een rol voor de wetenschap,
maar eerder een rol voor de
maatschappij, de milieubeweging en/of de politiek.

Tot slot
Deze conferentie was een aaneenschakeling van lokale ervaringen, wetenschappelijke benaderingen en het presenteren van
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hiaten in de kennis. Hoewel een
duidelijke samenvatting van de
bereikte resultaten ontbrak denk
ik dat Guldin (USA) als slotspreker het treffend wist samen te
vatten: Duurzaamheid is geen
statisch concept, en behoeft
daarom voortdurend nieuwe inzichten. Daarom is het zaak nieuwe alternatieven te onderzoeken

op bestaande problemen, waarbij niet alleen binnen de bekende
grenzen gekeken wordt. Deze
week heeft aangetoond dat de
wetenschap daarbij niet zonder
hulp van de maatschappij, de milieubeweging en de politiek kan.
Met dank aan Gijs van Tol, voor
het gebruik van zijn verslag.

t

Schade door
glasvezelkabels

Handboek Programma
Beheer

Volgens de Bomenstichting sluit Nederland zich zo
massaal aan op een verbinding met Internet, dat bij
de aanleg van het glasvezelnetwerk de normale regels niet meer gelden. De Bomenstichting zegt dat
de benodigde vergunningen zo snel worden uitgegeven, dat de aanvraag vaak niet meer door alle betrokken ambtenaren wordt beoordeelt, zoals bijvoorbeeld de 'groene' ambtenaar. Het gevolg is dat
aanvullende maatregels, om gevolgschade aan bomen te voorkomen, door de tijdsdruk niet meer
geëist worden.
Volgens de Bomenstichting kunnen kabelleggers
tegenwoordig van zo'n geavanceerde techniek gebruik maken dat deze technieken ook voor bomen
toegepast moeten worden. Uiteraard zijn de kosten
van deze 'sleufloze technieken' hoger, maar bomen
sparen kost de gemeenschap op termijn minder.
Volgroeide bomen opofferen is volgens de stichting
kapitaalvernietiging. Zij voert hiertegen actie en
roept iedereen op die constateert dat kabels dwars
door boomwortels heen dreigen te worden gelegd,
om bij de gemeente te informeren naar de vergunning en aan te dringen op het gebruik van sleufloze
technieken.

Voor particulieren en gemeenten die gebruik willen
maken van de nieuwe subsidieregeling is op 1 mei
jl. het Handboek Programma Beheer verschenen.
Het Handboek, een uitgave van SBNL, de Federatie
Particulier Grondbezit, de Unie van Bosgroepen, de
Nederlandse Vereniging van Rentmeesters en het
Nationaal Groenfonds, levert maatwerk voor elke situatie. In de eerste plaats geeft het boekwerk antwoord op de vraag of de lezer daadwerkelijk in aanmerking komt voor de subsidie. De achtergronden
van elke subsidiemogelijkheid en de bijbehorende
afwegingen worden verder toegelicht en er worden
enkele concrete voorbeelden gegeven. In het
Handboek is een uitklapbaar schema opgenomen
dat per type terrein verwijst naar de bijbehorende
paragrafen, alsmede een begrippenlijst met de
meest voorkomende begrippen rond Programma
Beheer.
Het Handboek Programma Beheer kost ƒ 50,- en is
te bestellen bij SBNL, tel. 0340-591593.
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