Studiekring dag 1973
Op 16 november 1973 is in het Jaarbeurscongrescentrum te Utrecht een Studiekringdag gehouden
met als thema: "Bos en landschap bij de herinrichting van Oost-Groningen en Oost-Drente". Algemene inleidingen zijn gehouden door ir. A. D.
Oostra. R. J. Benthem en ·ir. J. L. Guldemond; een
drietallandschapskundigen (R. M. W. J. Nas,
ir. W. "hijsen en A. Veenstra) heeft preadviezen
uitgebracht over de mogelijkheden tot toepassing

van de landschapsbouw. Op deze preadviezen
is vanuit het standpunt van de bosinrlchting commentaar geleverd door ir. J. van den Bos.
De discussie stond onder leiding van prof. dr. ir.
F. M. Maas en is gevoerd via een forum, bestaande
uit de inleiders, preadviseurs en commentator.
Toegevoegd zijn de openingsrede van "ir. H. A. van
der Meiden, voorzitter van het Studiekringbestuur,
en een nabeschouwing en conclusies, opgesteld
door het Bestuur van de Studiekring.

Openingsrede door ir. H. A. van der Meiden, voorzitter van het Studiekringbestuur
Dames en heren,
Namens het bestuur van de Studiekring van de
Koninklijke Nederlandse Bosbouw Vereniging heet
ik u van harte welkom op onze jaarlijkse bijeenkomst. Een speciaal woord van welkom aan het
grote aantal gasten dat we vandaag in ons midden
hebben. Het doet me bijzonder veel genoegen onder hen ook een aantal vertegenwoordigers te mogen
begroeten van colleges van Burgemeester en Wethouders van gemeenten in het noorden van het land.
Als Studiekring van de Bosbouwvereniging houden
w!.i ons vandaag bezig met wat ik zonder enige aarzeling zou willen noemen één van de opmerkelijkste
landschaps- en bosbouwprojecten in Nederland van
de laatste decennia. Dit project vindt zijn oorsprong
in een initiatief dat in gezamenlük overleg tussen
veel instanties en personen betrekkelijk snel tot
zichtbare resultaten, d.w.z. bos, blijkt te leiden. Is dat
realiseren van bosplannen elders dan zo iets bijzonders? Helaas, ik dacht van wel, tenminste als men
de IJsselmeerpolders, waar een voortvarend bebossingsbelèid wordt gevoerd, buiten beschouwing laat.
Vooral in de laatste vijftien .. twintig jaar is
steeds weer op velerlei plaatsen en op velerlei wijze
de toenemende betekenis van het bos voor onze
maatschappij luid verkondigd. Er is en wordt veel
tijd in de bosbouw, landschapsbouw en aanverwante disciplines besteed aan het praten over en het
ontwerpen van bossen. Meestal blijven het papieren
bossen. In volstrekt onvoldoende mate wordt nieuw
bos aangelegd. Uiteraard doen zich bij de uitbreiding van ons bosareaal grote problemen voor, maar
desondanks wordt het m.1. toch wel tijd om eens

zeer kritisch de vraag te stellen of alle mogelijkheden,
ook die op het terrein van de particuliere bebossingsactiviteiten, wel voldoende worden benut, m.a.w.
of het beleid in ons land wel voldoende op die bosuitbreiding is gericht. Het wordt steeds dringender,
die vraag te stellen. De behoefte aan bos stijgt om
verschillende redenen. Ik de'nk aan recreatie, leefklimaat in het algemeen, milieuverbetering in engere
zin, aan de produktie van de zo -belangrijke grondstof
hout. Daarbij mogen we dan bovendien vaststellen
dat het karakter van het bos in zich bergt dat het
de gemeenschap een veelheid van diensten tegelijkertijd kan bieden, zij het met verschillen in accenten.
Er zijn ongetwijfeld maar heel weinig menselijke
activiteiten waar men, zoals wèl in de bosbouw, tegelijk aan dé twee -grote problemen van onze toekomst
tegemoet kan komen, nl. het probleem van de verslechtering van milieu en leefklimaat, en ten tweede,
het probleem van de structureel toenemende grondstoffenschaarste, een schaarste die ook bij hout nu
steeds duidelijker gaat optreden. Het zal dUidelijk
zijn dat derhalve bosuitbreiding twee heel grote belangen dient. Het zal ook duidelijk zijn dat in verband
hiermee alle bij het bos belanghebbenden een open
oog moeten hebben voor elkaars wensen en elkaars
mogelijkheden.
Vandaar dat ik gelukkig ben dat vandaag in deze
zaal een brede schakering van in bos geïnteresseerden aanwezig is. Dit zal hopenlijk in de discussies van
deze middag de veelzijdige mogelijkheden, integraal
in het bos aanwezig, recht doen wedervaren.
Ik wens u een interessante, zeer nuttige dag toe
en open daarmee deze bijeenkomst.
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