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Binnen hét Meerjarenplan Bos
bouw speelt natuurbehoud een 
belangrijke rol in verband met 
het behouden en creëeren van 
boslevensgemeenschappen in ver
schillende typen bos. 

Meerjarenplan Bosbouw 

J. L. J. Hendriks Het Meerjarenplan Bosbouw is een bui
tenbeentje in de reeks van nota's die de 
afgelopen 10 jaar verschenen zijn ten be
hoeve van de ruimtelijke ordening op 
het landelijke niveau. Een kort overzicht 
van die reeks kan dat duidelijk maken. 
Het beleid van de rijksoverheid is voor 
de diverse sectoren uiteengezet in 'Struc
tuurvisies'. In 1977 is er onder andere 
een 'Structuurvisie op het bos en de bos
bouw". Structuurvisies vormden de 
bouwstenen voor de Nota Landelijke 
Gebieden. Dat was één van de drie deel-
nota's die te zamen de Derde Nota op 
de Ruimtelijke Ordening vormden. In 
de Nota Landelijke Gebieden is globaal 
aangegeven hoe de diverse sectoren ge
bruik kunnen maken van ons buitenge
bied. Het thema 'scheiding en verwe-

De levensomstandigheden voor de fauna in 
het bos kunnen worden verbeterd. Edelhert 
in Dyshave bij Kopenhagen. 

ving van functies' is hierin uitgewerkt 
voor de sectoren landbouw en natuurbe
houd. Deze vrij abstracte benadering is 
vooral ruimtelijk verder uitgewerkt in 
Structuurschema 's. 

Zo is er een Structuurschema Na
tuur en Landschapsbehoud geschreven 
waarvan in september 1984 deel d., de 
regeringsbeslissing, is verschenen. Alle 

tot nog toe hier genoemde stukken heb
ben de procedure van een planologische 
kernbeslissing (PKB) doorlopen, waar
door inspraak op ruime schaal mogelijk 
was. 

Voor de bosbouw is er geen struc
tuurschema geschreven. Het bosbouw-
beleid heeft in aanzienlijk mindere mate 
te maken met problemen van ruimtelij
ke ordening op landelijk niveau. De 
plaats van de bossen ligt vast, bosuitbrei
ding zoals in het kader van de Rand-
stadgroenstructuur maakt wat betreft de 
oppervlakte een minder groot deel uit 
van toekomstig bosareaal en de bestem
ming van de afzonderlijke bosgedeelten 
kan het beste op locale of hooguit op re
gionale schaal bepaald worden. 

Meerjarenplan Bosbouw 
In het Meerjarenplan Bosbouw domine
ren niet de ruimtelijke maar de beheers-
technische aspecten. 

De bosbeheerder kan door het kie
zen van de beheersvorm van het bos be
palen hoe sterk de diverse sectoren in het 
bos aan hun trekken kunnen komen. 
Het gaat dan om houtproductie, natuur
behoud en recreatie. Ten dele stellen de
ze verschillende eisen aan het bos, maar 
voor een groot gedeelte gaan de eisen 
ook gelijk op. In het Meerjarenplan Bos
bouw geeft de regering aan wat de 
gunstigste strategie is om op de beperkte 
oppervlakte bos zoveel mogelijk wensen 
vanuit de samenleving te verwezenlij
ken. 

De structuurschema's 'Natuur- en 
Landschapsbehoud', 'Landinrichting' 
en 'Openluchtrecreatie' vormden de ba
sis van vooral de ruimtelijke aspecten. 
De productieaspecten zijn afgeleid uit 
de in 1983 uitgebrachte 'Beleidsvoorne
mens ten aanzien van de Nederlandse 
Houtvoorziening'. 

In het Meerjarenplan Bosbouw 
wordt de technische bosbeheerskundige 
problematiek op een zodanige wijze ge
presenteerd dat ook geïnteresseerden 
zonder specialistische deskundigheid 
(zoals bestuurders) kunnen zien welke 
speelruimte er is en hoe de verschillende 
belangen zijn afgewogen. Bovendien 
moest veel verder in de toekomst worden 
gekeken, namelijk tot midden volgende 
eeuw, dan doorgaans bij planning ge
bruikelijk is, omdat bomen nu eenmaal 
zo langzaam groeien. 

