Bebossingspolitiek

Advies inzake de bosbouw op de minder goede gronden
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Bosschap

1

Inleiding

In zijn rapport "Bosbouw en bosbouwbeleid in Nederland", opgesteld in 1969 door een zeer breed samengestelde commissie, heeft het Bosschap een analyse gegeven van de moeilijkheden in de bosbouw
en wegen aangegeven waarlangs verbetering zou
kunnen worden bereikt voor wat betreft de bosbouw
op de betere gronden. In zijn brief van 4 juni 1969,
waarbij genoemd rapport aan de Minister van Landbouw en Visserij werd aangeboden, heeft het Bosschap gesteld, dat de houtproduktie op de betere
gronden perspectieven biedt, doch dat het Bosschap
zich nog nader zou beraden over de vraag, welk beleid ten aanzien van de bosbouw op de slechtere
gronden zal moeten worden gevoerd.
Het Bosschap heeft een speciale commissie ingesteld met de opdracht het vraagstuk van de bosbouw
op de minder goede gronden nader te bezien en te
adviseren welk beleid ten aanzien daarvan gevoerd
zal moeten worden.
In deze commissie, die onder voorzitterschap van de
heer jhr. mr. D. A. W. van Tets van Goudriaan stond,
hadden zitting de heren:
L. Magïelse (Contactorgaan Agrarische Werknemersbonden)
Ir. J. F. A. Molenaars, Ir. P. N. Ruige (Koninklijke
Nederlandse Bosbouw Vereniging)
Mr. R. F. C. Baron Bentinck van Schoonheien,
J. B. F. Bosch Ridder van Rosenthal (Nederlandse
Vereniging van Boseigenaren)
Ir. D. Sikkel (Staatsbosbeheer)
Ir. P. J. van Herwerden (Vereniging tot Behoud van
Natuurmonumenten in Nederland)
Drs. G. J. den Hartog, secretaris.
De commissie legde haar bevindingen neer in dit
advies, dat een aanvulling is op het rapport "Bosbouw en bosbouwbeleid in Nederland".
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Voorlopige standpunt Bosschap

Met betrekking tot de bosbouw op de minder goede
gronden werd door het Bosschap in zijn eerdergenoemde brief gesteld:
"Wel heeft het Bosschap zich in verband met de
slechte rentabiliteit van de houtproduktie op de

slechte bosgronden afgevraagd of het aanbeveling
verdient de herplantplicht ingevolge de Boswet voor
deze gronden af te schaffen. Zijns inziens dient deze
vraag evenwel ontkennend te worden beantwoord,
omdat:
- in de praktijk zeer moeilijk, zo niet onmogelijk zal
zijn aan te geven, welke gronden zouden moeten worden vrijgesteld;
- de verwaarlozing in de hand zou worden gewerkt,
hetgeen een bedreiging van de gezondheidstoestand
van het overige bos zou inhouden;
- de functie van het bos ter plaatse niet altijd ontbossing zal toelaten.
Wel zullen naar de mening van het Bosschap de eisen,
welke ten aanzien van de herbebossing van die gronden worden gesteld, moeten worden afgestemd op de
oogmerken, welke men heeft met de handhaving van
de bebossing op die terreinen. Omdat niet de houtproduktie daar voorop zal staan, maar de recreatie
of het natuurbehoud, zullen in het algemeen de eisen,
welke men stelt ten aanzien van de herbebossing
niet hoog behoeven te zijn. De instandhouding van
bossen op slechte gronden zal tengevolge van de op
die gronden drukkende lasten, waartegenover geen of
zeer geringe opbrengsten staan, voor vele bosbouwondernemers grote moeilijkheden met zich kunnen
brengen."
Bij de aanvang van haar werkzaamheden heeft de
commissie zich afgevraagd of het door het Bosschap
ingenomen voorlopige standpunt, dat de herbebossingsverplichting ingevolge de Boswet dient te worden gehandhaafd, in beginsel juist is. Zoals uit het
hiernavolgende zal blijken, stelt ook de commissie
zich op dit standpunt.
Bij haar beraadslagingen heeft de commissie aandacht geschonken aan:
a de vraag, wat onder minder goede bosgronden
moet worden verstaan;
b de doelstelling van de bosinstandhouding;
c de ontheffingsmogelijkheden en het te voeren ontheffingsbeleid;
d het beheer;
e de financiële aspecten.
Tenslotte geeft de commissie aan welke maatregelen
naar haar overtuiging nodig zijn voor de realisatie
van het voorgestane beleid.
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Minder goede bosgronden

