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Temidden van vuil
Rede van de voorzitter, prof. ir. M. M. G. R. Bol, gehouden op de 60ste
voorjaarsbijeenkomst van de Koninklijke Nederlandse Bosbouwvereniging
op 25 april 1986 te Deurne

Het Oude Teslament, dames en heren, verhaalt van
een man Job. Zijn bezit bestond uit zevenduizend
stuks kleinvee, drieduizend kamelen, vijfhonderd span
runderen, vijfhonderd ezelinnen,... Rijdende naar
Deurne ben ik er zeker van dat het verhaal van Job
zich niet in het land Uz, maar in de Peel moet hebben
afgespeeld.
Welkom op onze 60ste voorjaarsvergadering. In een
record-aantal van ca. 140 bent u gekomen. Wij zijn erkentelijk dat wij onze bijeenkomst in Deurne kunnen
houden, met vanmiddag een bezoek aan het landgoed
de Stippelberg van de Ontginningen der Erven Abraham Ledeboer. De regio, ook de Stippelberg, bekend
uit eerdere tijden, voorbeeld van dynamische bosaanleg, op continuïteit gericht, goed bosbeheer - verbonden ook met de naam van prof. Houtzagers - die bossen thans bedreigd door ... , ik ga op dit moment niet
verder. Een bezoek, in de derde internationale week
van de zure regen. Met belangstelling zien wij uit naar
de rapportering van een door het Bosschap ingestelde
werkgroep, met als taak het adviseren inzake het aantonen van schade aan bossen door zure regen en de
mogelijkheden om schade te verhalen!
Een terugblik op het wel en wee van onze vereniging
geeft aan de droeve zijde het overlijden van vier leden:
ir. J. G. G. Jelles, oud-Indisch houtvester, daarna tot
pensionering beheerder van het Noordhollands Duinreservaat;
drs. J. B. F. van Hasselt, "Het Veldhuis" te Loenen
(Gld.), gepensioneerd hoofdinspecteur van de Arbeid,

De terugblik waarover ik sprak geeft ook reden tot
vreugde en voldoening. Ik doel op ons jubileumjaar en
de afwikkeling en effecten daarvan. Ik wil ingaan op
drie onderwerpen uit het jubileumjaar, die nog verdere
afwikkeling behoeven.
Over de zo succesvol verlopen prijsvraag "Bos na
2000" blijft het bestuur verbindingen onderhouden met
de inzenders, als ook met instanties die bestuurlijk bij
de realisering van de bosuitbreiding betrokken zijn. Ir.
Guldemond heeft zich bereid getoond als verbindingsman te fungeren namens onze vereniging. Het bestuur
ontving inmiddels een aantal reacties, o.a. van de zijde
van de provincie Utrecht en van Staatsbosbeheer,
waaruit een zeer positieve opstelling blijkt met betrekking tot het betrekken van de inzenders bij de pIanvorming, maar waarin tevens wordt gewezen op een aantal nog te nemen planologische en bestuurlijke obstakels.
Voor wat betreft het jubileum-symposium

exploitant Kampeerterrein van Scouting Nederland,

nemen van landbouwgrond en de ruimte die dit levert
o.a. voor bos. Zo ook EG-Landbouwcommissaris An-

boseigenaar.
De heer Van Hasselt, evenals ir. Jelles één van de

oudere leden van onze vereniging, was immer aanwezig. Ik herinner me zijn niet aflatende belangstelling
ondanks zijn sterk afgenomen gezichtsvermogen. Hij
was met ons bij de "zure-regen"-excursie in Duitsland;
hij was nog bij ons bij de jubileumviering vorig jaar.
Ik vermeld het verscheiden van twee jongere leden:
ir. D. Lugt, o.a. werkzaam geweest in Botswana: forest and range management en
ir. J. K. R. van den Wijngaard, medewerker van De
Dorschkamp, onze vereniging sterk toegewijd o.a. in
Activiteitencommissie en Studiekring.

