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I Indien het beleidsvoornemen van de overheid gericht is op het. via bosreservaten verdiepen van het
inzicht in de relatie tussen beheers- en Inrichtingsmaatregelen en de natuurlijke processen In bossen.
dan houdt dit in dat in deze reservaten het zogenaamde "natuurmodel" (geen menselijke activiteit), het
"continueringsmodel" (voortzetting van het beheer
met de oorspronkelijke doelstelling) en het "proefmodel" (beheer met van de huidige en te verwachten be-

van het abiotisch milieu van "natuurmodel", "continu-

eringsmodel" en "proefmodel" uitgangspunt zijn.
VI Indien er van oudsher contlnuiteit in het beheer
en goede verslaglegging waren geweest, hadden we
reeds nu wellicht zoveel geweten dat de instelling van
bos reservaten overbodig zou zijn.
VII

Gezien de aard van de ontwikkelingen van het

hoeften afgeleide doelstellingen) naast elkaar aanwezig dienen te zijn.

bos als levensgemeenschap. in het bijzonder die van
jonge ontginningen, en de betekenis hiervan voor de
aard van de in het bos plaats vindende processen,

11 Het aanwijzen van bosreservaten heeft slechts zin
wanneer hiermede een bijdrage kan worden geleverd
aan de vermeerdering van kennis omtrent het verloop
van de levensprocessen in het bos. Aangezien dit
doel omvangrijke en langdurige bestudering kan ver-

dienen de bos reservaten gekozen te worden op
grond van wetenschappelijke criteria die deze ontwikkelingen het meest volledig omschrijven.

gen, moet de keuze van de bosreservaten gedaan
worden op grond van advies vanuit het onderzoek.

kan goede verslaglegging over activiteiten en veranderingen in daarvoor geschikte, karakteristieke bos-

III Enkele volledige en representatieve bosreservaten zijn belangrijker dan vele en minder volledige.

VIII

gedeelten uitkomst bieden. Deze verslagen moeten
voor het onderzoek toegankelijk zijn.
IX

IV

Het onderzoek dat in vele omringende Europese

Aangezien de onderzoekcapaciteit beperkt is,

De status van een bosreservaat is het best verze-

kerd door vastlegging bij de wet.

landen aan de ontwikkelingen in bos wordt gedaan, is

slechts ten dele overdraagbaar op de Nederlandse si-

X

tuatie. Daarom is in Nederland onderzoek aan bosreservaten nodig.

tatie moet afrastering en apart wild beheer in bosreservaten overwogen worden.

V Met het oog op de algemene doelstelling voor
bosreservaten moet de blijvende vergelijkbaarheid

XI De term "bosreservaten" is voor de hier bedoelde objecten ongelukkig gekozen.
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In verband met de invloed van dieren op de vege-
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