Bos en Hout Berichten
KRIJGEN BOSPROJECTEN EEN KANS IN DE
FISCALE GROENREGELING?
Een jaar geleden concludeerden we in een Bos en Hout Bericht over groen beleggen dat de
Nederlandse bos- en houtsector misschien zou kunnen profiteren van de Fiscale Groenregeling. Tot nu
toe kreeg echter slechts één bosproject een groenverklaring. Waarom dient de sector geen aanvragen
in? Biedt de groenregeling werkelijk geen mogelijkheden? In dit Bos en Bericht een antwoord op deze
vragen, aan de hand van studies van de SBH en de Triodos Bank.
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INLEIDING

In dit Bos en Hout Bericht beschrijven we
welke knelpunten er zitten in de huidige
groenregeling; waarom het moeilijk is om
bosprojecten onder de groenregel ing te laten vallen. Daarvoor gebruiken we de resultaten van twee studies waarin onderzoek is
gedaan naar de (on)mogelijkheden van de
groenregeling voor bosprojecten:
- Een studie van de Stichting Bos en Hout,
die zich concentreert op groenprojecten in
bestaand bos. Daarin onderzochten we de
mogelijkheden van de huidige groenregeIing voor de Nederlandse bosbouw, met behulp van een fictief groen project (zie tekstkader Douglasproject);
- De tweede studie is afkomstig van een
werkgroep van de Triodos Bank, de Heidemij, de Stichting Milieubewustzijn en de firma (opijn. De Triodos Bank wilde samen
met deze partners onderzoeken of een beleggingsfonds haalbaar is, ter financiering
van duurzame houtteelt in Nederland. In tegensteli ing tot de studie van de SB H richtte
dit onderzoek zich zowel op de aanleg van
nieuwe bossen als op bestaande bossen.
Voor we de knelpunten toel ichten gaan we
eerst in op de fiscale groenregeling en het
succes van deze regeling.

aantrekkelijker (voordeliger) te maken en zo
de uitvoering te stimuleren. Het is namelijk
mogelijk om voor groenprojecten geld te lenen tegen gereduceerde rentepercentages in
plaats van tegen de heersende marktrente.
Met andere woorden, het gaat dus om goedkope leningen. Hoe werkt de groenregeling?
Ze zorgt ervoor dat particulieren vrijgesteld
zijn van inkomstenbelasting als ze rente en
dividend ontvangen uit milieuvriendelijke
beleggingen. Om daarvoor in aanmerking te
komen moet de belegging aan twee eisen

FISCALE GROEN REGELING

Milieuvriendelijke investeringen waren
vooral aantrekkelijk voor idealistische beleggers die rendement niet alleen uitdrukken
in geld, maar ook in milieuverbetering.
Vooral de Triodos Bank en de Algemene
Spaarbank Nederland (ASN) voorzagen in
de behoefte van ideal istische beleggers. Het
merendeel van de beleggers steekt het geld
echter Iiever in fondsen met een hogere
wi nstverwachting.
In deze situatie kwam op 1 januari 1995 verandering door invoering van de Fiscale
Groenregel ing. Het doel van deze groenregeling is de financiering van groenprojecten

Douglas uit financieel oogpunt aantrekkelijk?

voldoen. Ten eerste: het moet gaan om een
groenproject. Dit is een project met een
groenverklaring van het ministerie van
VROM (zie kader De groenregeling). Ten
tweede: het geld moet afkomstig zijn van
een groenfonds. Een groenfonds is een krediet- of beleggingsinsteil ing met hoofdzakelijk beleggingen in groenprojecten.

