Redactie

Deskundig beheer

In tijden waarin de bosbezitter te kampen heeft met
stijgende uitgaven en gelijkblijvende beperkte inkomsten, wordt de noodzaak van deskundig beheer nog
sterker gevoeld dan voorheen het geval was. Deskun-

dig beheer moet echter betaald worden. Dit weerhoudt vele boseigenaren om hiertoe over te gaan en

de zaak blijft in het "gunstigste" geval zoals voorheen, d.w.z. een steeds groter wordend negatief bedrijfsresultaat.
Het is ons gebleken dat rondom het begrip "des-

kundig beheer" veel verwarring heerst. Slechts bij
hoge uitzondering heeft een eigenaar de tijd, de
opleiding en de capaciteiten om het beheer deskundig
te voeren. Gelukkig kennen wij in ons land wel een
enkel voorbeeld dat als uitzondering de regel bevestigt.
Het bosbezit, het toezicht en de bewaking hiervan,
het beheer en de uitvoering van de werkzaamheden,

stellen leder hun specifieke eisen. Voor alle vier bovengenoemde taken geldt de regel dat de kosten per
ha progressief toenemen bij kleinere eenheden.
Het bosbezit in Nederland is zeer versnipperd. Om
I de kosten van toezicht en bewaking, van deskundig

I

beheer en van de uitvoering van werkzaamheden te

drukken, is schaalvergroting een gebiedende eis. Het
[ idee om ter verkrijging van grotere bezitseenheden

kleine bezittingen onder te brengen in een overkoe-

pelende N.V., blijkt bij de particuliere bosbezitlers
weinig gehoor te vinden. De noodzakelijke schaalvergroting kan echter ook worden verkregen indien
vele boseigenaren regionaal gecoördineerd zouden

besluiten om:
- het toezicht en bewaking aan speciale waakdiensten overte laten.
- het deskundig beheer toe te vertrouwen aan daartoe opgeleide beheerders.
- het uitvoeren van werkzaamheden op te dragen
aan gespecialiseerde. deskundige aannemers.

Deskundig beheer zal naar onze mening gekenmerkt
moeten zijn door continuïteit. Deze kan worden ver-

kregen met behulp van een door de eigenaar goedgekeurd beheersplan over een periode van minstens
tien jaar. Dit beheersplan zal in ieder geval moeten
omvatten: de formulering van de doelstelling, een
eenvoudige bedrijfskaart. een kapplan en een cultuur-

plan. Deskundig beheer is alleen dan praktisch uitvoerbaar indien het gevoerd wordt over een totale
oppervlakte van enkele duizenden ha aan bosbezittingen. Eerst dan is de weg geopend voor zinvolle
schaalvergroting waarmede ook continuïteit in hout-

afzet en plantsoenbestelling gepaard kunnen gaan.

,

35