"de toekomst van bos en bosbouw in een geürbani-

seerde wereld" meen ik bij een aantal gelegenheden
een echo, juist uit de landbouwhoek, te hebben gehoord. Drs. Schouten, inleider op ons symposium,
heeft later ook als voorzitter van de Katholieke Nederlandse Boeren- en Tuindersbond gesproken en o.a.
gesteld dat het aanwenden van landbouwgronden voor
alternatief gebruik, zoals aanleg van bossen, in de EG
onontkoombaar is geworden. Prof. C. T. de Wit, lid van
de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
besprak in een interview in NRC/Handelsblad van 5
maart 1986, de mogelijkheid van het uit-produktie-

driessen in het nog nader te noemen "Groenboek" .
Tenslotte het jeugd-bos·boek. Het manuscript voor
dat boek is thans gereed, het ligt bij de uitgever. Op
korte termijn zal thans worden beslist of tot uitgifte - in
de kinderboekenweek 1986 - zal worden overgegaan,
waarbij ook de financiering nog nader moet worden bezien.
Van 3-7 februari 1986 vond te Parijs een belangrijke
bijeenkomst plaats over "Bomen en Bos" in Europa en
Afrika, met als uitgangspunt de achteruitgang van bosoppervlakte en boskwaliteit door ontginning, desertificalie en vervuiling. Aan het einde der zitting werd una209

niem het zgn. "Appel de Paris" vastgesteld:
"Conseious ol the lundamental role ol trees and 10rests in conserving the balance ol nature and contributing to the wellbeing ol mankind; convineed ol the overriding need to act together in ways that transeend Irontiers, the heads ol state, the heads ol government and
the representatives ol governments, institutions and international organizations hereby commit themselves
toe proteet trees and lorests Irom threats ol all kinds,
light deser/ilieation and increase the tree cover, expand research and training and promote exchange ol
knowiedge.
They eall on other governments and the people ol
the world to join them in this peacelul campaign to conserve trees and lorests".
Het is voor het eerst in de historie dat top-politici elkaar vonden om over bossen en bomen te discussiëren. Nederland was vertegenwoordigd door de Minister-President, de Ministers van Landbouw en Visserij en Ontwikkelingssamenwerking. Ik spreek de hoop
uit dat deze declaratie een substantiële invulling zal
krijgen, op internationaal en nationaal niveau.
De Europese Commissie heeft een discussiestuk
uitgebracht over communautaire maatregelen in de
sector Bosbouw. Dat stuk is thans onderhevig aan uitvoerige raadpleging. Het is bekend dat Minister Braks
nog onder zijn voorzitterschap een politieke discussie
in de Raad van Ministers wil voeren. De Commissie is
gevraagd op basis van het discussiestuk met concrete
voorstellen voor actie te komen.
Ook voor Nederland zijn een tweetal, in de discussienota aan de orde gestelde aspecten interessant.
Ten eerste de bos uitbreiding in relatie tot landbouwstructurele maatregelen. Deze zou zowel kunnen bijdragen tot de oplossing van het probleem der landbouw-overschotten als tot het terugbrengen van het
houttekort in de EG. De discussies over een eventuele
verandering van het landbouwbeleid in de EG worden
gevoerd aan de hand van het door de commissie gepubliceerde Groenboek. Daar kan de bosbouw een rol
spelen, zijn inbreng leveren.
Het tweede aspect betreft de bosbescherming, in het
bijzonder het vraagstuk van luchtverontreiniging en de
gezondheidstoestand van onze bossen; een onderwerp waarover wij in de loop van de middag nog uit~
voerig komen te spreken. Gezien de terughoudende
opstelling van een aantal lid-staten, zal de totstandkoming van een gemeenschappelijk bosbeleid niet
sprongsgewijs tot stand komen. Een tempoversnelling
kan slechts worden verwacht indien wordt besloten tot
een herziening van prioriteiten bij de EG-begroting.
In het kader van een voorbereidende actie van de
Europese Gemeenschap, gericht op de bescherming
van bos tegen brand, heeft vorig jaar september een
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aantal personen uit de kring van het brandweerwezen,
het bosbeheer en de industrie op uitnodiging van de
Europese Commissie een bezoek gebracht aan Les
Landes in Frankrijk, teneinde kennis te maken met een
aldaar in gebruik zijnd warmtebeelddetectiesysteem
met infraroodtechniek, gericht op een vroegtijdige ontdekking van bosbrand.
De mogelijkheden die een warmtebeelddetectiesysteem in beginsel biedt om op elk gewenst moment
van de dag operationeel te kunnen zijn en in een zo
groot mogelijk werkgebied elk begin van brand in een
zo vroegtijdig mogelijk stadium te kunnen vaststellen
en melden, zijn voor de commissie bosbrandweer van
het Bosschap aanleiding geweest om te laten onderzoeken of een dergelijk systeem ook in ons land, waarbij in eerste instantie gedacht wordt aan de Veluwe,
toepasbaar is. Het Bosschap heeft hiervoor inmiddels
een werkgroep bosbranddetectiesystemen in het leven
geroepen. Overigens blijkt het jaar 1985 in Nederland
het laagst aantal branden in bos- en natuurterrein te
hebben opgeleverd sinds registratie. En niet alleen het
laagste in aantal (75 branden), maar ook de geringst
verbrande oppervlakte: 19 ha bos en 20 ha natuurterrein.
Om het onderwerp van de bosbescherming af te ronden:
De laatste jaren komen op verscheidene plaatsen in
ons land plagen van de nonvlinder voor, die leiden tot
ernstige aantasting van bossen. De nonvlinderplaag
treedt tot nu toe vooral in het zuidoosten van de provincie Noord-Brabant en in de provincie Limburg op in de
gemeenten Luyksgestel, Bergeyk, Eersel, Valkenswaard, Westerhoven, Leende, Vessem, Maarheeze en
Weert. Het gaat in totaal om een areaal van ongeveer
2.800 ha. Teneinde verspreiding van de nonvlinder
tegen te gaan, heeft het bestuur van het Bosschap een
verordening ter bestrijding van de nonvlinder in het leven geroepen. Op grond van die verordening is het behoudens ontheffing verboden ongeschild hout en
schors uit door het dagelijks bestuur aan te wijzen gebieden, af te voeren. Deze verordening is op 29 maart
1986 in werking getreden.
Na de inspraak en advisering is de regeringsbeslissing over het Meerjarenplan Bosbouw thans in voorbereiding. De resultaten, neergelegd in een nota zijn op 1
oktober 1985 aan de voorzitter van de Tweede Kamer
toegezonden. De minister hoopt nog in zijn missionaire
periode de regeringsbeslissing aan de Tweede Kamer
aan te bieden.
Gelet op het belang dat aan de beleidsvisie voor de
bosbouw op de lange termijn moet worden gehecht is
het te hopen dat de regeringsbeslissing MJP Bosbouw
spoedig het licht ziet. Spoedige verschijning is ook van
belang omdat het dan mogelijk zal zijn te beoordelen of