In het navolgende wordt een over
zicht geboden van de wijze waarop het 
natuurbehoud in het Meerjarenplan 
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Bosbouw aan de orde is gekomen en de 
uitspraken die daaromtrent zijn gedaan. 
In een volgend artikel zal nader worden 
ingegaan op het beheer op de lange ter
mijn van bossen uit het oogpunt van na
tuurbehoud, zoals dat uit het Meerjaren
plan Bosbouw naar voren komt. 

Bosbouwkundige principes 

De definitie van het bos in het Meerja
renplan ('een min of meer natuurlijke 
levensgemeenschap van planten en die
ren waarin boomvormen aspect bepa
lend zijn') geeft al aan welk type van 
bosbouwkundige principes gehanteerd 
wordt. Een centraal uitgangspunt bij de 
planning is, dat een bos beter tegemoet 
kan komen aan alle eisen die aan het bos 
worden gesteld naarmate het 'ouder' is. 
Hiermee wordt niet de leeftijd van de 
bomen bedoeld maar de tijd dat een ter
rein al begroeid is met bos. Voor het na
tuurbehoud is het belang van de ouder
dom van bossen reeds uitgebreid aange
toond door studies in binnen- en buiten
land. Voor de houtproductie ligt dit op 
het eerste gezicht minder voor de hand. 
Een goed ontwikkelde bosgroeiplaats 
maakt echter de ruimste keuze van 
boomsoorten mogelijk en geeft ook bo
men die oud moeten worden ten behoe
ve van de teelt van kwaliteitshout, de 
beste garanties voor weerstand tegen 
ziekten, plagen en externe invloeden zo
als storm. Slechts bij kort levende be
plantingen die uitsluitend gericht zijn 
op de produktie van een zo groot moge
lijke houtmassa, kan men meer risico's 
lopen. 

Een bosgroeiplaats kan zich pas 
langzaam in de loop van enige opeenvol
gende generaties bos volwaardig ontwik
kelen. In het Meerjarenplan wordt der
halve nog eens onderstreept dat het be
langrijk is om bos op dezelfde plaats in 
stand te houden. De beheersmaatrege
len moeten gericht zijn op bescherming 
en ontwikkeling van de groeiplaats. Di
recte ingrepen in de bosbodem, die een 
degradatie van de groeiplaats kunnen 
betekenen, zoals ontwatering, strooisel-
roof maar ook bemesting, worden van de 
hand gewezen. Ook het beheer van de 
boomlaag moet afgestemd zijn op het 
behoud en de ontwikkeling van de 
groeiplaats. Grootschalige kapvlakten 
die leiden tot het teniet doen van het 
bosklimaat, moeten achterwege blijven. 
Verder moeten beheersmaatregelen zo
veel mogelijk aansluiten bij natuurlijke 
processen en structuren. In een situatie 

waar niet door de mens wordt ingegre
pen, ontwikkelt zich op den duur elk 
bos tot een zichzelf in stand houdend 
stabiel systeem. Afwijking van deze na
tuurlijke gang van zaken brengt risico's 
met zich mee, die zo klein mogelijk ge
houden moeten worden. Met deze 
opstelling heeft de regering gekozen 
voor een vorm van bosbeheer die sterk 
afwijkt van de kunstmatige bosbouw 
met gemechaniseerde methoden die de 
laatste decennia in ons land gebruikelijk 
was. 

Wensen van de samenleving 
Er zijn heel wat sectoren in de samenle
ving die op de een of andere manier be
lang hebben bij het bos. In het Meerja
renplan Bosbouw worden de aspecten 
belicht betreffende landschap, recreatie, 
houtproductie en natuurbehoud. Met 
name vanuit de laatste twee sectoren 
worden specifieke eisen gesteld aan het 
beheer van het bos. Voor een deel zijn 
deze eisen ook tegenstrijdig. Vooraf zij 
vermeld dat in het navolgende alleen op 
de natuurbehoudsaspecten en de daar
mee direct in verband staande belangen 
van de overige sectoren wordt ingegaan. 
Zo wordt niet ingegaan op bosuitbrei

ding, recreatie, landschapsbouw, jacht 
en dergelijke. 

Wat betreft de dekking van de 
houtbehoefte wordt gestreefd naar een 
toenemende zelfvoorziening. Het gaat 
daarbij niet alleen om een toename van 
het volume van het hout door verhoging 
van de productie en een beter herge
bruik van hout, doch ook om een be
paalde verdeling van de houtsoorten 
omdat voor de diverse toepassingen hout 
van een verschillende hoedanigheid no
dig is. 