HET SUCCES VAN DE GROENREGElING
Grote belangstelling
De groenregeling heeft kort na de invoering
een enorme vlucht genomen. Op het moment zijn er al twaalf instellingen die ieder
één of meer groenfondsen hebben opgericht
dan wel irl oprichting hebben. De belangsteil ing van (particu Iiere) beleggers voor
deze groenfondsen is erg groot. Veel groenfondsen moesten vroegtijdig sluiten vanwege het grote succes. De Rabobank haalde samen met Robeco in een recordtijd 450
miljoen gulden uit de markt, ABN Amro 430
miljoen, de Triodos Bank met haar drie
groenfondsen 35 miljoen, ASN Groenprojecten 30 miljoen en Postbank Groen 100
miljoen gulden. Het ministerie van VROM
schat dat er zes miljard gulden uit de markt
te halen is. Echter, er is meer groen geld dan
er groenprojecten zijn en groenfondsen
struinen dan ook stad en land af om nieuwe
mogelijkheden aan te boren. in november
1996 had het ministerie van VROM ongeveer 130 projecten een groenverklaring gegeven, die gezamenlijk een waarde vertegenwoordigden van zo'n 700 miljoen
gulden. Eind 1996 had het ministerie nog
aanvragen Iiggen voor groenprojecten ter
waarde van ongeveer 1,0 miljard gulden.
Het merendeel van de aanvragen komt uit
de categorieën duurzame energie (windmolens) en biologische landbouw (zie kader
'De groenregeling'). Vanaf het begin van de
regeling werden veel energieprojecten ingediend. Pas na aanpassing van de groenrege-

toekomst terughoudend zal zijn met het uitdelen van groene stempels. Immers, door
elk project met een fiscale vrijstelling loopt
de schatkist inkomsten mis.

Bosproject
Het goedgekeurde bosproject heeft betrekking op de aankoop van landbouwgronden
en aanleg van nieuw bos. Het eerste natuurproject is pas in november 1996 goedgekeurd, met een lening van 10 miljoen voor
grondverwerving en landinrichting voor uitbreiding van Natuurpark de Biesbosch. Uit
de studies van SBH en Triodos Bank blijkt
dan ook dat de huidige groenregeling nauwelijks geschikt is voor bosprojecten, ondanks het feit dat bos expliciet genoemd
wordt in de doelstelling van de groenregeling. En datterwijl bosprojecten nu juistzulke aantr'ekkelijke groen projecten zijn!

GROEN BElEGGEN EN
HOUTPRODUCTIE
Als bosprojecten in aanmerking willen komen voor een groenverklaring, dan moeten
ze voldoen aan de eisen van de groenregeling (zie kader 'De groenregeling'). Naast directe eisen stelt deze regeling ook indirect
een aantal eisen aan bosprojecten. Die zijn
op te vatten als uitgangspunten bij het gebwik van de groenregeling in de bosbouw.
Het gaat om de volgende aspecten:

Economische functie

kunnen brengen, maar die lijkt vooralsnog
een ongeschikt instrument. Op dit moment
zijn er drie ontwikkelingen die veelbelovend zijn, maar waarvan nog onduidelijk is
of ze daadwerkelijk zullen leiden tot een beloning voor de milieufunctie van bos.
1 De Tweede Kamer heeft on langs 750 mi 1joen gulden gehaald uit het Fonds Economische Str'uctuur versterking voor reductie
van de atmosferische C02 Ingediende
bosprojecten zijn tot dusverre nog niet gehonoreerd. Het is nog onduidelijk of dit
fonds iets te betekenen heeft voor de milieufunctie van bestaande of nieuvve bossen.
2 AI geruime tijd overlegt de overheid over
invoering van zogenaamde C0 2-certificaten voor diegenen die C02 verminderen.
Op het moment is nog onduidelijk welke
kant dit opgaat, of bos in aanmerking zal
komen voor dergelijke C0 2-certificaten.
Maar deze ontwikkeling levert zowel kansen als bedreigingen op voor het Nederlandse bos(bezit).
3 Om de milieufunctie te 'verkopen' is recent een haalbaarheidsonderzoek gestar"t
naar financiering van bosaanleg door bedrijven en particulieren. Dit onderzoek is
een initiatief van de ANWB, de Stichting
Natuur en Milieu en de Stichting Bos en
Hout. Waar de fiscale groenregeling nu
nog te kort schiet, biedt dit nieuwe initiatief wellicht een kans om de milieufunctie
van bossen financieel gewaardeerd te krijgen.

De groenregel ing eist dat groen projecten
str'uctureel een eigen rendement hebben.
Met houtproductie voldoet het bos tegelijkertijd aan twee eisen: houtproductie is immers een duidelijke economische functie
van bos en heeft ook nog belangrijke positieve effecten op het milieu. Een bijkomend
voordeel is dat ons land minder hout hoeft te
importeren. Nu komt slechts 8% van onze
houtbehoefte uit eigen land.

