Studiekringdag Koninklijke Nederlandse Bosbouw
Vereniging 1976
Opening

Dames en heren

dOOf

de voorzitter, ir. C. P. van Goor

I

Namens het bestuur van de Studiekring van de
Koninklijke Nederiandse Bosbouw Vereniging heet
ik u graag van harte wei kom op deze jaarlijkse bijeenkomst. De keuze van het thema voor deze dag:
"Typering van bossen in Nederland" behoeft enige
toelichting. En daartoe wil Ik de vorige Studiekringdag (1975) bij u in herinnering brengen. Op die dag
is het probleem aan de orde gesteld, dat ten aanzien
van bosbouwkundige planning en bosbeheer tussen
diegenen, die vandaag aan de dag met bos te maken
hebben - bosbouwers, planologen, natuurbeheerders, landschapsarchitecten - niet altijd eensluidende opvattingen bestaan. We hebben toen vastgesteld dat dit voor de instandhouding van onze
bossen gevaarlijk kan Zijn. Het Studiekring bestuur
heeft, om dat probleem eens goed van alle kanten te
belichten, een zekere planning in de jaarlijkse bijeenkomsten en de keuze van thema's gelegd, te
beginnen met 1975 - vorig jaar dus - en te eindigen
met 1977. Verleden jaar is uitgaande van een aantal
voortreffelijke preadviezen - gepubliceerd In het
Nederlands Bosbouw Tijdschrift van maart 1976 - de
instandhouding van bos als levensgemeenschap,
zowel onder natuurlijke omstandigheden als onder
invloed van de mens, bestudeerd. Daarbij is het
biologisch en ecologisch raamwerk van wetmatigheden aangegeven, waarbinnen het beheer van
bossen, gericht op duurzame instandhouding moet
plaatsvinden. Dat was een eerste grondleggende
studie, waarbij de problematiek mondiaal werd benaderd.
Vandaag gaan we een stap verder en blijven wat
meer bij huis. Voor een goed bosbeheer zijn niet
alleen die bloiogische en ecologische wetmatigheden van belang, maar ook de eigenschappen van het

bos zelf. Bos als levensgemeenschap is rijk gevarieerd, ook binnen ons eigen land. Voor de bosbouwkundige planning, gericht op welke doelstelling
dan ook, is het van wezenlijk belang het bos in zijn
verschillende aspecten zo goed mogelijk te kennen.
Het maakt voor de planning veel uit of men bijvoorbeeld uitgaat van een loofhoutbos op rivierklei of van
een grovedennenbos op stuifzand.
Vand'aar het thema van vandaag. Het thema dat
verband houdt met de vraag met wat voor bossen we
in ons land te maken hebben. En of we onze bossen
kunnen typeren en indelen. Daar gebeurt In ons land
al wei een en ander aan, maar het is dacht ik goed
om eens een inventarisatie te maken van wat voor
mogelijkheden er bestaan en hoe volledig de verschillende methoden Zijn in de karakterisering van
het bos als levensgemeenschap.
Vervolgens zal dan later, in de Studiekring bijeenkomst van volgend jaar, de bosbouwkundige planning op basis van de eerder genoemde biologische
en ecologische wetmatigheden en van de nu bestudeerde bostypologie in behandeling worden genomen. Want dat is uiteindelijk het kernpunt waar het
om gaat. Hierop wordt trouwens in enkele preadviezen van vandaag reeds enigszins geanticipeerd.
Het Studiekringbestuur is bijzonder verheugd, dat
wederom een aantal deskundigen bereid waren
preadviezen uit te brengen om aan de studie een
stevig geraamte te geven en prijst zich gelukkig, dat
ze ir. A. van Maaren. inspecteur bosbouw, van het
Staatsbosbeheer, bereid heeft gevonden deze functie te vervullen.
Dames en heren, ik hoop dat deze Studiekringbijeenkomst een goed verloop mag hebben en dat
deze zal bijdragen tot het leggen van een basis voor
een goed en gezond beheer van onze bossen. En
met deze wens open ik de bijeenkomst.

43

