inrasteren van de nog uitte voeren aanplanten waardoor de in te rasteren en ingerasterde oppervlakte
van oorspronkelijk 162 ha nu tot 87 ha beperkt
wordt. Of door het achterwege laten van deze rasters
hier gemengde grovedennen/loofhoutbossen zullen
ontstaan zal de tiJd moeten leren.
Met het bovenstaande Is allereerst getracht een
bijdrage te leveren aan de meningsvorming over de
beheersproblematIek van gebieden als de Imbos. In
- het artikel "grofwild rasters in het bos" zowel als In
het vorengaande wordt op verschillende plaatsen
ook gerefereerd aan een factor waarmee niet alleen
bij situaties als de onderhavige maar biJ het beheer
van zeer vele bossen rekening gehouden moet worden, nl. de In de Boswet opgenomen herplantplicht.
Wij gaan ervan uit dat de voor een (bos)gebied geformuleerde doelstelling bepalend is voor het te voeren beheer. Wanneer deze doelstelling niet In de
eerste plaats op produktie Is gericht rijst de vraag in
hoeverre de herplantplicht en de daarbij passende
procedures en termijnen maatgevend dienen te zijn
bij Inrichting en beheer. Wellicht dat redactie en lezers hierin stof vinden om In komende afleveringen
van dit tijdschrift hun visie te geven.
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Investering bij herbebossing vaak nodig ter
voorkoming van wildschade

In het nationale park Veluwezoom, met name in de
Imbosch, worden honderden hectaren stormvlakten
herbebost, waarbij in vele gevallen aan inrasterlng
niet is te ontkomen. Dit betekent dat voor een aantal
jaren het leefgebied van het roodwild wordt beperkt
en grote gebieden aan de recreatie worden onttrokken, maar dat te zijner tiJd na het verwijderen van de
rasters een betere situatie zal ziJn verkregen. Dit
o.m. antwoordt minister mr. A. van der Stee (landbouwen visseri)) mede namens zijn ambtgenoot van
cultuur, recreatie en maatschappelijk werk, mr. H.
W. van Doorn, op schriftelijke vragen van de Tweede
Kamerleden, de heren Tuijnman en Waalkens.
De bewindsman wijst er hierbij op dat de voedselsituatie voor het wild In de Imbosch, als die wordt
vergeleken met de toestand van vóór de beide stormen, gunstig beïnvloed Is door de vele, weliswaar
kleine, stormvlakten met een natuurlijke vegetatie
van onder meer grassen en berk, ten aanzien waar-

van herbeplanting niet in het voornemen ligt.
Met een bedrag van f 123.480,-ls de aanleg van
12.472 strekkende meter hertenraster gesubsidieerd

,
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Najaarsbijeenkomst Koninklijke Nederlandse
Bosbouw Vereniging
Dit Jaar zullen huishoudelijke vergadering en excursie op één dag plaatSVinden en wel op 14 oktober
1977. De excursie wordt gehouden op Schovenhorst.
Besloten Is de excursie naar Duitsland In mei 1978
te houden.

in het kader van de regeling van het departement
van landbouw en visserij ten behoeve van het herstel
van stormvlakten. Het motief voor dit subsidie is geweest, dat in deze stormvlakten ook bij een lage
wildstand ernstige schade aan de kwetsbare beplantingen te verwachten Is. De Vereniging tot Behoud
van Natuurmonumenten In Nederland heeft daarenboven rasters opgericht buiten het kader van de genoemde subsidieregeling.
Na de stormen van '72 en '73 heeft de Vereniging
tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland
gekozen voor een opzet waarbij de Imbosch - vanouds een vrijwel gesloten bosgebied - weer ditzelfde
karakter zou verkrijgen. De belangen van de houtproduktie - die overigens In de meeste gevallen zeer
wel kunnen samengaan met die van natuurbehoud

en recreatie - hebben hierbij niet voorop gestaan.
Tenslotte verklaart minister Van der Stee dat van
de zijde van het Staatsbosbeheer en van de directie
Faunabeheer van zijn departement reeds enige tijd
overleg gaande is met de Vereniging tot Behoud van
Natuurmonumen!en over de onderhavlge inraste-

ring. Naar hij verwacht zal een oplossing worden gevonden, waarbij voor het hertenbestand voldoende
ruimte en voedsel wordt zeker gesteld en tevens een
verantwoorde herbebossing tot stand komt.

Nieuwe machines en werktuigen
De Folsche Prunus trekker
Dit stuk gereedschap, op de markt gebracht door de
firma Slierman en Co BV uit Soest, is ontwikkeld
voor het uittrekken van dunne Prunus stammetjes

tot ca. 2 cm doorsnede aan de voet. Voorwaarde Is
wel dat de struiken nog niet eerder zijn afgezet, want
in dat geval is het wortelgestel veel uitgebreider en
wordt het uittrekken met dit werktuig onmogelijk.
Aan het gebruik van de Prunus trekker zijn twee
voordelen verbonden, nl. dat bij het uittrekken van
de struiken een betere arbeidshouding kan worden
ingenomen (gestrekte rug) en dat het gebruik van
chemische bestrijdingsmiddelen kan worden beperkt. Het handvat aan de trek boom is verstelbaar.
De mesjes van de kop zijn eenvoudig verwisselbaar.

Er is een besluit bestrijding iepeziekte in voorberei-

Staatssecretaris van C.R.M. verstrekte antwoord van
minister mr. A. van der Stee (landbouw en visserij)
op schriftelijke vragen van de Tweede Kamerleden,
de dames Van Heel-Kasteel, Gardeniers-Berendsen
en de heer Voogd.

ding. Daarmede wordt het mogelijk In gevallen waarin geen vrijwillige medewerking kan worden verkregen, gebruiksgerechtigden van terreinen te verplichten, dat bomen of struiken, die gevaar voor ziekteverspreiding opleveren, worden opgeruimd.
Een en ander blijkt uit het mede namens de

strijding worden betrokken; zij kunnen namelijk bij
de opsporing van de iepeziekte in de bebouwde kom
belangrijk werk verrichten. De regeling waarbij de
goedgekeurde opruimingskosten aan particulieren
volledig worden vergoed, wordt voortgezet.
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Stok achter de deur bij de iepezlektebestrijdlng

De gemeenten zullen zoveel mogelijk bij de be-
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