Uit een oogpunt van natuurbe
houd is het gewenst dat er in alle bossen 
meer mogelijkheden komen voor na
tuurlijke ontwikkelingen. Onze huidige 
boslevensgemeenschappen dragen veelal 
een onvolledig en gestoord karakter. De 
oude bosrestanten zijn alle meer of min
der verarmd, terwijl de jongere bossen 
zich nog in een vroeg stadium met een 
lage natuurlijkheidsgraad bevinden. Het 
is derhalve gewenst dat in alle bossen die 
een meervoudige functie moeten vervul
len, de functie 'natuur' expliciet tot haar 
recht komt door toepassing van beheers-
methoden die ruimte laten voor de na
tuur. Daarnaast is het gewenst om in een 
beperkt deel van het bosareaal de functie 

Dikke holle boom in 
Forest Bentheim. 
D.B.R.) 



^^vende 86ste jaargang, nr. 2 36 

natuur voorrang te geven boven andere 
functies door een ontwikkeling van meer 
natuurlijke bossen mogelijk te maken te
gen de druk van overwegingen samen
hangend met economie en grondstof
voorziening. Het doel hiervan is om de 
in ons land aanwezige of potentiële bos-
levensgemeenschappcn in hun typologi
sche verscheidenheid in voldoende grote 
arealen te beschermen of tot ontwikke
ling te brengen. 

De bossen die in aanmerking ko
men voor dit op natuurbehoud gerichte 
beleid (in het vakjargon van de nota's 
'bossen met accent natuur'), laten zich 
grofweg in drie groepen indelen. In de 
eerste plaats is er de groep van moeras
bossen, duinbossen en stuifzandbossen. 
Deze bossen sluiten naar hun aard nauw 
aan bij de groep natuurgebieden van 
moeras, duin en zandverstuiving; daar 
komt bij dat op de betreffende bodem-
typen de capaciteit van de houtproductie 
gering is. De tweede groep is die van de 
oude bossen; hierin komen verspreid 
over het land waardevolle bossen met 
een hoge actuele natuurwaarde voor. De 
waarde is afhankelijk van het beheer in 
het verleden en van de mate van beïn
vloeding door externe miheu-omstan-
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Beeld van een afwisselend bos dat natuur
lijk aandoet in Forest Bentheim met Winter
eik, Beuk en Haagbeuk. (D.B.R.) 

digheden. De derde groep omvat de 
overige bossen; in het algemeen heide
bebossingen en ook wel landbouw
grondbebossingen. De huidige natuur
waarden zijn van wisselend niveau. Po
tentieel kunnen zij het best tot hun 
recht komen in grote samenhangende 
bosarealen, zo mogelijk in combinatie 
met heide en zandverstuivingen. 

De planvorming voor het 
bosbeheer 

De bosbeheerder staat voor de opgave 
om met behulp van de hem ten dienste 
staande technieken en methoden binnen 
de mogelijkheden van de groeiplaats van 
het bos zoveel mogelijk wensen vanuit 
de samenleving te verwezenlijken. Een 
systeem van planvorming dat hierbij een 
goede hulp kan zijn, is dat van de 'land 
use planning'. Hierbij wordt enerzijds 
het terrein geïnventariseerd en systema
tisch beschreven en anderzijds wordt 
nauwkeurig vastgelegd hoe de gewenste 
levensgemeenschap eruit moet zien en 
beheerd moet worden. In het Meerjaren
plan Bosbouw is dit systeem uitgewerkt 
voor ons Nederlandse bos om op lande
lijk niveau inzicht te krijgen in de conse
quenties van de te nemen beslissingen. 
Het systeem vindt zoveel weerklank, dat 
het ook gebruikt zal worden bij de regio
nale uitwerking van het Meerjarenplan 
Bosbouw en zelfs zal het met een aantal 
noodzakelijke verfijningen met succes 
gebruikt kunnen worden voor de plan
vorming voor afzonderlijke bossen. 

