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vaker dood hout te zien. Vooral sinds de jaren
tachtig laten beheerders dode bomen liggen.
Alweer iets waarmee het Nederlandse bos-
beheer in de wereld voorop heeft gelopen.
Jansen van de stichting Probos: 'Het was een
flinke cultuuromslag, maar het werkt. De
helft van de biodiversiteit in een bos is

immers afuankelijk van dood hout. ,

Wel heeft Jansen zorgen over de kwaliteit
van het bos. In de eerste plaats zijn de Neder-
landse bossen niet erg natuurlijk. 'Het is alle-
maal cultuurnatuur. Zelfs de bossen in de
Belgische Ardennen en de Duitse Eifel zijn
aangeplant voor de houtproductie. ,

prehistorie was bedekt. Inmiddels is er weer
360.000 hectare, ruim 10 procent van de to-
tale oppervlakte. Elk jaar groeit het Neder-
landse bos met 1.400 hectare-

Niet a11een met de hoeveelheid bos gaat

~ ' ervan. Zo is er in Nederlandse bossen steeds

AnVFRTFNTIF



Boven: een exoot, de Douglasspar, afkomstig

I uit Oregon IVSI. Onder: de inheemse grove den

BESTEL SNEL OP WWW.ELsEVIERFILMsHOP.NL OF VUL DE COUPON IN!
k___~~~ ~~

GEEN INTERNET? GEEN PROBLEEMI Vul de coupon in (postzegel niet nodig} en stuur naar:
Elsevier Filmshop, Antwoordnr 1304, 2000 V D Haarlem.

Hierbij verleen ik een eenmalige machtiging om het
aangekruiste bedrag (plus max. 4,95 verzendkosten} van naam: -" .~ -
mijn rekening af te schrijven. ---,Cc; -.;

§ A Touch of Frost seizoen 1 en 2 e 39,95A Touch of Frost seizoen 1 e 24,95 'c , -.c

A Touch of Frost seizoen 2 e 24,95 stcode + woon laats:
P!! p

Als gevolg daarvan is het vaderlandse bos
relatief jong, er zijn weinig oude woudreu-
zen, en om die reden proberen Staatsbosbe-
heer en Natuurmonumenten dat veroude-
ringsproces te versnellen door her en der bo-
men om te hakken of te 'ringen' .J ansen: 'Ze
hebben naar mijn smaak iets te veel haast. ,

Ook vraagt hij zich af of de slinger niet
naar de andere kant is doorgeslagen, of er
momenteel niet te weinig aandacht is voor de
economie van het bos. In het verleden stond
voorop dat een bos geld moest opbrengen
door houtproductie en jachtopbrengsten.
Tegenwoordig is ecologie -biodiversiteit
en natuurwaarde -dominant. 'We hebben zo-
wel de houtproductie als de jacht de nek
omgedraaid. Daarom stellen de opbrengsten
in een Nederlands bos nauwelijks meer iets
voor.'

Eigenlijk is dat niet duurzaam, vindt Jan-
sen. 'Volgens mijn definitie van duurzaam-
heid moet een bosbeheerder op eigen benen
kunnen staan. Dat is nu niet zo. Momenteel
zijn de Nederlandse bossen te afhankelijk van
subsidies. Nu is dat geen probleem, omdat
Nederland rijk is en de overheid en de politiek
genoeg geld overhebben voor de bossen. Maar
dat kan in de toekomst veranderen. Bosbeheer
is een kwestie van langetermijndenken. Een
bos gaat meer dan honderd jaar mee. ,

Wat Jansen persoonlijk een mooi bos
vindt? 'Een monocultuur van beuken die alle-
maal even oud zijn. Zo'n kathedralenbos met
een gesloten kronendak dat je af en toe nog op
de Veluwe tegenkomt. Helaas gaat ook dat
verdwijnen. Ook een monocultuur mag niet
meer van de huidige bosecologen. ' .
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