Rulse laarzenpad
Een wandelroute die begint
bij de parkeerplaats aan de
Strabrechtse Heideweg.
De route gaat voor een
gedeelte over en langs
de Strabrechtse Heide
en natuurlijk over het
Rulse Laarzenpad. U
komt op deze route
vele soorten natuur
tegen. Onderweg zijn
er regelmatig bankjes te vinden waar u
kunt uitblazen. Het
gedeelte van de route
over het Rulse laarzenpad is aangegeven
Ekko Aertsen
door witte paaltjes.
De route is goed te lopen met stevige schoenen.
Door het drassige karakter van een gedeelte van
de route moet uitgekeken worden voor natte
voeten.

van grote terreinbeheerders maar ook van individuele kleinere terreinbeheerders. Zo opende
de gemeente Someren dit jaar een rolstoelpad
van 10 kilometer op de Strabrechtse heide.
De speciale website www.natuurzonderdrempels.nl is helemaal bedoeld voor beheerders
die iets willen doen aan de toegankelijkheid
van natuurgebieden voor rolstoelgebruikers,
ouderen, blinden en mensen met een beperkt
uithoudingsvermogen.
Voor mensen met een visuele beperking adviseert de website dat routepaaltjes duidelijk gemarkeerd en eenduidig moeten zijn. In verband
met visuele beperkingen moet de kleurcombinatie rood/groen vermeden worden. De paaltjes
moeten op vaste punten worden geplaatst. De
routeaanduiding moet ook tastbaar zijn en de
juiste lettergrootte moet gebruikt worden.◆

Kerkepaden zijn vaak de oudste paden van een
streek. Vanuit de verre omtrek trokken boeren
vanuit hun boerderijen zondags naar de kerk.
Aangezien dat vaak de enige uitstapjes waren
die zij maakten, heten dit soort paden kerkepaden.
De beroemdste kerkepaden, of althans de
paden met de meeste publiciteit, liggen rond
Zieuwent. Daar is een aantal eeuwenoude paden in ere hersteld. Niet alleen uit cultuurhistorische overwegingen maar ook omdat het voor
kinderen in de omgeving te gevaarlijk werd om
op de openbare weg te ﬁetsen of te lopen. De
kerkepaden zijn nu de rustige alternatieven.

Rolstoelpaden en blindenpaden
Op steeds meer plekken worden rolstoelpaden aangelegd. Het doel moge duidelijk zijn:
de natuur toegankelijk maken voor mensen
die afhankelijk zijn van een rolstoel. Behalve
verharde paden zijn er nog meer extra voorzieningen getroffen. Zo zijn picknicktafels vaak
aangepast en zijn er meer dan voldoende rustplaatsen aangelegd. Ook wordt het gebruik van
wildroosters zoveel mogelijk beperkt. Minder
validen zijn in toenemende mate een doelgroep

Renske Schulting

Kerkepaden

Kabouterpaden
Rond bezoekerscentrum Zandenbos van
Staatsbosbeheer is een kabouterpad uitgezet
voor kleuters. Met puntmuts en rode wangen
kunnen ze een aantal leuke kabouteropdrachten doen. Maar niet alleen hier, ook bij heel veel
Natuur- en milieucentra overal in Nederland
zijn er meer of minder permanente kabouterpaden ingericht voor kinderen. Meestal is het
de bedoeling dat kinderen van kabouter naar
kabouter lopen en onderweg allerlei opdrachten uitvoeren. En uiteindelijk moeten ze zo
natuurlijk wat over de natuur en over kabouters
te weten komen.
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Boswet afschaffen?
Dat nooit!
Op 5 januari 2005 vond in Emma’s Oord op
het Kroondomein Het Loo een door de KNBV
georganiseerde bijeenkomst plaats over de
werking van de Boswet. Aan de bijeenkomst
namen ongeveer dertig collega-bosbouwers en
terreinbeheerders deel. Er waren twee inleiders:
Tom Rotteveel van LNV en Bas Visser, jurist.
Het geheel werd informeel geleid door KNBVvoorzitter Jaap Kuper. Het werd een levendige
discussie, waarbij men niet afgeleid werd door
powerpoint-plaatjes. Die techniek is bosbouwers nog niet eigen. Er werden vele meningen
gepeild en besproken. Belangrijkste conclusie
was dat de Boswet mag en misschien wel moet
blijven, maar dat enkele punten verbetering of
verandering behoeven.
Tom Rotteveel van het ministerie van LNV is
momenteel bezig met een inventarisatie van de
werking van de huidige Boswet. Uit contacten
met KNBV-leden ontstond de gedachte hierover eens een tafeldiscussie te houden, zodat
Rotteveel ‘gevoed’ kon worden met gedachten
uit het werkveld over dit onderwerp. En zo
ontstond dus deze discussiebijeenkomst voor
leden van de KNBV.
Als eerste inleider trad Bas Visser aan, jurist
en specialist op het gebied van bomen en wetgeving. Met twintig stellingen, gegroepeerd in
vier categorieën, had hij een gedegen verhaal
voorbereid. Zo gedegen, dat zijn college wel
twintig uur zou duren, als de voorzitter hem
niet tot enige samenvatting had uitgenodigd.
Enkele belangwekkende punten uit zijn verhaal:
• afbakening en samenloop met de gemeentelijke kapvergunning en grens bebouwde kom
Boswet moet veel eenvoudiger worden; er
zijn te veel misverstanden
• er dient fundamenteel nagedacht te worden
over een nieuwe juridische deﬁnitie voor het
begrip ‘bos’
• de systematiek van meldingsplicht en wettelijke herplantplicht voldoet goed. De Boswet
is een strafrechtelijke wet, geen bestuursrechtelijke
• het toezicht moet van de provincie terug naar