Een systematische inventarisatie 
en beschrijving van het terrein zou het 
beste plaats kunnen vinden met behulp 
van een groeiplaatsclassificatie. In ons 
land wordt echter pas sinds betrekkelijk 
korte tijd aan een dergelijke classificatie 
gewerkt; dit in tegenstelling tot de 
midden-europese landen waar deze 
werkwijze al een lange traditie heeft. 
(Duits: Standortkunde). Wel is de 
bostypologie van Van de Wijngaard (ten 
Houte de Lange, 1977) beschikbaar, 
waarbij aspecten van de groeiplaats be
langrijk zijn. Met deze typologie kon na
genoeg al het in Nederland voorkomen
de bos beschreven worden. Deze inde
ling van bostypen is namelijk sterk geba
seerd op de periode waarin en het oor
spronkelijke terreintype waarop het bos 
is aangelegd. Een uitzondering hierop 
vormt de categorie 'bos van voor 1800', 
die voorkomt op zeer uiteenlopende bo-
demtypen zoals veen, klei, zand en alle 
mogelijke grondwaterstanden. Bij een 
verdergaande toepassing van dit plan
ningssysteem zal de groeiplaatsclassifica
tie vooral op dit punt sterk moeten wor
den aangepast. 

De te realiseren (bos-) levensge
meenschap wordt in het Meerjarenplan 
het 'bosdoeltype' genoemd. Deze be
schrijving omvat niet alleen de soorten
samenstelling en de structuur van de le
vensgemeenschap, maar ook de wijze 
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van beheer waaronder ook oogst en bos-
verjonging vallen. Tevens worden de 
infrastructuur en het aandeel van mense
lijke arbeid en materieel beschreven en 
wordt een overzicht geboden van de 
kosten en de opbrengsten van het be
heer. 

Er zijn bosdoeltypen beschreven 
die geheel gericht zijn op de houtpro
ductie of op het natuurbehoud. De 
meeste bosdoeltypen nemen echter een 
tussenpositie in. Ondanks de identiek 
manier van beschrijven kan de nadruk 
binnen een bosdoeltype en daarmee de 
prioriteit van de beschreven kenmerken 
verschillen. In een bos met de nadruk op 
houtproductie zal de aangegeven boom
soortensamenstelling heel uitdrukkelijk' 
een doel zijn en zullen de beheersvor-
men zonodig worden aangepast om dit 
doel te bereiken. In een bos waar het ac
cent ligt op een natuurlijke ontwikkeling 
heeft de aanduiding van de boomsoor
tensamenstelling meer het karakter van 
een voorspelling; als er andere soorten 
verschijnen is dat ook goed. 

De bosdoeltypen zijn zodanig op
gezet, dat ze niet alleen de gehele reeks 
van de door de maatschappij gewenste 
functies vervullen. Ze zijn ook zodanig 
gekozen, dat ze passen binnen de bos
bouwkundige principes die zijn gefor
muleerd. Binnen de veelzijdige bosdoel
typen is een reeks behorende tot het 
naaldboscomplex onderscheiden. Deze 
bestaat uit één basistype (de meest ont
wikkelde vorm) en 11 daarvan afgeleide 
vormen. Er is ook een reeks van loofbos
sen met één basistype en 9 daarvan af te 
leiden typen. Deze 22 bosdoeltypen 
bestaan voor de helft uit bossen met een 
gemengde soortensamenstelling en 
meestal ook met een gevazeerde leef
tijdsopbouw. Verder zijn er 15 bosdoel
typen beschreven die speciaal gericht 
zijn op het natuurbehoud. Bij de inde
ling heeft de typologie van 'potentieel 
natuurlijke vegetaties' (PNV) zoals die 
door Van de Werf (ten Houte de Lange, 
1977) ontwikkeld is, een belangrijke rol 
gespeeld. Voor de meeste van deze 
natuurbehoudsbosdoeltypen zijn drie 
varianten beschreven, afhankelijk van de 
beheersvorm. Er is een variant met een 
spontane ontwikkeling, dus zonder in
terne beheersmaatregelen, een variant 
met een begrazingsbeheer waar met be
hulp van vee een vervangings-
gemeenschap gerealiseerd wordt en een 
variant met een beheer waar houtoogst 
een belangrijk middel is om een vervan

gingsgemeenschap in stand te houden 
(bijvoorbeeld hakhout). Tenslotte zijn er 
nog vijf bosdoeltypen beschreven die 
eenzijdig op de houtproductie gericht 
zijn. Het gaat hierbij om ongemengde 
bossen met korte omlopen. 

In het Meerjarenplan Bosbouw is 
met behulp van een tabel aangegeven 
welke bosdoeltypen op een bosbouw-

Beekbegeleidende bossen behoren tot de 
fraaiste bossen in ons land. Natuurreser
vaat Leudal. 
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kundig verantwoorde wijze op diverse 
groeiplaatsen gerealiseerd kunnen wor
den. Buiten deze aangegeven mogelijk
heden is de totstandkoming van de be
treffende bosdoeltypen ecologisch en/of 
economisch ongewenst. 

