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Het is een goede gedachte van de Studiekringcommissie van de Koninklijke Nederlandse Bosbouwvereniging om het onderwerp "Bos en Recreatie"
ter discussie te stellen in de kring van bosbouwers. Indien hieronder reeds
bekende zaken naar voren worden gebracht, is het misschien toch nuttig
deze nog eens uit te spreken.
Ook wij bosbouwers kunnen en mogen onze ogen niet sluiten voor de
opdringende recreatiebehoeften. Het zou onjuist zijn om bestaande belangen
van bijvoorbeeld de houtproduktie te conserveren en negatief te staan tegenover de veranderde tijd; integendeel ook wij zijn verplicht grote aandacht aan
deze recreatiebehoeften te besteden. Daarbij komt, dat daar waar tegenstellingen bestaan tussen recreatiebelangen enerzijds en andere belangen
zoals bijvoorbeeld houtproduktie of natuurbescherming anderzijds, een en
ander vaak door een gekleurde bril wordt bezien.
Naast de ons reeds lang vertrouwd in de oren klinkende term produktiebos, heeft de ontwikkeling op het gebied van de recreatie ons de term recreatiebos gegeven. Men kan beweringen beluisteren zoals: recreatie als bedrijfsdoel is van grotere betekenis dan houtproduktie, want bij dalende houtprijzen en stijgende kosten in het produktiebos is spoedig een negatieve uitkomst bereikt. In plaats van te trachten het evenwicht in de bedrijfsuitkomsten te bereiken door hogere prijzen en lagere kosten, .zou kunnen
worden overwogen om de ideële waarden van het bos als motief voor bijvoorbeeld belastingverlaging te gebruiken. Deze ideële waarden of welvaartswerkingen van het bos zijn inderdaad uitstekend te gebruiken als argument
voor het in de openbaarheid brengen van de bosbouw en kunnen als argument worden gebruikt om van het bos recreatiebos te maken.
Maar om althans een deel van de binnenlandse houtbehoefte te kunnen
dekken moet er produktiebos zijn. Voor ieder land is het immers van belang
om voor de houtvoorziening, zeker in moeilijke tijden, niet geheel op het
buitenland te zijn aangewezen. Dit zou kunnen duiden op de noodzaak van
een keuze tussen óf produktiebos óf recreatiebos. Doelbewust heb ik echter
in de titel van deze bijdrage gezet: Produktie bos en Recreatiebos. Ik ben
namelijk van mening dat een samengaan van deze twee bedrijfsdoelen mogelijk en wenselijk is en zal, constaterende dat bosrecreatie een niet weg te
cijferen feit is, trachten de volgende stellingen te verdedigen:
Een goed beheerd produktiebos kan recreatief van grote waarde zijn
want het voldoet aan vele eisen van recreatieve aard. Voorwaarden voor de
instandhouding van het bos, zowel voor produktie als voor recreatie, zijn
gelegen in een beheer gericht op de houtproduktie.
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In een goed beheerd produktiebos worden grotere en kleinere wegen
aangetroffen, is er afwisseling in leeftijdsopbouw, vaak ook in boomsoortensamenstelling, in bosopbouw, zijn zon- en schaduwplekken aanwezig, enz.;

dit zijn ook voor de recreatie-zoekende zaken die hem kunnen aantrekken.
Een voorbeeld van een voor recreatie geschikt produktiebos is Oostereng.
Overigens komt men met een dergelijke beoordeling in het subjectieve vlak
terecht. De vraag die moet worden gesteld is: wat vindt men mooi; toch
meen ik dat hiervoor slechts kleine voorzieningen, waarop ik hierachter
terug kom, behoeven te worden getroffen.
Bosgebieden zijn in het algemeen uitstekend geschikt voor meervormig
gebruik; soms worden houtuitsleep en recreatie als onverenigbaar beschouwd

(V.S.), maar aan de andere kant maakt een goed verzorgde bosexploitatie
met zijn wegen en paden een streek toegankelijk voor recreatief gebruik.
Deze meervormige doelstelling die aan het bos moet worden gegeven om
het maximum profijt voor de gemeenschap te verkrijgen, vindt thans algemeen erkenning en toepassing. Een Amerikaanse uitspraak hierover luidt:
"Multiple use forestry provides more things for more people than any
single use". Veel is hiertoe bijgedragen door de openingsrede op het laatste
Wereldbosbouwcongres in Seattle in 1960. Het thema van deze rede, trouwens van het gehele congres, was "Multiple Use of Forests", waaronder
wordt verstaan het gebruik van het bos voor houtproduktie, recreatie, wild
en vis (natuurbehoud), waterberging en windkering (waterhuishouding) en
veeweide; dit laatste heeft in ons land geen betekenis.