Milieufunctie

Houtoogst een vereiste voor "groen beleggen"
ling in oktober 1996 zijn ook aanvragen ingediend in de categorie biologische
landbouw. Natuur- en bosprojecten blijven
ver achter bij de verwachtingen. In totaal
zijn slechts twee natuurprojecten en maar
één bosproject goedgekeurd. Deskundigen
gaan er vanuit dat de groeiende vraag naar
groenprojecten vanzelf zal leiden tot meer
aanbod. De oorspronkelijke indeling in categorieën biedt echter weinig ruimte. Daarom is de groenregel ing aangepast, zodat
biologische landbouw en duurzaam bouwen ook in aanmerking kunnen komen voor
een groenverklaring. Desondanks is de algemene verwachting dat de overheid in de

Bos vervult een zeer wezenlijke milieufunctie en het is dan ook niet verwonderlijk dat
bos expliciet genoemd wordt in de doelstelling van de groenregeling. Bos is een schone
vorm van grondgebruik (geen mest en bestrijdingsmiddelen). Het draagt hierdoor bij
aan de bescherming van grondwatervoorraden, wat weer van belang is voor de drinkwatervoorziening. Dat is niet alles. Bossen
zijn ook een goede buffer tegen bijvoorbeeld geluidshinder en wind. Ze beschermen de bodem omdat ze een effectief middel zijn tegen water- en winderosie. Maar de
belangrijkste milieufunctie is het vermogen
van bossen om C0 2 vastte leggen. Dat levert een bijdrage aan beperking van het
broeikaseffect, dat wil zeggen aan beperking
van de CO'-concentratie in de atmosfeer.
Bovendien is hout een hernieuwbare grondstof en duurzaam te produceren.
De milieufunctie van bossen kreeg de afgelopen tien jaar weliswaar steeds meer aandacht, maar bracht tot nu toe geen cent op.
De groenregeling had daar verandering in

Komt dit bos in aanmerking voor "groen
beleggen"?
Door hun economische en milieu-functie
zijn bosprojecten bij uitstek geschikt voor
groen beleggen. Maar waarom worden er
dan zo weinig aanvragen ingediend? Welke
knelpunten zitten er in de huidige groenregeling? Hieronder een overzicht.

KNElPUNTEN
Uit de studies van de SBH en Triodos Bank
komen knelpunten naar voren die het moeiIijk maken om bosprojecten onder de groenr'egeling te laten vallen. Sommige knelpun-

ten zijn op te lossen door aanpassing van de
groenregeling, andere niet. We geven voor
beide groepen een toelichting.
Knelpunten die op te lossen zijn door aanpassing van de groenregeling:

Structureel positief rendement
Om in aanmerki ng te komen voor het pred ikaat groenproject moeten een aangemeld
project zelf enig structureel rendement hebben. Een lastige eis, slechts weinig bosopstanden hebben een positief rendement. Het
Douglasproject (zie tekstkader) heeft volgens de berekeningen een positief rendement. De Triodos Bank is in haar studie uitgegaan van lange omlopen (tot 120 jaar) met
overwegend langzaam groeiende boomsoorten. Hun conclusie is dat toekomstige
houtopbrengsten niet of nauwelijks toereikend zijn om de vaste kosten te dekken. Er is
dan een negatief rendement.

Grondwaarde
Bostype, boomsoort en beheer bepalen onder andere de rentabi Iiteit van bosopstanden. De rendements-eis heeft tot gevolg dat
al leen rendabele bostypen, boomsoorten en
beheersvormen gestimuleerd worden; snel
groeiende bossen in korte omloop dus. De
Stichting Bos en Hout zal binnenkort onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor
aanleg van nieuwe populierenopstanden
(15-jarige omloop) binnen de groenregeling.
De rendements-eis staat echter onder druk
zodat het niet uitgesloten is dat straks ook
onrendabele projecten een groenverklaring
kunnen krijgen. De Triodos Bank vindt bijvoorbeeld dat bossen met hoge natuurwaarden en/of een belangrijke landschappelijke
functie ook een 'groene' lening moeten kunnen krijgen, ondanks het feit dat met dergeIijke beleggingen geen positief rendement te
behalen is. Zij stelt voor om groenfondsen,
die beleggen in zogenaamde 'donkergroene' projecten, de mogelijkheid te geven
50% van hun fondsvermogen te beleggen in
renderende (niet-groene) projecten, in plaats
van de 30% zoals die nu voor groenfondsen
geldt. Met de inkomsten uit deze herbelegging kan het groenfonds dan onrendabele
groenprojecten financieren.

