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verloren. We gaan dus nu op excursie naar Duitsland om het
houttelersvak te leren. Het gaat dan echter niet om kennis over
de fijnsparrenteelt, maar om de natuurlijke bosbouw’, haast hij
zich te zeggen. ‘Fijnsparrenteelt is voor ons niet van belang.’
Dietrich Cerff: ‘Wij kunnen van de Nederlanders iets leren over
de multifunctionaliteit van bosbeheer. Wat Nederlandse bos-
bouwers voor recreanten en de natuur doen, dat is voor ons een
voorbeeld. Duitse bosbeheerders moeten leren om mensen in
het bos niet alleen maar te zien als stoorzenders voor de bos-
bouw of de jacht. Als ik in een Nederlands bosgebied kom zie
ik vaak dat dingen mooi gemaakt zijn. Dat er bijvoorbeeld
wandelpaden zijn aangelegd. Dat heb je in Duitsland heel wei-
nig. De recreatiefunctie is er wel, maar er wordt weinig gedaan
om die functie te bevorderen. Ook aan educatie en natuurbe-
scherming wordt weinig aandacht besteed door bosbouwers’,
gaat hij verder. ‘Alleen als het van bovenaf wordt opgelegd,
gaan ze daarmee aan de slag. Een eigen visie ontwikkelen op de
vraag hoe aan de verschillende functies van een bos meer ruim-
te kan worden geven, gebeurt eigenlijk nauwelijks.’ Patrick
Jansen: ‘Nederlandse bosbouwers zijn wat multifunctioneler.
Die zijn meer bezig met wat recreanten verwachten van een bos
en met biodiversiteit en cultuurhistorie. Ze zijn gewend al die
ballen in de lucht te houden.’

Met het onderwerp cultuurhistorie zijn we aangekomen bij 
de erfgoedroutes die nu verschijnen en aandacht besteden aan
bosgebieden in Duitsland en Nederland. Wat is het doel van
deze uitgaven? Jansen: ‘Het primaire doel van Probos is om 
cultuurhistorie tussen de oren te krijgen van bosbeheerders.
We hopen dat we mensen met de nieuwe gidsjes kunnen laten
zien dat een bos allerlei functies heeft, waarvan cultuurhistorie
er een is. Als het publiek dat interessant vindt, is dat een stimu-
lans voor bos beheerders om daar actief mee bezig te gaan. We
hopen dat ze cultuurhistorie dan integraal opnemen in hun
beheer.’ Cerff: ‘We willen laten zien dat een bos een gegroeid
geheel is. Dat er sporen van vroeger te vinden zijn die nu nog
belangrijk zijn voor de biodiversiteit. Voor veel mensen in
Duitsland is dit verhaal nieuw en we hopen dan ook met deze
reeks te bereiken dat mensen er kennis van nemen, er door ge-
boeid raken en er iets mee gaan doen.’ Jansen: ‘Het interessante
van cultuurhis torie is dat het heel goed te combineren is met
andere functies van het bos. Het is een bindende factor.’

• Er verschijnen cultuurhistorische routes in zowel het Nederlands als Duits over

de bosgebieden Wolfheze, Beekhuizen en Heuven, Sint-Jansberg, Bergherbos,

Kemperberg, Klever Reichswald, Diersfordter Wald, Duisburger Stadtwald en 

Dämmer Wald.
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Als je je bos wilt vernietigen, moet je fijnsparren aanplanten.

Dat is de wijsheid die te vinden is op een Duits monument,

opgericht na de zware storm die in 1910 een ramp betekende

voor de Duitse bosbouw. 

de Duitse bossen, veelal bedekt met gelijksoortige fijn -
sparren, aangeplant ten bate van de houtproductie, waren

niet bestand tegen de verwoestende kracht van de wind. ‘Er
werd echter niks geleerd van deze catastrofe’, aldus Dietrich
Cerff, specialist natuurbescherming bij nabu, de Naturschutz-
bund Deutschland. ‘Men bleef nog tientallen jaren doorgaan
met het aanplanten van fijnsparren.’ 
‘In Duitsland is de houtproductie stevig verankerd in het bos-
beheer’, aldus Patrick Jansen, directeur van Probos. ‘In Neder-
land is daarentegen sinds de jaren tachtig het belang van hout-
oogst en houtproductie minder geworden. In de jaren vijftig 
en zestig is er aandacht gekomen voor de recreatiefunctie van
het bos en vooral in de negentiger jaren is de bosecologie sterk
opgekomen. Dit ecologisch denken heeft het bosbeheer de af-
gelopen twintig jaar gedomineerd in Nederland.’ Cerff: ‘Hout-
productie kent in Duitsland inderdaad een lange traditie. Daar-
naast is in de jaren zeventig en tachtig het thema recreatie
opgekomen. In de laatste twee decennia is er ook aandacht ge-
komen voor de natuurbescherming. Ondanks deze ontwikke-
lingen is het bosbeheer in Duitsland in de praktijk nog vaak
gericht op houtproductie. Dan gaat het om de vraag hoe je de
andere functies daarin kunt integreren.’

Jansen: ‘De laatste twintig jaar zijn we in Nederland aan de slag
gegaan om van gelijkjarige monoculturen, ongelijkjarige men-
gingen te maken. Er moesten in een bos verschillende boom-
soorten van verschillende leeftijden komen, zodat de biodiver-
siteit daarvan zou kunnen profiteren. Onder invloed van de
economische crisis en de ambtsperiode van minister Bleeker is
er de afgelopen jaren echter veel bezuinigd. Omdat er toch geld
verdiend moet worden, zie je dat de houtproductie de afgelo-
pen twee jaar weer aan belang gewonnen heeft. Als je drie jaar
geleden had gezegd, dat Natuurmonumenten een houtoogst-
doelstelling zou opstellen, had iedereen je voor gek verklaard.
Toch is dat nu het geval.’

Elkaar iets leren

Cerff: ‘Ik wil wel graag een nuance aanbrengen in het beeld dat
ik zojuist van de Duitse bosbouw heb geschapen. We hadden
zo’n honderd jaar geleden in Duitsland een grote discussie over
de richting die de bosbouw moest opgaan. De mensen die toen
pleitten voor een systeem van gemengde bossen hebben verlo-
ren. Toch waren er particuliere boseigenaren die zich daar niks
van hebben aangetrokken. Zij besloten op een duurzame ma-
nier met hun bos om te gaan. Later zijn deze pioniers het voor-
beeld geworden voor de beheerders van het Staatswald.’ 
Verschillende manieren dus waarop in beide landen wordt om-
gegaan met bosbeheer. Toch zijn de Nederlanders zich nu weer
aan het oriënteren op de houtproductie. Jansen: ‘In Nederland
hebben we de afgelopen twintig jaar veel kennis over houtteelt

� Dietrich Cerff van NABU-Naturschutzstation Niederrhein e.V. en Patrick Jan-

sen van Probos.

‘ w i l l s t  d u  d e i n e n  w a l d  v e r n i c h t e n  – p f l a n z e  f i c h t e n ,  n i c h t s  a l s  f i c h t e n ’

Bosbeheer in Nederland  en Duitsland
� Een weide in het Duisburger Stadtwald, een enorm boslandschap midden in

het Ruhrgebied.

Nederlandse 

bosbouwers

zijn multi-

functioneler 

dan hun Duitse 

collega’s