het financiële instrumentarium toereikend zal zijn voor
de realisering - op dit punt zijn met betrekking tot het

de hiep en het hakblok - voltrekt zich in een hypocritisch zwijgen.

beleidsvoornemen nogal wat kritische kanttekeningen

gemaakt en twijfels uitgesproken - en of op bijstelling
op dat punt moet worden aangedrongen. Dit kan van
groot belang zijn in verband met het door het nieuw te
vormen kabinet op te stellen regeringsprogramma.
Wij zijn benieuwd naar de voortgang rond de bosuitbreiding. Na alle nota's menen wij te mogen verwachten dat de overheid daadkrachtig een verdere invulling
geeft aan de plannen. De planvorming en uitvoering
rond de Randstadgroenstructuur begint in ieder geval
op gang te komen. De door het Ministerie van LV gestarte voorlichtingscampagne rond de aanleg van tijdelijk bos met produktiedoellijkt aan te slaan.
In de provincie Utrecht ligt thans een regionaal bosplan, als resultaat van overleg van bedrijfsleven en
provinciale overheid ter visie.
I

Op deze plaats wil ik ook wijzen op een rapport dat
door de Stichting Bos en Hout op 9 april aan Minister
Braks is aangeboden. Het rapport behandelt het
"beeld van het Nederlandse bos", zoals dat bestaat bij
beslissers en opinieleiders op het gebied van de bosproblematiek. Het desbetreffende onderzoek is verricht
door de Werkgroep Massacommunicatie van de Rijksuniversiteit te Utrecht.
"Men vindt dat er meer bos moet komen, vooral ook
in de Randstad, zowel bos dat gericht is op recreatie
en houtproduktie. als op natuurbehoud. Vooral de eerste twee belangen vindt men goed te combineren".
"Nederland moet er minder van uitgaan dat het buitenland wel voor genoeg hout zal blijven zorgen en
moet zelf meer gaan produceren ".
Het onderzoek toont vooral aan dat het moeilijk is
om aan informatie over het Nederlandse bos, met name het op produktie gerichte bos, te komen. Dat ziet
men als een belangrijke oorzaak waarom de Nederlander niet beseft dat er een relatie is tussen de vele houtprodukten die hij gebruikt, en de bomen, het bos waar
dat hout vandaan moet komen.
"Zo zal hij zich vaak tegen het kappen van bomen
verzetten en intussen rustig hout in velerlei vormen gebruiken, 70 m" per mensenleven". Aldus een aantal
aanhalingen uit het rapport, resp. persbericht.
Ik bespeur iets dergelijks ook intern in de bosbouw.
Veel belangstelling is er voor de biologische groeiprocessen, eventueel nog voor de technische industriële
processen buiten het bos, maar niet voor de verbin-

dende schakel, de technische voortbrenging, zeer bepalend voor de kwaliteit van bosomgeving, produkt,
menselijke arbeid en kosten. Het vraagstuk is niet
ongelijk de aantrekkelijke visuele aspecten van de volecologische scharrelkip op een picturaal boerenerf en
de Coq au Riesling op uw eettafel. Alles daartussen -