Looptijd

Verbeteringen

Het ministerie van VROM geeft een groenverklaring voor hoogstens tien jaar. Maar de
tijd die nodig is om met bosprojecten een
positief rendement te halen, is in het algemeen veel langer. De looptijd van het douglasproject is bijvoorbeeld 20 jaar, de looptijd van het Triodosproject zelfs tot 120 jaar.
De Triodos Bank stelt dan ook voor de termijn te verlengen tot 30 jaar. Het is nu weliswaai' mogel ijk om na zeven jaar verlenging
aan te vragen, maar het is onzeker of je die
ook krijgt. Bovendien is het de vraag of de
groenregel ing dan nog bestaat.

Bestaande bossen kunnen alleen in aanmerking komen voor de groenregel ing als verbeteringproject. Het gaat dan om wijzigingen
in een bestaand project die het waardevoller
maken voor milieu of natuur. Een verbeteri ngsproject bestaat al leen uit de verbeteri ng
en dus niet uit investeringen die al zijn gedaan voor bestaand bos. De waarde van het
bestaande deel van het project kan dus niet
onder de regeling vallen. De dienst Laser
van het ministerie van VROM stelde vast dat
een project pas een verbeteringsproject is
als het goedgekeurd is volgens het Overlevingsplan Bos en Natuur (OBN) of de regeling Gebiedsgerichte Bestrijding van Verdroging (GEBEVE). Voor bestaande bossen
betekent dit dat in principe slechts OBN- en
G EBEVE-maatregelen in aanillerki ng komen
voor een groenverklaring. Dit is een zeer
smalle invulling van de doelstelling van de
groenregeling, waarbij wel wat vraagtekens
rijzen. De Triodos Bank is bijvoorbeeld van
mening dat een project duurzame houtteelt
onder SKAL-keurmerk ook in aanmerking
zou moeten kunnen komen voor een groenverklaring.

Minimale omvang
In de groenregeling is verder opgenomen
dat slechts bosprojecten met een oppervlakte van ten minste vijf hectare in een aaneengesloten gebied in aanmerking komen voor
een groenverklaring. Het huidige Nederlandse bos is echter zeel' kleinschal ig en
sterk versnipperd qua eigendom, oppervlakte, bostypen en boomsoorten. Wanneer toestemming om afzonderlijke percelen in één
project onder te brengen uitblijft is de eis
voor een minimum oppervlakte een hindernis om bosprojecten aanvaard te krijgen als
groen project

Startdatum
In de groenregeling was oorspronkelijk vastgelegd dat alleen nieuwe projecten en verbeteringen in bestaande projecten in aanmerking komen voor een groenverklaring.
Nieuwe projecten zijn projecten die startten
na 13 juli 1994. Voor de biologische land-

Overige knelpunten
U it de studies van SBH en Triodos Bank
blijkt dat er ook knelpunten zijn die nÎet op
te lossen zijn door aanpassingen in de
groenregel ing.

Zeggenschap
Een groot aantal (particul iere) boseigenaren
ziet hun bosbedrijf niet als een onderneming
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Belastingdienst
Inleiding

Zekerheidsstelling
Groenfondsen proberen het risico te minimaliseren als ze beleggen in groenprojecten, terwijl je met bosprojecten altijd een
teeltrisico hebt, want niemand garandeert
dat het bos straks inderdaad geld oplevert.
In de praktijk vragen beleggingsfondsen bij
risicovolle beleggingen dan ook zekerheden
op. Zij kunnen ook vragen naar een garantiefonds of een andere vangnetconstl'uctie.
Bosgrond kan eventueel ook als zekerheidsstelling dienen. Het probleem is wel dat de
grondwaarde daalt als de bestemming verandert van landbouwgrond in bosgrond.
Landbouwgrond is per hectare grofweg
f 40.000,- waard, bosgrond slechts
f 8.000,-. Die velïllindering leidt dus tot een
vermogensachteru itgang voor de investeerder.