Een eenzijdige bestemming aan het bos geven is in de tegenwoordige
tijd ongewenst; dus niet èf houtproduktie Of recreatie. Er zal een integratie
van bedrijfsdoelen moeten plaatsvinden, waarbij al naar de ligging het ene
bedrijfsdoel zal moeten praevaleren boven het andere; het onbenut laten
van andere mogelijkheden is niet toelaatbaar. In een deel van het bos zal
recreatie op de voorgrond staan, in een ander deel houtproduktie. Ook is
er plaats voor exclusief gebruik, hetzij voor houtproduktie, hetzij voor recreatie. Het vinden van een synthese tussen deze verschillende doelstellingen of belangen is geen eenvoudige zaak. Maar wij moeten bedenken, dat
een economisch gezonde basis voor het bos noodzakelijk is, wil het bos op
den duur zijn functie geïntegreerd kunnen vervullen, daar een beheer niet
gericht op de houtproduktie het bos op den duur doet verdwijnen en andere
vormen van bodemgebruik in de plaats van het bos komen.
Het zij mij vergnnd enige verdere opmerkingen ten aanzien van de twee
doelstellingen houtproduktie en recreatie te maken.
Wij moeten wel bedenken, dat ook opvoering van de houtproduktie in
Nederland noodzakelijk is. Zo schrijft Stoffels (1961) als volgt: "De houtopbrengst is niet de enige maatstaf voor de beoordeling van de betekenis
van het bos voor een land. Dit geldt des te sterker naarmate het land dichter
is bevolkt. Houtopbrengst is één der belangen, recreatie is een ander belang,
niet alleen ideëel, maar ook economisch. Dit wil natuurlijk niet zeggen,
dat de houtopbrengst van geen betekenis is. Integendeel, elke mogelijkheid
tot verhoging van de produktie van het Nederlandse bos moeten wij met
beide handen aangrijpen. Maar maatschappelijk en ook economisch gezien
mogen wij de houtopbrengsten niet als de enige factor bezien."
Tot zover Stoffels. Ik zou het thans zo willen stellen dat een synthese
tussen het boseconomische bedrijfsdoel en de bosrecreatie beslissend VOOr
de toekomst is, daar immers de recreatie toenemende betekenis krijgt.
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In deze zin spreekt zich ook Burger (1959) uit: "Het doel van de bossen
is in Nederland slechts ten dele houtproduktie. Voor sommige eigenaren
is immers handhaven van familietraditie of ook recreatie het vrijwel enige
doel, voor anderen de jacht. Door onbekendheid met bepaalde methoden
van beheer wordt dan soms niet gestreefd naar een compromis tussen de
verschillende doeleinden van beheer. Zo zijn jacht en houtproduktie vaak
wel te kombineren in een zeker compromis, evenals die beide met de recreatie." Ik zou hier aan willen toevoegen, dat meer en meer bij de particuliere bosbezitterhet idee doordringt, dat naast jacht en recreatie het bos
ook een economische functie heeft. En voorts mede in verband met het
volgende een uitspraak van dr Sonnemann (zie Färber, 1962) willen aan·
halen: "Für die Bundesrepublik komme ein Naturparktyp in Betracht der
eine veroünftige wirtschaftIiche Nutzung nicht van voroherein ausschliesst".
Natuurwetenschappelijk waardevolle terreinen zijn vaak mede voor de
recreatie belangrijk; recreatie en natuurbehoud gaan hand in hand; deze
beide moeten ook aan andere vormen van bodemgebruik worden gekoppeld (Fransens, 1962). In dit verband zou ik ook Van Vloten (1947) willen citeren: "Bij al zijn enthousiasme voor natuurschoon vediest echter de
bosbouwer zijn hoofddoel niet uit het oog: de houtproduktie. Een controverse of conflict behoeft hieruit niet te ontstaan; de belangen van houtproduktie en natuurschoon staan elkaar niet in de weg. Zij kunnen naast
elkaar gaan."
De aangehaalde deskundigen zien dus ook geen noodzakelijke conflictsitu~tie. Daar komt nog bij, dat alhoewel het onderzoek op het gebied van
de recreatie in bos in Nederland nog schaars is, het weinige dat wij er van
weten, er op duidt dat zij de eigenlijke bosrecreatie niet moeten overdrijven
(scriptie Hendrikx).
De voor de recreatie te treffen maatregelen kunnen bijna geheel in het
kader van ons houtteeltkundig en inrichtingstechnisch handelen worden
volbracht. Ik denk hierbij bijvoorbeeld aan een mogelijke verlenging van
de omloop van een aantal boomsoorten en het aanpassen van de verjongiilgstechniek op bepaalde plaatsen (Mastbos, Breda) ten behoeve van de
recreatiedoelstelling. Aan de hand van het prae-advies van 'van der Kloet
kunnen de volgende eisen, die de recreatie aan het bos stelt, worden opgesomd: ontsluiting, afwisseling in samenstelling en leeftijdsopbouw, hoge
omloop, natuurlijke verjonging, kleine kapvlakten, uitkapsysteem, specifieke
doelen als theeschenkerij, speelvijver e.d. De vraag doet zich dus voor in
hoeverre het Nederlandse bos hieraan kan voldoen. In het kort hierover het
volgende.