De vraag dient te worden gesteld wanneer sprake
is van minder goede gronden. Primair gaat het daarbij
om de zgn. stuifzandgronden met tenminste 2/3 deel
uitge9toven laagten, doch naast deze over het algemeen droge gronden dienen in dit verband ook de
lage, zeer vochtige gronden te worden genoemd. Het
is uitermate moeilijk - zoal niet onmogelijk - aan te
geven om hoeveel gronden het gaat en waar deze
zijn gelegen. Dit is een gevolg van de omstandigheid,
dat deze gronden verspreid zijn gelegen tussen de
betere bosgronden. Naast de gronden waarop tengevolge van de slechte bodemkwaliteit de aanwas zeer
gering is, zijn er gronden, welke kwalitatief wel geschikt zijn voor de bosbouw, doch waarop het tengevolge van klimatologische of andere invloeden, onmogelijk is een houtopstand in stand te houden. Dit is
bijvoorbeeld het geval in het kustgebied, waar aantasting van de bomen optreedt door de zoute zeewind
en in de directe omgeving van industrieën welke zoveel rook ontwikkelen dat rookbeschadiging optreedt
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Veelzijdige doelstelling bosinstandhouding

Het ontheffingsbeleid dient te worden gevoerd vanuit
de doelstelling van de Boswet: de instandhouding uit
een veelheid van overwegingen. Terecht is bij de totstandkoming van de Boswet niet alleen gedacht aan
het zuiver economisch belang van de houtproduktie,
doch is vooral ook de betekenis van de andere waarden van het bosbestand onderkend. Duidelijk blijkt
dit uit de volgende passage uit de Memorie van Toelichting op het ontwerp Boswet:
"Als voornaamste punt, dat wezenlijke regeling bij de
wet behoeft, zien de ondergetekenden de zorg voor
de instandhouding met inachtneming van reële grenzen, van het Nederlandse bosareaal. Dat instandhouding van een bosareaal van redelijke omvang en hoedanigheid in Nederland niet slechts gewenst, doch
ook een gebiedende noodzaak is, behoeft naar de
mening van de ondergetekenden geen uitvoerig betoog. Bossen en houtopstanden vervullen een veelzijdige functie ten dienste van onze samenleving. Deze
veelzijdigheid laat zich niet geheel ontleden in een
aantal meetbare delen; reeds in de enkele aanwezigheid van het bos liggen voor ons land waarden besloten, die onschatbaar moeten worden genoemd. Dit
neemt niet weg, dat verschillende waardevolle elementen concreet kunnen worden aangewezen. Afgezien van het zuiver economisch belang van de houtproduktie, die in ons land kwantitatief betrekkelijk gering is, wordt hier met name gedacht aan de klimatologische betekenis en de landschappelijke en recreatieve waarde van het bos. Dat deze waarde bij de
stormachtige groei van onze bevolking op een betrekkelijk klein gebied nog steeds toeneemt, behoeft wel
geen betoog. In dit verband zij opgemerkt, dat de to328

tale oppervlakte bos in Nederland wordt gesteld op
250.000 ha ofwel ongeveer 7 1 / 2 % van het grondgebied. Dit moge op het eerste gezicht niet zo gering
schijnen, in feite is het zo, dat van alle Europese landen alleen Engeland een lager percentage heeft."
Aangezien bij de bosbouw, die wordt uitgeoefend op
gronden welke om welke redenen dan ook tot de minder goede groeiplaatsen moeten worden gerekend,
doorgaans juist de andere belangen dan de houtproduktie, zoals recreatie, milieubeheer, natuurbehoud, landschapsbouw en klimaat een belangrijke rol
spelen, moet van de door de Boswet in beginsel geschapen mogelijkheden van ontheffing van de herplantplicht op voorzichtige wijze gebruik worden gemaakt. De voorzichtigheid, die hier geboden is, maakt
het noodzakelijk, dat het ontheffingsbeleid wordt gebaseerd op de stelregel dat slechts ontheffing zal
worden verleend op verzoek van de eigenaar. De
ontheffingsaanvragen, die betrekking hebben op
gronden, ten aanzien waarvan men redelijkerwijs niet
van de eigenaar mag vragen dat hij gelden investeert
in bosaanleg, dienen te worden ingewilligd, tenzij hem
een redelijke tegemoetkoming in uitzicht wordt gesteld.
Aldus zal een beleid worden verkregen, dat volledig
in overeenstemming is met de geest van de Boswet.
Bovendien voorkomt men op deze manier, dat na velling terreinen ontstaan, welke niet anders dan met
hoge kosten als open natuurgebied in stand kunnen
worden gehouden.
Door middel van een beleid als hier geschetst kan
worden bereikt, dat geen omvangrijke ontbossing van
de hoge droge gronden zal plaatsvinden. Met name
voor de recreatie is dit van zeer grote betekenis. Immers de hooggelegen bossen zijn bij de recreanten
vooral in trek, zeker wanneer zij speciaal voor de recreatie zijn ingericht.
5

