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bevordert en begeleidt deze afdeling
het vrijwilligerswerk in landschapsonderhoud en weidevogelbescherming.
Het resultaat van de fusie is dat er een
soepele samenwerking is ontstaan tussen de eigenaar, de mensen in het veld
en op kantoor en de overheden.
Ervaringen die in een lange reeks van
jaren zijn opgedaan, hetzij in het uitvoerend terreinbeheer, hetzij in de advisering aan particuliere eigenaren komen
zo ter beschikking aan iedereen in
Overijssel die mee wil werken om de
kwaliteit van natuur en landschap in de
provincie te vergroten.
Landschap Overijssel
Poppenallee 39, 7722 KW Dalfsen
tel 0529-401731, fax 0529-401252
e-mail: info@landschap-ov.nl.
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FUSIE BOSGROEPEN NOORD
N E D E R L A N D , D E H O LT I N G E N
SALLAND-TWENTE
H. Vernhout

Per 1 januari aanstaande gaan de Bosgroepen Noord Nederland, de Holting en
Salland-Twente fuseren tot één nieuwe Bosgroep Noord-Oost Nederland. De
leden van de afzonderlijke Bosgroepen hebben inmiddels hiermee ingestemd.
Na de fusie ontstaat een Bosgroep met als werkterrein de provincies
Groningen, Drenthe, Friesland en Overijssel alsmede de Noordoostpolder. De
“nieuwe” Bosgroep heeft op 1 januari circa 320 leden met circa 28.000 ha bos.
Het doel van de fusie is onder andere
het creëren van een flexibeler en slagvaardiger werkapparaat, schaaleffecten
bij houtverkoop, efficiencywinst en uiteindelijk een effectievere en kwalitatief
betere dienstverlening aan de leden.
Ook is de fusie van belang voor de verbetering van de steeds belangrijker wordende samenwerking tussen alle
Bosgroepen in de Unie van Bosgroepen.
In de nieuwe werkorganisatie zullen
zowel sectorale (specialisatie bij bijvoorbeeld houtverkoop) als regionale (aanspreekpunten per regio) componenten
aanwezig zijn. Het streven is er op
gericht de contacten met de leden
zoveel mogelijk op de bestaande voet
voort te zetten. De leden behouden in

eerste instantie dan ook hun eigen contactpersonen.

Organisatie
De organisatievorm blijft de coöperatieve vereniging. Het blijft dus een organisatie van en voor de leden en zonder
winstoogmerk. De hoofddoelstelling
blijft dan ook (in statutaire taal):
het bevorderen van een doelmatig en
meer rendabele exploitatie van de bossen en natuurterreinen van de leden,
teneinde deze met de daaraan verbonden functies, zoals houtproductie en
recreatie, in hun natuurwetenschappelijke, landschappelijke en cultuurhistori-

De nieuwe Bosgroep Noord-Oost Nederland heeft de zorg voor 28.000 ha bos.
Foto: Hans Dekker.
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sche waarden evenwichtig te ontwikkelen en daarmee duurzaam in stand te
houden.
Het bestuur van de nieuwe Bosgroep zal
in aanvang bestaan uit 9 leden. Deze
zijn afkomstig van de huidige besturen
van de drie en vertegenwoordigen
zowel de verschillende regio’s als eigenaarcategorieën die lid zijn van de
Bosgroep (particulieren, natuurbeschermingsorganisaties en de bosbezittende
overheden).
Er wordt uitgegaan van in totaal ongeveer 5 vaste personeelsleden.
Incidenteel kan extra personeel worden
ingehuurd, indien daartoe de middelen
beschikbaar zijn en de noodzaak aanwezig. Deze personeelsbezetting is
ongeveer gelijk aan die van de huidige
drie Bosgroepen samen.
De nieuwe Bosgroep gaat zich vestigen
in de huidige vestiging van SallandTwente in Dalfsen, op landgoed De
Horte. Verder zullen de medewerkers
met behulp van de moderne communicatiemiddelen als mobiele telefoon, fax
en e-mail vanuit huis blijven werken.

Snel en accuraat
Fusies worden vaak afgedwongen door
de omstandigheden zoals bijvoorbeeld
bezuinigingen. Ook bij de fusie tussen
de drie noordelijke Bosgroepen wordt
natuurlijk getracht efficiencywinst te
realiseren. Het belangrijkste motief voor
de fusie is en blijft echter het verbeteren
van de kwaliteit van de dienstverlening
aan de leden. Actuele onderwerpen als
Programma Beheer, de rondhoutbank,
het Overlevingsplan Bos en Natuur,
geïntegreerd bosbeheer, vereisen in
toenemende mate deskundigheid en
snel en accuraat handelen bij de eigenaren en beheerders van bossen en
natuurterreinen. Veel van deze mensen
zijn hier individueel niet toe in staat
vanwege de omvang hun terrein of vanwege de financiën. Samenwerking in
Bosgroepen biedt de mogelijkheid hier
een oplossing voor te vinden. Het personeel van de Bosgroepen kan hierbij
gezien worden als het collectieve personeel van de leden.
Meer informatie over de Bosgroep
Noord-Oost Nederland kan men krijgen
bij H. Vernhout, tel. 0529-401715.

P ROJ E C T S T U D I E KR I N G
GEÏNTEGREERD BOSBEHEER
BOSGROEP NOORD-OOST
NEDERLAND
H. Vernhout

De Bosgroep Salland-Twente (onlangs opgegaan in Bosgroep Noord-Oost
Nederland) heeft met steun van de provincie Overijssel en het ministerie van
LNV de laatste jaren enkele projecten met betrekking tot geïntegreerd bosbeheer uitgevoerd. Om te beginnen was er het project ‘Voorbeeldbedrijven geïntegreerd bosbeheer’ dat van 1993 t/m 1997 heeft gelopen. Daarnaast is er de
subsidieregeling ‘Functievergoeding particulier bos’ die de Bosgroep nu sinds
enige jaren uitvoert. Beide zijn een succes en het is verheugend te zien dat de
beide initiatieven in andere provincies navolging hebben gekregen.
Geïntegreerd bosbeheer heeft zich duidelijk een vaste plaats in de Nederlandse bosbouw weten te veroveren. Toch is
het voor de bosbouw, waar processen
lang duren en de gevolgen van te
maken keuzen vaak nog vele decennia
doorspelen, nog een relatief nieuw
begrip. Hierbij hoort dat er nog diverse
praktische vragen zijn. Het project
‘Voorbeeldbedrijven geïntegreerd bosbeheer’ heeft een eerste belangrijke
aanzet gegeven tot het oplossen van
deze praktische vragen. Dit is echter
niet voldoende. Het blijft de komende
tijd van groot belang om de praktijkervaringen waar de bosbeheerder in het
veld mee geconfronteerd wordt, onderling te kunnen bespreken.

De Bosgroep heeft daarom, mede na
overleg met een aantal betrokken boseigenaren, gekozen voor het opzetten
van een studiekring geïntegreerd bosbeheer. Ook dit project krijgt steun van
de provincie Overijssel en de studiekring zal dan ook begin 2000 van start
gaan.
De opzet van de studiekring is kort
samengevat als volgt:
䢇 De studiekring is in eerste instantie
bedoeld voor de bedrijven van het
project voorbeeldbedrijven, voor de
eventueel in het kader van het landelijk netwerk op te starten nieuwe
voorbeeldbedrijven én voor de bedrijven die op dit moment reeds een

Studiekring op excursie bij een van de deelnemende bosbedrijven. Foto: Hugo Vernhout
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