Keuzen voor de toekomst 
Bij de eindkap van een bestaande 

De beukenbossen op de zandgronden be
horen tot de overblijfselen van onze oor
spronkelijke bossen, maar zijn wat betreft 
soortensamenstelling en ruimtelijke struc-
truur sterk verarmd. Speulder- en Sprielder 
bos. 
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opstand heeft men de gelegenheid om 
een ander bosdoeltype te kiezen. In het 
Meerjarenplan Bosbouw staat aangege
ven welke keuzemogelijkheden er zijn 
en welke verhouding van bosdoeltypen 
er in de toekomst in ons land gewenst is. 
Het zal daarbij tot ver in de volgende 
eeuw duren voor deze verhouding gerea
liseerd kan zijn. Er is dan bovendien nog 

van het Nederlandse bos in natuurreser
vaten gelegen; 
— de houtproductie in het bestaande 
bosareaal zal toenemen van 0,85 miljoen 
m' tot 1,2 miljoen m^, daarbuiten zal de 
houtproductie toenemen van 0,2 tot 0,7 
miljoen m'. 

De levensvoorwaarden voor plan
ten en dieren zullen in het gedeelte van 

A 
B. 

C. 

D 

E. 

F. 

G. 

H. 
1. 
J . 

K. 

L. 
M 

BOSTYPE 

bos van voor 1800 
19e eeuwse vochtige 
heidebebossing 
19e eeuwse droge 
heidebebossing 
19e eeuv\/se 
landbouwgr 
19e eeuwse 
landbouwgr 
20e eeuwse 
heidebeboss 
20e eeuwse 
heidebeboss 

vochtige 
bebossing 

droge 
bebossing 

vochtige 
mg 
droge 
ing 

bos op veengrond 
polder bos 
20e eeuwse 
landbouwgr 
20e eeuwse 
landbouwgr 

vochtige 
bebossing 

droge 
bebossing 

kustduinbebossing 
landduinbebossing 

GROEPEN VAN BOSDOELTYPEN (OPPERVLAKTE IN HA) 

huidige 
opp. (ha) 

35.500 

17.000 

44.000 

4.500 

9.000 

33.000 

55.500 
6.000 

10.000 

8.000 

8.000 
6.000 

42.500 

279.000 

1 

8.000 

1.500 

3.500 

500 

3.000 

6.500 
2.500 
1.000 

2.000 
6.000 

34.500 

2 

9.000 

1.500 

2.500 

2.000 

1.500 
5.000 

21,500 

3 

8.000 

6.000 

11.000 

9.000 

17.000 
1.000 
1.000 

3.000 
500 

7.500 

64.000 

4 

2.000 

9.500 

10.500 

8.500 

8.000 

38.500 

5 

6.000 

1.000 

1.000 

6,000 

3.000 

1.500 

18.500 

6 

4.500 

5.000 

17.500 

8.500 

23.500 
2.500 
1.000 

5.000 
2.000 
13.50 

83.000 

7 

3.000 

3.000 

4.000 

6.500 

2.500 

19.000 

Tabel 1. Te realiseren samenstelling van 
het bestaande bosareaal rond het midden 
van de volgende eeuw. 

Groepen van bosdoeltypen 
1. bos zonder houtoogst 'l 
2. bos beperkte houtoogst/ 
3. gemengd naald-loofbos 
4. gemengd naaldbos 
5. gemengd loofbos 
6. naaldbos 
7. loofbos 

accent natuur 

veel extra aandacht nodig bij de omvor
ming van de huidige bossen om straks 
naast de gewenste verdeling van boom
soorten ook een evenwichtige leeftijds
opbouw en een goede ruimtelijke struc
tuur in het bos te krijgen. 