In het kader van de uitvoering van de Beschikking
bosbijdragen zal in 1986 kunnen worden beschikt over
f 4 miljoen voor herbeplantingen, f 3,9 miljoen voor
bosverzorging, f 0,8 miljoen voor recreatieve voorzieningen en f 0,4 miljoen voor natuurtechnische maatregelen. Voor bosverzorging is in 1986 ruim f 1,3 mil,
joen minder beschikbaar dan in 1985, bij meer hectares. In de begroting van het Ministerie van Landbouw
en Visserij was een nog grotere verlaging voorzien,
doch deze is, dankzij de aanvaarding door de Tweede
Kamer der Staten-Generaal van het amendement TazeiaarlVan der Linden met f 900.000,- beperkt. De
bosbouwsector is verheugd over de aanvaarding van
dit amendement. De vreugde wordt evenwel overschaduwd door het feit, dat het beschikbare bedrag van
f 3,9 miljoen voor bosverzorging wel uiterst minimaal
is. Bosinstandhouding en werkgelegenheid komen in
gevaar, men moet namelijk goed bedenken, dat de
bosbouwsector in 1986 waarschijnlijk slechts op beperkte schaal zal kunnen profiteren van werkgelegenheidsgeiden.
De Regeling bijdragen werkgelegenheid in de bosbouw 1984 en 1985, is feitelijk per ultimo 1985 - met
uitloop tot mei 1986 - afgesloten, waarmee - zonder
vervangende regeling en lering trekkende uit de voorgaande regeling - de continuïteit van in gang gezette
activiteit rechtstreeks in gevaar is. Een ontwikkeling
die niet zou mogen plaatsvinden. De bosbouw heeft
voor de komende jaren structureel méér middelen nodig. Het Bosschap heeft dat ook onder de aandacht
van de Minister van Landbouw en Visserij gebracht.
In het kader van de bosbijdrageregeling zal per 1 januari 1987 een nieuw model beheersplan van kracht
zijn. Naar het zich laat aanzien zal het concept model
beheersplan in mei voor advies worden gezonden aan
bedrijfsleven en adviesorganen.
In de najaarsvergadering is al melding gemaakt van
de wenselijkheid van spoedige indiening van de voorgenomen wijziging van de Natuurschoonwet 1928.
Daarop wordt nog steeds gewacht. Het is te hopen dat
de verruiming van de fiscale faciliteiten die met de herziening worden beoogd snel tot stand komt. Het is
ronduit verontrustend dat de wetswijziging niet reeds in
de huidige zittingsperiode van het parlement is doorgevoerd. Nu bestaat de kans dat door de grote drukte die
bij het aantreden van een nieuw kabinet en een nieuwe
volksvertegenwoordiging pleegt op te treden, de zaak
nog extra vertraging oploopt.
Bij de provincie Gelderland bestaan plannen om een
deel van het Veluws bosgebied, dat thans voor een
groot gedeelte niet in waterschapsverband is opgeno211

•••••• '

men, wel op te nemen. Doorvoering van dergelijke
voornemens kan voor de bosbedrijven op de Veluwe
belangrijke consequenties hebben. Immers opneming
in waterschapsverband zal er waarschijnlijk toe leiden
dat de bosgronden ook in de omslagheffing worden betrokken en dat terwijl de bosgronden/eigenaren geen
belang hebben bij de activiteiten van de waterschappen. Een zorgelijke ontwikkeling!
Zoals u bekend, hebben een aantal instellingen aan
de Minister geadviseerd inzake "privatisering". De adviezen spreken zich niet onomwonden vóór privatisering in de Nederlandse bosbouw uit. U zult zich herinneren dat ik in mijn jubileumrede ervoor gepleit heb dat
bij standpuntbepaling primair het behoud en de vergroting van deskundigheid zou moeten gelden. Voorts
dient het beheer bednïfsmatig te worden gevoerd, met
aandacht voor kwaliteit en voor financiële beheersbaarheid. Met belangstelling zien wij uit naar een kabinetsstandpunt terzake, dat is voorzien voor juni van dit
jaar.
Een uitspraak van de Kroonberoepen inzake "aan-