de AID vanwege eenduidig beleid en het risico van belangenverstrengeling
Vissers conclusie was: de huidige Boswet is een
goede, beknopte, effectieve wet, die op enkele
onderdelen helderder en efﬁciënter kan.
Daarna was de beurt aan Tom Rotteveel. Hij
had tien stellingen, kort en krachtig. Stelling
1 luidde bijvoorbeeld: Zonder Boswet was er
nu meer bos in ons land. Dat is lastig bewijsbaar. De meningen waren dan ook verdeeld.
Stelling 3 leverde een betere discussie op: De
Boswet belemmert modern bosbeheer en bevordert eenzijdig de houtteelt. Men vond over
het algemeen van niet, omdat de Boswet een
kwantitatieve werking heeft. Daarop ging de
discussie direct de andere kant op: Er is wel
degelijk een knelpunt met de natuurbeheerder.
Deze moet immers voldoen aan eisen vanuit
soortenbehoud (Flora- en faunawet, Vogel- en
Habitatrichtlijn, voortbestaan kleine populaties) en dan is niet altijd elk bosgedeelte altijd
even gunstig gelegen. Onthefﬁng van het kapverbod wordt slecht mondjesmaat verleend,
waarbij natuurbelangen te weinig doorklinken
in de afweging, was de kritiek.
De aanwezigen hebben verschillende antwoorden op de vraag of de Boswet ervoor zorgt dat
de ﬁnanciële waarde van de bosgrond beperkt
blijft. Afschafﬁng van de Boswet, was de opvatting, levert echter wel degelijk veel meer vrij
spel op voor projectontwikkelaars en dergelijke
lieden, hetgeen ten koste zou gaan van het
bosareaal.

Excursie ‘Kijken
bij collega’s’
Er is weer een aantal ‘kijken bij collega’s’ excursies voorzien. Deze informele, kleinschalige
excursies worden door en voor KNBV-leden
georganiseerd. Voor elke excursie wordt door
het organiserende lid een actueel thema vastgesteld. Er kunnen maximaal 15 mensen deelnemen op volgorde van binnenkomst. De deelname is gratis en exclusief voor KNBV-leden.
Je kunt je opgeven bij de KNBV bestuursmedewerker (patrick.jansen@probos.net; tel: 0317466563).

Bijna niemand was voor het opheffen van de
Boswet (stelling 9). Maar er valt wel het nodige
te verbeteren.
Vier thema’s werden aangegeven waar vernieuwing zou moeten plaatsvinden:
• inwisselbaarheid bos-natuur; met mogelijk
een Natuurwet gekoppeld aan de NB wet.
• betere afstemming met gemeenten over de
ruimtelijke werkingssfeer van de Boswet
• het ‘lek’” van artikel 5 lid 1 dichten, bijvoorbeeld door compensatie in de wet RO op te
nemen
• eenduidigheid beter afdwingen, zodat
ook grote, aan de overheid gerelateerde
boseigenaren (Staatsbosbeheer, Defensie,
Rijkswaterstaat) onder hetzelfde regime vallen als alle anderen.
Tenslotte wezen vertegenwoordigers van de
beleidssector er op dat veranderingen aanbrengen in wetten een geheel eigen proces is met
soms verrassende uitkomsten. Voorzichtigheid
is dus troef.
Tom Rotteveel zal alle inzichten gebruiken in
zijn beleidsadvies. Binnen de KNBV zal mogelijk op de voorjaarvergadering de Boswet weer
aan de orde komen. Contacten met andere
bosbezittende organisaties, zoals de Vereniging
Nederlandse Gemeenten en de Natuurbesch
ermingsorganisaties worden hiervoor onderhouden. Kortom: deze discussie zal worden
vervolgd.

Student gevraagd
voor bestuur
KNBV
Studenten vormen een belangrijke groep
binnen de KNBV. Bijna eenderde deel van
de leden is student. Reden genoeg voor het
bestuur om deze groep een grotere stem
te geven binnen de vereniging. Binnen het
bestuur is daarom een plek ingeruimd voor
een student die de belangen van studenten
kan behartigen binnen de vereniging en
voor studenten interessante onderwerpen
kan inbrengen. Hiermee draag je niet alleen bij aan het goede functioneren van de
vereniging, maar kun je ook bestuurlijke
ervaring opdoen en een interessant netwerk
opbouwen. Heb je zin om bestuurslid te
worden van de KNBV, geef je dan nu op bij
de bestuursmedewerker
(patrick.jansen@probos.net)!

Ido Borkent

Programma ‘Kijken bij collega’s’
Datum
Tijd
Plaats
Vr. 25 febr. 14.00-17.00 Landgoed
Schovenhorst
douglasbos
Vr. 18 mrt. 15.00-17.00 Bezoekerscentrum
Veluwezoom
(rustige tocht op
mountainbikes)
Vr. 13 mei 15.00-17.00 Landgoed Kolland
(Amerongen)

2004
december2005
29 februari

Thema
Organisator
Jop de Klein
Omvorming
naar ongelijkjarig

Bijzonderheden

Mountainbiken
en bosbeheer

Op verzoek nog een
keer (6 mountainbikes
beschikbaar)

Patrick Jansen

Hakhoutbeheer vs. Willem de
habitatrichtlijn
Beaufort

