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Persbericht Ministerie van Landbouw en Visserij
Beheersoverdracht

van bosgebieden

in O. Flevoland

De directeur van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (R.U.P.), dr. W. M. Otto, droeg 23 mei j.l. het
beheer van het Roggebotzand en het Reve- en Abbertbos
over aan de directeur van het Staatsbosbeheer {S.B.B.),
ir. J. Verkoren.
De R.IJ.P. beëindigde hiermee zijn taak als beheerder
van het 1.500 ha grote bosgebied, dat zijns gelijke nog
niet vindt binnen Flevoland. De jonge bossen liggen op
een langgerekte zandstrook in de noordwest hoek, ten
oosten begrensd door het Ketelmeer en het Drontermeer,
en aan de polderzijde door wei- en bouwland. Het gehele
complex beslaat uit 2 ongeveer even grote delen, r-.l. het
Roggebotzand aan de ene kant van de Hanzeweg (die
Kampen met de polder verbindt) en het Reve- en
Abbertbos aan de andere kant.
In dit gebied lieten mens noch dier lang op zich
wachten. Klein- en reewild, fazanten, patrijzen en talrijke andere vogelsoorten voelden zich hier spoedig op
hun gemak. Bezoekers, mede aangelokt door de nabije
randmeren, kwamen in steeds groter getale rust en
ontspanning zoeken. Een en ander gaf de Rijksdienst
aanleiding de plannen enkele malen meer op de snelle
ontwikkeling af te stemmen door het scheppen van
recreatieve mogelijkheden in een hoger tempo aan te
pakken. Zo volgden in de loop der jaren de aanleg
van verschillende, speciaal op de dagrecreatie gerichte
voorzieningen, zoals een spartelvijver, tal van speelweiden
en -bosjes, campings, picknickplaatsen, een zandspeelplaatsje, een barbecuehut en een open bosterrein.
Voorzieningen voor de verblijfsrecreatie concentreerde
de dienst vnl. in het Abbertbos in de vorm van een
jeugd kam peerterrein en en kampeerpaspoortterrein. Ook
ligt hier een terrein van de Nederlandse Caravanclub
(N.C.C.), terwijl de Nederlandse toeristenkampeerclub
(N.T.K.C.) een ruimte kreeg op het Roggebotzand. Op
daartoe geeigende plaatsen in de boswachterij staan
toiletgebouwtjes en zgn. bosmeubilair.
De aanleg van het bos begon in de herfst van 1957
vrijwel direct na het droogvallen van Oostelijk Flevoland. Al in 1962 waren de meeste kavels voorzien van
jonge aanplant, doorgaans na één of enkele jaren land-