wijzing" van o.a. het gebied van de Mispeleindse en
Neterselse Heide en aangrenzende beekdalen, als beschermd natuurrnonument, is nog niet gedaan. Los van
deze uitspraak zal in het algemeen belangwekkend
zijn te merken of de door het Ministerie gehanteerde
procedures, die tot aanwijzing leiden, onder invloed
van de reacties tot verandering komen.
De markt voor inlands rondhout, voorjaar 1986

Internationaal
De exportzagerijen voor naaldhout beperken hun produktie in hun streven om, door prijsverbetering voor
het gezaagde hout, het rendement van hun bedrijvigheid te herstellen. Dit is een moeilijke weg, zolang de
internationale vraag naar gezaagd hout kleiner is dan
de feitelijke capaciteit van de zagerijen. Debet aan het
achterblijven van de vraag, vergeleken met het vroegere niveau, zijn:
1 de verminderde produktie in de woningbouw, en
2 de toenemende eigen produktie in belangrijke importlanden.
Het Verenigd Koninkrijk bijvoorbeeld produceert
reeds 1 miljoen m' gezaagd naaldhout per jaar uit inlands rondhout.
Tweede voorbeeld, in eigen huis: Nederland verzaagt jaarlijks zo'n 500.000 m' inlands naaldhout en
populier, waar dat 5 jaar geleden niet veel meer dan de
helft was.

Regionaal
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19S4/1 9S5 zijn in het jongst verleden halfjaar de prijzen voor rond zaaghout van naaldhout onder druk komen te staan van de gevolgen van de storm in Duitsland van november 19S4. Een deel van de traditionele
uitvoer van zaaghout van de Ardennen naar de Duitse
Bondsrepubliek heeft zich daardoor tijdelijk naar Nederland verlegd. De boseigenaren in de regio hebben
een deel van hun oogst verplaatst van eind hak met
zwaar hout naar dunningen met lichter hout, omdat zowel de houtslijperijen als de profielverspanerijen naar
vers hout bleven vragen. In tegenstelling tot een jaar
geleden zijn de spaanplaatfabrieken in de regio goed
bevoorraad en is van een opwaartse prijstrend in die
sector geen sprake.

Nederland
O.a. in het houtstroomonderzoek van de Stichting Bos
en Hout (voor meranti, vuren en populier) is aangetoond dat in de produktie van emballage (groente- en
fruitkratten, pallets) op flinke schaal vervanging van
geïmporteerd, gezaagd naaldhout door eigen produktie
van gezaagd hout plaatsvindt.
In de waterbouw zijn er tekenen die erop wijzen, dat
het gezaagde geïmpregneerde naaldhout posities
terugverovert, die het vroeger aan tropisch hardhout
verloor. Het leveren van passende kwaliteit, verduurzaming met milieuvriendelijker middelen en methoden
en normering zijn voorwaarden voor het doorzetten
van die ontwikkeling.
De prijzen voor naaldhout-zaaghout staan, evenals
elders in de regio, onder druk. Dit geldt eveneens voor
populier. Daarentegen is er een levendige vraag naar
hout van de middendiameterklasse 10-19 cm, aangezien daaruit zowel paalhoutsortimenten, profielverspanerhout als slijphout te sorteren zijn.
De enige Nederlandse spaanplaatfabriek, Uniboard
te Kampen, heeft in 19S5 zijn poort gesloten. Na ontmanteling zullen de installaties in Indonesië opnieuw
worden opgebouwd. Daarmee is de Nederlandse boseigenaar voor de afzet van spaanplaathout definitief
aangewezen op Belgische of Duitse fabrieken.
De werkzaamheden voor de uitbreiding van de capaciteit van Parenco zijn in uitvoering genomen. Over
enkele jaren als de produktiecapaciteit voor krantepapier van 200.000 ton per jaar op 400.000 ton per jaar
zal zijn gebracht - de uitbreiding zal in de TMP-lijn geschieden - zal het jaarlijkse houtverbruik het equivalent van ca. SOO.OOO stapelmeters zijn.
Inmiddels bouwt ook KNP-Maastricht te Lanaken
onder meer aan een TMP-houtslijpcapaciteit van ca.
150.000 ton per jaar, waartoe het equivalent van ca.
500.000 stapelmeters rondhout verwerkt moet worden.
Teneinde een - de boseigenaren niet onwelgevalli-

