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De toepassing van de Natuurbeschermingswet
ten aanzien van de Mispeleindse en Neterselse
Heide en aangrenzende beekdalen
Çl. J. den Hartog
Bosschap

De vraag of de voorgenomen aanwijzing van de bossen in het gebied van de Mispeleindse en Netersèlse
Heide met aangrenzende beekdalen moet worden gevolgd door een definitieve aanwijzing moet worden
beantwoord in het licht van de bedoelingen, die de wetgever met de totstandbrenging van de Natuurbeschermingswet heeft gehad.
Uit de Memorie van Toelichting op de ontwerp-Natuurbeschermingswet blijkt, dat deze wet ten doel heeft
d'e schending van natuurschoon tegen te gaan en ver- .
dere verarming van het landschap te voorkomen
(M.v.T. blz. 6 en 7). Hadden de indieners van het wetsontwerp daarmede zelf in wezen al gekozen voor een
zekere beperking in de toepassing - er moet sprake
zijn van een reëel gevaar voor aantasting van natuur
en landschap - de Tweede Kamer der Staten-Generaal scherpte deze beperking nog aan door de aanvaarding van het amendement Baeten, waarbij aan artikel 7 lid 1 werd toegevoegd de bijzin: "waarvan de.
bescherming niet reeds op andere wijze door of krachtens de wet is verzekerd". De heer Baeten lichtte zijn
amendement ten aanzien van de relatie tussen bossen
en de ontwerp-wet als volgt toe: "Ik kan het misschien
het eenvoudigst zo uitdrukken: de wet zou op dit punt
duidelijk een complementair karakter moeten hebben.
Zij mag alleen maar worden toegepast als een natuurmonument door toepassing van de reeds bestaande
wetten niet of onvoldoende bescherming geniet. Niet
altijd als het kan, maar alleen als het niet anders kan".
Op grond van de wetsgeschiedenis moet worden geconcludeerd, dat aanwijzing van bossen als beschermd natuurmonument alleen dan mag plaatshebben indien:
- specifieke natuurwaarden in het geding zijn, welke
alleen in stand gehouden kunnen worden door een
speciaal op behoud van die waarden gericht beheer èn
- een reële bedreiging- van die natuurwaarden aanwezig isèn
- bestaande regelingen onvoldoende bescherming
kunnen bieden.
Het zal duidelijk zijn, dat bij inachtneming van deze
criteria, waaraan gelijktijdig behoort te zijn voldaan,
aanwijzing van bossen als beschermd natuurmonument slechts bij hoge uitzondering zal mogen plaatsvinden.
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Voor wat betreft de bossen op het landgoed "De
Utrecht" moet op grond van de door prof. dr: ir. R. A. A.
Oldeman en prof. dr. M. F. Mörzer Bruyns uitgebrachte
rapporten worden geconcludeerd, dat de hiervoor gesignaleerde gevaren niet dreigen.
Ook uit het advies van Gedeputeerde Staten van
Noord-Brabant valt af te leiden, dat het gevoerde beheer alleszins verantwoord is en geen bedreiging inhoudt van de aanwezige waarden op het gebied van
natuur en landschap.
Gedeputeerde Staten constateren ten aanzien van
de boscomplexen in het gebied tussen Stroom en
Flaas, aan de Noord- en Noordoostrand van de Neterselse Heide, dat het beheer dat in de aanwijzing wordt
voorgestaan niet noemenswaard anders is dan het bestaande bosbouwkundige beheer. Dit gevoegd bij de
bestaande planologische bescherming maakt volgens
Gedeputeerde Staten aanwijzing van die complexen
onnodig.
Met betrekking tot de bossen in de beekdalen van de
Reusel, de Stroom en de Groote Beerze, stellen Gedeputeerde Staten, dat zij een beheer van "niets doen"
afwijzen en dat zij er voor zijn het sinds jaar en dag bestaande gebruik mogelijk te laten. Daarbij wordt zelfs
gesteld, dat onder andere de wijze van beheer zoals
dat door "De Utrecht" is gevoerd, mede heeft geleid tot
de huidige natuurwetenschappelijke kwaliteiten. Ook
hierin ligt een erkenning besloten van de kwaliteit van
het tot nog toe gevoerde beheer.
Van belang is verder, dat de laatste jaren aan het
bosbeheer een door de directeur van het Staatsbosbeheer goedgekeurd beheersplan op grond van de Beschikking bosbijdragen ten grondslag ligt. In het kader
van de goedkeuringsprocedure worden dergelijke beheersplannen beoordeeld door de natuurbeschermingsconsulent en de houtvester van het Staatsbosbeheer in de provincie. Het beheersplan houdt rekening met de belangen van houtproduktie, recreatie en
natuurbehoud.
In het licht van de erkenning van de kwaliteit van het
beheer en gelet op de bescherming die bestaande wetten - zoals de Wet op de Ruimtelijke Ordening, de
Boswet en de mede op deze wet gebaseerde Beschikking bosbijdragen - bieden, is het hoogst bevreemdend, dat Gedeputeerde Staten niet adviseren af te

zien van aanwijzing van de bos percelen in eerdergenoemde beekdalen, Een afwijzing zou in overeenstemming zijn geweest met de bedoeling van de wetgever.
De voorwaardelijke instemming waartoe Gedeputeerde Staten thans komen in hun advies, is een tweeslachtig compromis, dat niet bijdraagt tot de duidelijkheid, En duidelijkheid is met het oog op het in de toekomst te ontwikkelen beleid ten aanzien van de
toepassing van de Natuurbeschermingswet van het
grootste belang, Voorts dient er op te worden gewezen, dat de aanwijzing van bossen tot beschermd natuurmonument negatieve effecten zal hebben op de
werkgelegenheid, De economische aspecten van de
bosbouw zullen op de achtergrond geraken, hetgeen
de instandhouding op lange termijn zal bemoeilijken,
De bosbouw heeft behoefte aan zo rendabel mogelijke
exploitatiemogelijkheden,
Tenslotte dient men zich terdege te realiseren, dat

eventuele aanwijzing van de bosgronden in het gebied
van de Mispeleindse en Neterselse Heide de belangstelling van particulieren voor de uitoefening van de
bosbouw negatief zal beïnvloeden. Als deze aanwijzing doorgaat moet men wel vrezen, dat in de toekomst op ruime schaal bossen als beschermd natuurmonument zullen worden aangewezen, Die vrees zal
vele eigenaren van bos de lust ontnemen om zich te
blijven inzetten voor de instandhouding van hun bos,
een instandhouding die ook nog eens belangrijke financiële offers vraagt! Ook de aanleg van nieuwe bossen zal door een eventuele aanwijzing worden afge-

remd, De negatieve effecten van de aanwijzing dreigen
de vermeende positieve effecten te overtreffen met alle
nadelen van dien voor het behoud van de natuurbesChermingsaspecten die bij de uitoefening van de bosbouw in het geding zijn,

265