In tabel 1 is aangegeven welke ver
deling van bosdoeltypen in de toekomst 
gewenst is binnen het huidige bosareaal. 
Hierbij is het meest opvallend: 
— het aandeel loofboomsoorten wordt 
vergroot van 26% naar 45%; er zal een 
afname van het areaal van grove den op
treden van 47% naar 23% ten gunste 
van douglas en loofboomsoorten; 
— het aandeel gemengd bos stijgt van 
16% tot 59%; de oppervlakte bos met 
een omloop van meer dan 80 jaar neemt 
toe van 30% naar 83%; 
— het aandeel van bossen waarin een 
spontane ontwikkeling wordt na
gestreefd , neemt toe van 3 % naar 11%. 
Bossen met accent natuur (met en zon
der houtoogst) zullen in totaal 18% in 
beslag nemen. Thans is ongeveer 15% 

het toekomstige bos waar houtproductie 
plaatsvindt, aanzienlijk kunnen verbete
ren. Het aandeel van inheemse loof
boomsoorten zal toenemen, hetgeen de 
ontwikkeling van de vegetatie ten goede 
zal komen. Het beoogde veelal klein
schalige beheer zal leiden tot een geva
rieerder structuur. Tal van diersoorten 
zullen daarvan kunnen profiteren, onder 
andere doordat meer voedsel, dekking 
en nestgelegenheid aanwezig zullen 
zijn. Bovendien zullen ook in dit type 
bos — zij het op beperkte schaal — dode 
bomen kunnen blijven staan of liggen 
waarmee de variatie in levensomstandig
heden zal toenemen. 

In bossen waar op den duur geen 
houtoogst meer zal plaatsvinden, zal het 
voor de levensgemeenschap zo karakte
ristieke proces van zelfregulatie weer te
rugkeren. De natuurlijke variatie doet 
zich dan niet alleen voor in de verschil
lende stadia van successie maar ook in de 
ruimtelijke afwisseling van de ontwikke
lingsfasen van het bos (zoals verjon-
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gingsfase, boomfase e.d.). Naast jonge 
en volwassen bomen, zullen dan staande 
en liggende dode stammen, wortelklui-
ten en -kuilen en een wirwar van op de 
grond gevallen boomkronen aanwezig 
zijn. 

In gebieden met uitgestrekte hei
debebossingen zal daarenboven de na
druk komen te liggen op het ontwikke
len van levensgemeenschappen die hun 
specifieke natuurwaarde vooral ontlenen 
aan hun omvang. In het Meerjarenplan 
Bosbouw wordt voor deze gebieden 
voorgesteld het areaal bossen met accent 
natuur sterk te concentreren, omdat de 
specifieke mogelijkheden dan het best 
uitgebuit kunnen worden. Daarbij 
wordt de Veluwe als belangrijkste con
centratiegebied genoemd. De opper
vlakte bos die het accent natuur kan krij
gen, is zo groot (ongeveer 20.000 ha), 
dat te samen met de heidevelden en 
zandverstuivingen zulk een omvangrijk 
natuurgebied tot stand kan komen, dat 
er zich in de toekomst een levensge
meenschap kan ontwikkelen die in hoge 
mate zelfregulerend is. 

Summary 
Future Forestplan of the Dutch Government. 
In an official paper the Dutch government 
has recently published the policy concerning 
the future development of the Dutch forests. 
This policy is discussed, especially with 
respect to nature preservation and nature ma
nagement. The future forest management 
will bc more closely related to natural proces-
ses in the forest ecosystem. In the larget part 
of the forest area that is intended for multi
ple purpose use, more attention will be paid 
to aspects of nature conservation. 
Furthermore, in 18% of the forest area the 
forest management will be directed primarily 
at natural development. 
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De gezondheid 

Het onderzoek naar de vitaliteit 
van onze bossen, verricht door het 
Staatsbosbeheer wordt bespro
ken. De auteur signaleert een ver
band tussen de vitaliteitsvermin-
dering en de mate van luchtve
rontreiniging door zwaveldioxyde 
en ammoniak via processen in de 
bodem. 

van de bossen 
W. M.J. den Boer In vakliteratuur en populaire bladen zijn 

in de stroom van artikelen over bos-
sterfte, 'zure regen' of neutraal uitge
drukt 'de snel verminderende vitaliteit', 
regelmatig cartoons afgedrukt. 

Een paar voorbeelden: Een teke
ning van een gezelschap dat in een mu
seum naar schilderijen kijkt van bomen 
en bossen. Een lid van het gezelschap 
zegt: 'Die abstracte schilderijen van 
vroeger zeggen mij niets' . Wel erg 
wrang; treffender is het volgende. Op 

een andere tekening is een zeer hoge 
kantorenflat getekend die beduidend 
schever staat dan de toren van Pisa. De 
flat wordt overeind gehouden doordat er 
een touw gespannen is naar een gezonde 
boom. 

Symboliseert de tekening de af
hankelijkheid van iedereen, ook van de 