ge - natuurlijke concurrentie niet te laten ontstaan,
hebben de twee bedrijven besloten samen een dochter, Sapin S.A., op te richten, die de inkoop van het vurenhout in het verzorgingsgebied van beide bedrijven
op zich zal nemen. Wij zijn benieuwd hoe lang het gaat
duren tot Sapin S.A. ook met de inkoop van het grenenhout zal worden belast!
Deze ontwikkeling mag een aansporing zijn voor
boseigenaren om hun belangen bij de rondhoutmarkt
eveneens te gaan bundelen. Ik wil daarbij ook nog
eens wijzen op hetgeen in de najaarsrede werd gezegd. Boseigenaren zouden stappen moeten nemen

om te komen tot een jaarlijkse houtoogststatistiek. Mede op grond daarvan zouden er met exploitanten/handelaren oogstprognoses moeten worden opgesteld,
leidende tot voor verbruikers kwantitatief aantrekkelijke aanbiedingen met voldoende continuïteit.
Aan het slot van mijn toespraak wil ik u nog informeren over drie onderwerpen:
Het eerste betreft de t 6e zitting van de FAO/ECEI
ILO Joint Committee on Forest Working Techniques
and Training of Forest Workers, die dit jaar van 2-5 juni
in "de Bilderberg" te Oosterbeek onder auspiciën van
Staatsbosbeheer wordt gehouden.
De zitting wordt voorafgegaan door een excursie op
de Veluwe en In ae polders, en een seminar over de

bosbouwkundige planning, bosbeheerplanning op verschillende niveaus.
Het tweede: het wereldbosbouwcongres van de Internationale Unie van instellingen van bosbouwkundig
onderzoek (IUFRO), dat van 7-14 september 1986 te
Ljubljana, Joegoslavië, wordt gehouden. Daar worden
ongeveer 1.200 bosbouwonderzoekers uit alle delen
van de wereld verwacht.
Het laatste thema: Aan de Landbouwhogeschool is
de eerste vierdaagse PAO postacademische cursus
Bosbouw in april 1986 gehouden. De belangstelling
bleek dusdanig dat de cursus december 1986 en april
1987 zal worden herhaald. Onderwerp was deze keer:
Beslissingen inzake bosbeheer.
Er wordt thans ook gewerkt aan de voorbereiding
van een twee jaar durende internationale bosbouw-

opleiding op MSc-niveau, in de eerste plaats bedoeld
voor bosbouwers uit ontwikkelingslanden.
En met dit perspectief, dames en heren, verklaar ik
de voorjaarsbijeenkomst voor geopend.

De Stichting Gooisch Natuurreservaat, waarin participeren de provincie Noord-Holland en
de gemeenten Amsterdam, Blaricum, Bussum, Hilversum, Huizen, Laren en Naarden,
beheert ca. 2.000 ha natuurgebieden in het
Gooi. De hoofddoelstellingen van het beheer
zijn natuurgebied en rekreatie.

De Stichting roept sollicitanten op voor de
funktie van

ASSISTENT
RENTMEESTER (M/V)
die in nauw overleg met de rentmeester belast zal worden met beheerszaken . aangaande de bossen, heidevelden en overige natuuren rekreatieterreinen.
Vereisten:
-

-

diploma Hogere Bosbouw en Cultuurtechnische School, richting bosbouw en natuurbeheer, of gelijkwaardige opleiding;
aantoonbare betrokkenheid bij en ervaring
op het gebied van natuurbeheer;
goede kontaktuele eigenschappen;
leidinggevende kwaliteiten;
leeftijd ca. 35 jaar.

Salaris afhankelijk van leeftijd en ervaring, tot
een maximum van f 5.221,- bruto per
maand.
Bevordering tot een hogere salarisschaal
t.Z.t. is niet uitgesloten.
De rechtspositie regeling voor werknemers
van de Stichting is gebaseerd op bij de overheid gebruikelijke arbeidsvoorwaarden.
Een psychologisch onderzoek kan deel uitmaken van de selektieprocedure.
Nadere informatie over de funktie kan worden
ingewonnen bij de rentmeester van de Stichting, de heer Ing. H. Korten, tel. 035-14598.
Sollicitaties worden binnen twee weken na
het verschijnen van dit blad met belangstelling tegemoet gezien door de rentmeester van
de Stichting Gooisch Natuurreservaat, Postbus 1001, 1200 BA Hilversum.
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