Groen Beleggen
1. Algemeen

Wet op de inkomstenbelasting
Vrij'gestelde inkomsten uit vermogen

Waarom stapt de bos- en houtsector niet in de Fiscale Croenregeling?
bouw maakt de overheid echter een uitzondering. Sinds oktobel'1996 komen ook biologische landbouwprojecten in aanmerking
waarvan de werkzaamheden al voor 13 jul i
1994 begonnen zijn. Voor nieuwe bosprojecten levert deze eis dus vermoedelijk geen
probleem op.

met een winstoogmerk en hun bosbezit niet
als belegging. Maximalisatie van het nut
speelt voor hen een grotere rol dan winstmaximalisatie. Ze vangen eventuele tekorten veelal op met privé-vermogen. Boseigenaren hebben vaak geen behoefte aan
vreemd vermogen, ongeacht het I'enteper-

centage, terwijl de groenregeling nu juist gebaseerd is op verstrekking van 'goedkope'
leningen. Om de groenregeling interessant
te maken voor boseigenaren is een projectorganisatie noodzakel ijk, zoals in het douglasproject. Boseigenaren hoeven dan niet
zelf de lening aan te gaan. Maar die projectorganisatie levert direct weer een ander
knelpunt op. Boseigenaren zijn namelijk
niet snel bereid om de zeggenschap over
hun bosbeheer over te dragen aan derden,
in wat voor vorm dan ook. Daarnaast hebben boseigenaren ook moeite met het afsluiten van langlopende contracten.

Hout kunnen hierbij behulpzaam zijn.
Er is echter nog een lange weg te gaan voordat de Nederlandse bosbouw kan profiteren
van de groenfondsen. Minister van Aartsen
heeft ingezet voor uitbreiding van het aantal
projectcategorieën met biologische landbouw. Is hij bereid om de groenregeling
nogmaals aan te passen ten gunste van bosprojecten?

ir. P.A.G. lansen
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De groenregeling
Maatschappelijk draagvlak
Het rendement van een bosproject speelt
een belangrijke rol bij het verkrijgen van
groenverklaring en groene lening. Zoals we
al eerder constateerden zijn grondwaarde,
bostype, boomsoort en bosbeheer hierbij
van groot belang. Bosprojecten moeten dan
ook niet alleen gebaseerd zijn op de heersende en vaktechnisch juiste bosbouwkundige praktijk, maar ook uitdrukkei ijk op de
wensen van boseigenaar en maatschappij.
Dat kan een dilemma betekenen. Bossen die
aan de positieve rendementseis voldoen ondervinden niet altijd een grote maatschappelijke waardering.

CONClUSIES
In de huidige groenregeling zitten tal van
knelpunten voor bosprojecten. Een aantal
knelpunten is oplosbaar als de overheid de
groenregeling aanpast door:
- verlenging van de termijn waarover zij de
groenverklaringen afgeeft;
- flexibeler om te springen met de eis voor
een minimum-oppervlakte;
- soepeler te zijn met de eis voor positief
rendement.
Zelfs als de overheid deze aanpassingen invoert om bosprojecten meer kans te geven,
is het nog maar de vraag of boseigenaren interesse hebben voor groene financiering van
investeringen in hun bos. Dat veronderstelt
immers een andere ondernemersgeest. Zo
zal de boseigenaar moeten streven naar optimalisatie van houtproductie en zal hij externe invloeden op het bosbeheer moeten
accepteren.
Daarnaast heeft de studie van de Triodos
Bank duidelijk gemaakt dat de rentabiliteit
van bosprojecten een groot struikelblok is
voor uitvoering van bosprojecten. Er moet
ook een oplossing komen voor de zekerheidssteli ing van bosprojecten en voor de
waardedaling van de grond bij bestemmingswijziging. Ten slotte heeft de Triodos
Bank nog een aantal fiscale en financieeleconomische randvoorwaarden opgesteld
voor uitvoering van groenprojecten onder
de groenregel ing. De kansen voor bosprojecten lijken vooralsnog gering te zijn. Door
creatief om te gaan met alle beperkingen en
mogelijkheden, in samenspraak met alle betrokkenen, waaronder de rijksoverheid, is
het weil icht mogel ijk om financiering te krijgen uit de groenregeling. De analyses van
de Triodos Bank en van de Stichting Bos en

Niet elk milieuvriendelijk project komt in
aanmerking voor de groenregeling. Het project moet in een van de grofweg zes categorieën vallen uit de groenregeling en verder
voldoen aan een aantal eisen.