bouwexploitatie. Het uitgangspunt voor de houtsoortenkeuze {zowel naald- als loofhout) bepaalde de R.IJ.P.
vnl. aan de hand van een gedetailleerde bodemkartering.
Het loofhout betrok de dienst goeddeels uit de eigen
kwekerij. Konijnen en in het begin ook ratten veroorzaakten de eerste tien nogal wat schade. Desondanks en
in weerwil van het klimaat op deze aanvankelijk barre
gronden deden de houtopstanden het redelijk tot goed.
Het bosgebied omvat thans ruim 7,5 milj. bomen en is
geheel ontsloten door openbare wegen, insteek- en
bedrijfswegen, wandel-, fiets- en ruiterpaden.
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In memoriam dr. Willem Herbert Diemont
Op 13 juli j.l. overleed Willem Herbert Diemont geheel
onverwacht. Dinsdag 18 juli hebben familie en vrienden
hem op het oude kerkhof op de Sint Pietersberg te
Maastricht, de berg voor welks behoud hij zo lang en
krachtig gestreden heelt, aan zijn laatste rustplaats
toevertrouwd.
Pas was hij nog vol geestdrift aan een nieuwe opdracht
begonnen, aan het samenstellen van een vegetatiekaart
voor Nederland. Niemand van ons had kunnen vermoeden
dat het einde van het kleurrijke leven, van deze
krachtige en bezielde beheerder van de Limburgse natuur,
zo nabij was.
Nu hij zijn weg op deze aarde beëindigd heeft willen wij
trachten u een beeld te geven van deze strijdvaardige
bosbouwer, zoals wij dat in onze herinnering dragen.
Hij werd op 27 september 1907 te Buitenzorg op het
eiland Java geboren. Hij bracht er een groot deel van zijn
jeugd door in een periode, waarin dit land, voor een
jongen als hij, vol avontuur was. Daar kon hij naar
hartelust genieten van de grote bewegingsvrijheid die hem
daar gegund was. Ongetwijfeld hebben de zwerftochten
op Java, in de rijke tropische planten- en dierenwereld,
waarvan hij zo levendig kon vertellen, hem reeds vroeg de
ogen geopend voor de samenhang tussen de elementen
en de levende natuur.
Toen hij in 1931 was afgestudeerd was het moeilijk
om aan de slag te komen. Na zijn militaire dienstplicht te
hebben vervuld vond hij in het voorjaar van 1934
werk in Duitsland, waar hij werd ingezet bij de vegetatiekartering in de provincie Hannover. Hij bewerkte de
beukenbossen in het Wezergebergte, ook werd over
honderden kilometers langs de tracés, van de in deze
periode aangelegde autosnelwegen, de potentieel
natuurlijke vegetatie gekarteerd, teneinde adviezen te
kunnen uitbrengen over de landschappelijke aankleding.
Hierin werden eveneens de taluds van ingravingen en
ophogingen betrokken, teneinde deze snel vast te leggen
met een natuurlijke vegetatie.
Hier ontving hij zijn opleiding in het planten-sociologische
onderzoek, de te gebruiken methodieken en vooral de
praktische toepassing van de resultaten. Ook werd hij in
de gelegenheid gesteld om een half jaar als assistent
te werken bij prof. J. Braun-Blanquet in Montpellier.
Zodoende werd hij grondig ingeleid in de nog jonge
wetenschap van de plantensociologie. Daarbij leerde hij
het maken en lezen van plantensociologische tabellen,
iets wat voor hem zozeer het a-b-c werd van zijn werk
dat hij zich in latere jaren hevig kon opwinden over
het feit dat veel natuurbeschermers, bij de studie van de
vegetatie, deze fundamentele werkwijze niet meer
gebruiken.
Deze kennismaking met de plantensociologie werd
bepalend voor het verdere verloop van zijn carrière.
Hij maakte zich in die periode vrienden voor het leven.
Deze vriendschappen reikten ver heen over nationale
grenzen en bleken bestand te zijn tegen alle tragische
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tegenstellingen waaraan de eerst helft van deze eeuw
zo rijk is geweest.
In de zomer van 1936 en 1937 werkte hij, in tijdelijke
dienst bij het Staatsbosbeheer, aan de inventarisatie van
het natuurschoon in de provincies Friesland,
Groningen, Drente en Overijssel. Met behulp van zijnA,
kennis van de plantengezelschappen, legde hij de ^--in
vergelijking met thans - toen nog bijzonder ongerepte
natuur vast in een vijfhonderdtal vegetatieopnamen
die hij tot tabellen verwerkte. Door zijn nauwkeurige en
systematische waarnemingen werd hij een van de
beste kenners van de vegetatie van onze noordelijke
provincies. Daardoor werd hij een vraagbaak voor velen,
die zich een beeld wilden vormen over de natuurlijke
begroeiing, die na de ontginningen zozeer geschonden was.
Daartussendoor werkte hij in die jaren aan zijn
proefschrift. In 1938 promoveerde hij op een analyse van
de plantenassociaties van beuken- en mengbeukenbossen als oecologische eenheden, in het Noordwestduitse
Middelgebergte. Hij behaalde het predikaat Cum Laude.
Eveneens in 1938 kwam hij als adjunct-houtvester
in dienst bij het Staatsbosbeheer. In 1942 werd
hij houtvester in Sittard en vanaf maart 1947 werd hij
beheerder van de houtvesterij Maastricht, die hij van de
grond af opbouwde.
Na de oorlog voerde zijn werk hem opnieuw over de
oostgrens van ons land. Hij werd naast zijn taak als
houtvester belast met het vorderen van hout dat,
als afbetaling van oorlogsschade, in Duitsland werd gekapt.

