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Studiekringdag 1977 van de
Koninklijke Nederlandse Bosbouw Vereniging
Opening door de voorzitter, Ir. C. P. van Goor

Deze Studiekringdag is gewijd aan het thema "Bosbouwkundige planning". Dit thema staat niet op zich-

vraagstuk van de bosbouwkundige planning in ons
IMd.
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zelf, maar sluit aan op de thema's van de twee voor-

Het Studiekringbestuur prijst zich gelukkig dat zij

gaande Studiekringdagen. Deze zijn een Inleiding tot
de besprekingen en discussies van deze bijeenkomst. Vandaag zullen de vraagstukken van het realiseren van doelstellingen van de bosbouw in het Nederlandse bos in studie worden genomen. Daarbij
zullen vooral het tot stand komen en het formuleren
van doelstellingen, de mogelijkheden en beperkin-

wederom een aantal bosbouwprominenten bereid

gen voor het realiseren van die doelstellingen in ons

bos en de wijze waarop deze realisatie wordt uitgevoerd, de aandacht krijgen. De belde voorgaande
Studiekringdagen hebben hiervoor de ecologische
basis gelegd. Ik breng in herinnering dat op de bijeenkomst van 1975 de Instandhouding van bossen
onder en met menselijke beïnvloeding in algemene

zin is bestudeerd. Daarna Is in 1976 een studie gemaakt over de mogelijkheden om het bos in ons land
te kunnen typeren op een zodanige wijze, dat uitgangspunten kunnen worden gevonden van de biologische en ecologische wetmatigheden, die voor de
bosbouwkundige planning van beslissende betekenis zijn. Toen is komen vast te staan dat niet alleen
bodem en vegetatie, maar ook het stadium van ontwikkeHng van het bos als ecosysteem van belang is.
Daarom is de historie van het bos in de beschouwingen betrokken. Met de bijeenkomst van nu beoogt
het Studiekringbestuur een goede afronding van het

heeft gevonden de preadviezen samen te stellen. Het
spijt ons echter zeer u te moeten meedelen dat dr.
Sissingh door ziekte helaas niet in staat is zijn preadvies persoonlijk toe te lichten en aan de discussie
deel te nemen. Dat is bijzonder jammer, niet alleen
vanwege de reden voor zijn afwezigheid - we hopen
dat hij spoedig hersteld zal zijn - , maar ook omdat
Sissingh onze houtvester bij uitstek is, die een grote
kennis van de ecologie van ons bos paart aan een
zeer lange ervaring in het beheren van het bos als levensgemeenschap. Zijn bijdrage tot een studie als
vandaag is van grote waarde. Jammer is het ook,

omdat een deelname aan deze dag de laatste officiële activiteit zou zijn, voordat Slsslngh binnenkort de
fase van rustend ambtenaar intreedt. Ik neem aan
dat u er allemaal mee kunt instemmen, wanneer de
secretaris, namens ons allen een groet aan Slsslngh
stuurt met de beste wensen voor beterschap. Ir. Van
den Bos heeft zich bereid verklaard om het preadvies van Sissingh toe te lichten.
Ons medelid ir. Hesseis - die uit hoofde van zijn
vroegere en huidige functie vele aspecten van de
bosbouw tot zijn werkgebied kan rekenen - zal de
discussie van hedenmiddag lelden.
Gaarne open ik dan nu de bijeenkomst.
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