Categorieën
Om in aanmerking te komen voor de groenregeling moet het een project zijn dat in het
belang is van het milieu, waaronder bos en
natuur. De regeling kent de volgende categorieën:
1. Ontwikkeling en instandhouding van bos'
en andere houtopstanden.
2. Ontwikkeling en instandhouding van natuur en landschap.
3. Productie van (duurzame) energie.
4. Biologische landbouw inclusief verwerking.
5. Agrificatie met een milieuvoordeel.
6. Duurzaam bouwen.

Belangrijkste eisen
Als een project in een van de zes categorieën valt moet ze verder voldoen aan een
aantal eisen.
De belangrijkste eisen uit de groenregeling
zijn:
- de projecten moeten in Nederland liggen;
- de projecten dienen na 13 juli 1994 te zijn
gestart;
- het projectvermogen is minimaal
f 50.000,-;
- de looptijd van de groenverklaring is maximaal 10 jaar;
- bos- en natuurprojecten moeten minimaal
5 aaneengesloten hectare groot zijn;
- projecten moeten structureel enig eigen
rendement hebben.

Bestaande projecten
Verbeteringen van bestaande projecten komen ook in aanmerking voor de groenregeling.

Douglasproject
Fictief bosproject
Om boven water te halen welke knelpunten
de groenregeling heeft voor bosprojecten,
heeft de Stichting Bos en Hout een (fictief)
bosproject ingediend bij het de dienst Laser
van het ministerie van LNV.
Het idee is hier uitgewerkt voor douglas,

maar het is in principe geschikt voor alle
boomsoorten en bostypen. De douglas is als
voorbeeld g~nomen, omdat hij snel groeit
en een goede houtkwaliteit levert. Dat
maakt douglas uit financieel oogpunt aantrekkelijk. Bovendien levert deze boom al
na een relatief korte tijd een oogstbaar product.
Boseigenaren in Nederland kunnen een
aantal douglasopstanden inbrengen in een
groenproject, waarbij het opstalrecht van de
opstand wordt overgedragen. Het groen project koopt als het ware het hout op stam,
maar laat de bomen nog 20 jaar groeien
voor de eindkap plaatsvindt. In ruil hiervoor
krijgen boseigenaren bij aanvang van het
project een eenmalige vergoeding (retributie), bijvoorbeeld f 4.800,- per hectare,
mede afhankelijk van de groei en vitaliteit
van de opstand. Dit bedrag kan worden opgevat als een houtproductie-functiebeloning
van f 240,-/ha/jaar. Het project betaalt de
beheerskosten (dunnen, blessen, toekomstbomen aanwijzen, opsnoeien, en de kosten
van oogst en nieuwe bosaanleg), alsmede
een storm- en brandschadeverzekering. Het
gaat om opstanden van 20 tot 30 jaar, vanwege de looptijd van groene beleggingen
(maximaal 20 jaar) en vanwege de meest
rendabele kapleeftijd van 40 tot 50 jaar.
Het groenproject voegt alle douglasopstanden samen en meldt deze als één integraal
project aan bij een groenfonds. Het fonds
dient het project in bij de dienst Laser van
het ministerie van LNV, voor het verkrijgen
van de groenverklaring. Het groenproject
krijgt vervolgens de 'groene' lening, waarmee de boseigenaren worden betaald en
waarmee het bosbeheer wordt gefinancierd,
dat optimaal is afgestemd op de productie
van kwaliteitshout.
In het voorgestelde douglasproject wordt de
opstand na 20 jaar geveld, zodat terugbetaling kan plaatsvinden van inlegde gelden
van beleggers en eventuele winstdeling mogelijk is. Het teeltsysteem richt zich op een
vlaktegewijs beheer, waarbij kleinschalige
houtoogstsystemen, zoals coul issenkap, de
voorkeur genieten. Het groenproject is verantwoordelijk voor de bosverjonging, waarbij de voorkeur uitgaat naar natuurlijke verjonging (moederbomen, kap in mastjaar) om
natuurwaarden te behouden en hoge aanlegkosten te vermijden. Nadat de jonge opstand goed is aangeslagen, wordt het beheer
van de betreffende opstand weer overgedragen aan de boseigenaar.

SB

•

•

Stichting Bos en Hout
Bosrandweg 5
Postbus 253,
6700 AG Wageningen
tel.: 0317 - 424666
fax: 0317 - 410247
E-mail: mail@sbh.nl