Een bosbeheer gericht op' de houtproduktie behoeft geen rechthoekig
wegennet. Het kan dus de recreatie tegemoet komen door tot op zekere
hoogte zijn wegen niet recht te trekken, maar met bochten te laten verlopen. De boomsoortenkeuze in het produktiebos is gebaseerd op bodem
en klimaat. Hierdoor ontstaat al een zekere afwisseling in de samenstelling
van het bos, omdat het bodem type op betrekkelijke korte afstand reeds
wisselt. Waar tengevolge van bodemomstandigheden grotere uitgestrektheden
geen afwisseling zullen toestaan, kan door het aanplanten van loofhoutsingels toch variatie worden aangebracht. Het gevoerde bosbeheer gericht
op de houtproduktie brengt vanzelf afwisseling in leeftijden met zich mede.
Een verlenging van de omloop zal in sommige gevallen zonder groot verlies
mogelijk zijn, in andere gevallen zullen bodemtoestand en/of boomsoort dit
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niet toelaten. Dit laatste doet zich op vele plaatsen Voor bij de lariks, het
eerste zal bijvoorbeeld bij groveden op betere gronden en bij eikenbossen
mogelijk zijn. Maar wij moeten ons realiseren dat de bosbouw in Nederland
is teruggedrongen tot de slechte gronden en deze zullen daarom meestal
de beperkende factor zijn. Dit doet zich onder andere ook voor bij de toepassing van natuurlijke verjonging en van uitkapbos. Alleen op de allerbeste
gronden bestaan mogelijkheden van succesvolle toepassing hiervan. De noodzakelijke afrasteringen van jonge culturen verhogen de recreatieve waarde
van het bos niet. Het toepassen van kleine kapvlakten is in het produktiebos een modern principe geworden.
Samenvattend kan worden geconcludeerd, dat met beperkte maatregelen
het produktiebos ook voor de recreatie kan worden ingericht zonder dat
dit de houtproduktie en de opbrengstregeling enz. ernstig zal beïnvloeden.
Maar van de recreatiekant bekeken speelt zich de massarecreatie ook niet
in het produktiebos af. Voor deze recreatie moeten voorzieningen worden
getroffen in de vorm van speciaal ingerichte terreinen (theeschenkerij, speelvijver e.d.) die slechts een geringe oppervlakte aan het produktiebos onttrekken. Ook de bermrecreatie langs wegen in het bos zal wat meer voorzieningen eisen, maar toch de houtproduktie ook nog niet sterk beïnvloeden.
Onder zeer bijzondere omstandigheden zal men van produktiebos op recreatiebos moeten omschakelen, maar voor het overgrote deel van het bos
zal ook in de toekomst de opbrengst het hoofdbedrijfsdoel moeten en kunnen
blijven.
Ik zou dit willen demonstreren aan de hand van een artikel over het
Frankfurter Stadtwald (1962). In dit 5000 ha grote stadsbos neemt het
gedeelte met eigenlijke recreatievoorzieningen 200 ha in. De overige 4800
ha worden volgens de moderne bosbouwkundige inzichten beheerd en leveren
hoge houtopbrengsten en water voor de stad Frankfurt. Ruppert, de deskundige beheerder van dit bos, bestrijdt de opvatting, dat een recreatie bos
niet meer economisch kan zijn: "Zwischen einem normalen, auf Holzertragswirtschaft abgestellten Wirtschaftswald und einem Erholungswald ist
gar kein Unterschied festzustellen." Ook in de recreatiegebieden is het beheer in al zijn facetten, zoals boomsoortenkeuze en bedrijfsvorm afgestemd
op de groeiplaats en voorts op de mensen die er komen. Ook de voor recreatie ingerichte delen moeten bos zijn en blijven, bos dat economisch is
en daarmede financieel gezond. Produktiebos en recreatiebos sluiten elkaar
ook hier dus niet uit.
Wij moeten zorgen voor het voortbestaan van ODze bossen en de daarmede verbonden waarden zoals onder andere de recreatie. Het bos kan
deze functies alleen vervullen als het beheer is gericht op de houtproduktie; dan alleen is zijn voortbestaan verzekerd, want de houtproduktie
op economische basis biedt betere waarborgen voor de instandhouding \..an
het bos dan de meest ingrijpende overheidsmaatregelen. Zo stelde ook van
Soest (1959) deze kwestie en voorts vermeldt hij: "Het bos is één van de
weinige vormen van grondgebruik in Nederland waarvan de overheid nadrukkelijk heeft uitgemaakt, dat het qua oppervlakte in beginsel in stand
moet blijven. Het zijn voornamelijk niet-economische overwegingen die tot
deze uitspraak hebben geleid. Echter zou een niet rendabele bosbouw de
druk van andere vormen van bodemgebruik niet kunnen weerstaan zonder
beschermende maatregelen van overheidswege. Deze moeten des te ingrij-
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pender zijn, naarmate het economisch fundament van de bosbouw zwakker is."
Ik zou willen eindigen met de volgende aanhaling uit "The Timberman"
(LXIII (4) 1962 (70), Redwood Region Logging Conference): "There is
too much stress on "fun from foresls" and not enough appreciation of the
fact that many of America's millions must live from the productive use of
natural resources grown on land".
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