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habitat te geven en de mogelijkheid te bieden
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Vertaling naar Nederland
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zijn voor meer verbetering. De studiereis heeft
duidelijk gemaakt dat het bosbeheer in Canada
en delen van de Verenigde Staten vooruitstrevend is. Andere landen kunnen hier zeker
wat van leren, zoals Australië al heeft laten
zien. Ook geeft het Probos en haar partners
veel inspiratie en aanknopingspunten bij de
ontwikkeling van het concept Boslandschappen.

De wijzen wonen in het westen
Het Noord-Amerikaanse bosbeheer was oorspronkelijk geënt op de Midden-Europese
bosbouw. Na grote druk uit de samenleving om af te stappen van het kaalkapsysteem, heeft men kosten nog moeite gespaard om een ‘ecologischer’ bosbeheer te
ontwikkelen en toe te passen. Wat kan Europa op haar beurt nu van Noord-Amerika
leren?

Patrick Jansen
Mark van Benthem

Onder begeleiding van Gerry Fraser (l),Warren Wartig (2e van r) van het bedrijf Interfor en bosecoloog
prof. Hamish Kimmins (r) zijn de effecten van verschillende houtoogstsystemen bestudeerd (foto Mark van Benthem, Probos)
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Noord-Amerika beschikt nog over referenties van meer natuurlijk bos wat zeer waardevolle informatie geeft voor het beheer
van productiebossen (foto Mark van Benthem, Probos)
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Kroondomeinen, Nationaal Park De Hoge

Een voorbeeld van ´retention harvesting´, waarbij in dit geval in een cluster, een deel
van de bomen blijven staan en daarmee kenmerken van ouder bos behouden blijven
(foto Mark van Benthem, Probos)
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