bos voor ons land brengt met zich mee dat anderen
dan bosbouwers met bos en bosbouw te maken krijgen. Ik denk hierbij vooral aan planologen,
landschapsarchItecten, natuurbeheerders, recreatiedeskundigen, landinrichters, zelfs landbouwers en cultuurtechnicI. Tussen deze belanghebbenden en de
bosbouwers ontwikkelt zich dientengevolge een dialoog, die -Ik moet het zeer tot mijn spijt vaststellenniet altijd tot een eensluidende opvatting leidt ten aanzien van de bosbouwkundige planning en het bosbeheer. Het valt niet te ontkennen. dat er nogal eens misverstanden ontstaan, die hier en daar zelfs tot verwijdering van bosbouwers en biologen hebben geleld.
Zoiets kan natuurlijk niet. Het kleine beetje bos dat In
zoveel behoeften moet voorzien en aan meerdere doelstellingen tegelijk vaak moet voldoen, vraagt geconcentreerde en wetenschappelijk verantwoorde aan-

dacht. We zouden het allen betreuren wanneer de polemieken en misverstanden blijven voortduren en het
bos niet die aandacht krijgt, die het nodig heeft. We
zouden het ook betreuren wanneer door deze situatie
compromis-oplossingen worden gezocht. De natuur
kent geen compromissen. Bos dat een onjuiste behandelIjk, verzorging of beheer krijgt of dat verwaarloosd
wordt, loopt gevaar bij zijn voortbestaan.
Het bestuur van de Studiekring van de KNBV heeft
daarom gemeend de aandacht te moeten richten op
deze problematiek. Vandaar deze bijeenkomst en dit
thema. Een eerste begin om door gezamenlijke studie
en discussie trachten te komen tot een goed begrip van
en een juist Inzicht In de biologische en ecologische
uitgangspunten voor het beheren van bossen. Daarom
ook dit begin, dat zal gaan over de instandhouding van
bos als levensgemeenschap zowel onder natuurlijke
omstandigheden als ook met Inbegrip van de Invloed
van de mens. Om een zo scherp mogelijk beeld te
scheppen is de behandeling van het thema niet beperkt tot de bossen In ons land of In de gematigde gebieden. Ook de bossen In de tropen en de subtropen,
waar de biologische en ecologische processen veel
sneller verlopen, zijn In de beschouwingen betrokken.
Het Studiekringbestuur prijst zich gelukkig dat het
een aantal prominenten uit bosbouw en natuurbeheer
bereid heeft gevonden preadviezen met stellingen uit
te brengen. We weten dat in het bijzonder professor
Westhoff, maar ook de heren Boerboom, Dolng. Van
der Poel en Slsslngh met veel werk belast zijn. Het Is
daarom met des te groter erkentelijkheid dat wij onze
waardering uitspreken voor alle inspanning, die zij zich
getroost hebben om deze dag'te helpen mogelijk maken. Ook de heer Smlttenberg zijn wij erkentelijk dat hij
het discussieleiderschap. niettegenstaande zijn overgang van het Rijksinstituut voor Natuurbeheer naar de
Provinciale Planologische Dienst In Friesland, op zich
heeft willen nemen.
Het Studiekringbestuur hoopt dat deze dag aan zijn
doel zal beantwoorden en met deze wens open Ik gaarne de bijeenkomst.
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