Ontheffing van de herplantplicht

De Boswet opent in artikel 6 de mogelijkheid tot
verlening van ontheffing van de herplantplicht. Aldaar is nl. bepaald:
1 Onze Minister kan bij in de Staatscourant bekend
te maken beschikking voor door hem daarbij aan te
wijzen groepen van gevallen, al dan niet onder voorwaarden, vrijstelling van het bepaalde bij of krachtens
de artikelen 2 en 3 verlenen.
2 De directeur kan in bijzondere gevallen van het
bepaalde bij of krachtens de artikelen 2 en 3, al dan
niet onder voorwaarden, ontheffing verlenen.
De in artikel 6 lid 1 bedoelde mogelijkheid tot verlening van vrijstelling voor groepen van gevallen lijkt
aantrekkelijk om zijn eenvoud. Gelet op de omstandigheid, dat de gronden waarop de bosinstandhouding redelijkerwijs niet kan worden gevergd, verspreid zijn gelegen en onmogelijk in duidelijk omschreven groepen zijn te rangschikken, moet deze
ontheffingsmogelijkheid als niet praktisch bruikbaar
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van de hand worden gewezen.
Daarentegen is de mogelijkheid tot het verlenen van
ontheffing welke in art. 6 lid 2 is voorzien, voor het
onderhavige doel wel bruikbaar, omdat daarbij een
afweging van alle belangen mogelijk is. Met name kan
dan bij de oordeelvorming ook ten volle rekening
worden gehouden met de verschillende functies van
het bos ter plaatse.
Van deze mogelijkheid wordt in de praktijk ook thans
reeds in toenemende mate gebruik gemaakt.
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Wijze van beheer

Er wordt dus, de hierboven genoemde uitzonderingen
daargelaten, duidelijk gekozen voor een voortzetting
van de bosbouw op de slechtere gronden. Dit wil
echter niet zeggen, dat de wijze waarop de bosbouw
op die gronden dient te worden uitgeoefend, gelijk is
aan de gevolgde methode op de betere gronden.
Integendeel, de andere doelstelling welke men met
de uitoefening van de bosbouw en de bosinstandhouding op de minder goede gronden heeft, vraagt
om een aangepast beheer.
De bosbouw zal op de minder goede gronden een
extensief karakter moeten dragen. Dit houdt o.m. in dat
herbebossing kan geschieden met gebruikmaking van
weinig planten per ha of door middel van zaaien c.q.
natuurlijke bezaaiing. Aan de kwaliteit en de herkomst van het plantsoen of het zaad zullen echter de
normale eisen gesteld moeten worden, teneinde een
duurzaam gezond bos te verkrijgen. Dit betekent dat
de bezuiniging welke met de extensieve methodiek
wordt bereikt gelegen is in het geringere aantal planten - eventueel jongere planten - c.q. het zaaien of
de natuurlijke bezaaiing en de andere verzorging in de
cultuurfase.
De uitoefening van de extensieve bosbouw houdt de
beste garantie in voor een goed natuurbeheer, omdat
slechts door een bosbouwkundig verantwoord beheer
van de bossen kan worden bereikt dat zij op optimale
wijze beantwoorden aan hun bestemming. Deze bestemming, welke van geval tot geval kan verschillen,
dient tot uitdrukking te komen in de inrichting van de
boscomplexen. Een aldus gevoerd bosbeheer doet
niet alleen recht aan alle functies van het bos ter
plaatse, doch heeft bovendien het voordeel, dat het
produktieaspeet niet uit het oog wordt verloren. Dit
laatste is vooral van belang, omdat de houtproduktie
de enige opbrengstmogelijkheid, welke voor deze
gronden aanwezig is, in zich sluit. Hoewel deze opbrengsten, gelet op het geringe producerend vermogen van de hier in het geding zijnde gronden, niet
groot zullen zijn, kunnen zij toch mede dienen ter dekking van een gedeelte van de kosten verbonden aan
de bosinstandhouding.
In dit verband moet er nog op worden gewezen, dat
de grotere kwetsbaarheid van de hooggelegen bossen
hier te lande voor de recreatiedruk weer extra onderhoud vergt, hetgeen hogere kosten met zich brengt.
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Financiële aspecten

Het hiervoren voorgestane beleid heeft voor de betrokken eigenaren niet onbelangrijke financiële consequenties. Op enkele facetten daarvan zal hier nader
worden ingegaan. De handhaving van de herplantverplichting, met de mogelijkheid van ontheffing op verzoek, brengt met zich dat de eigenaar, die geen ontheffing vraagt, wordt geconfronteerd met de kosten
van herbebossing. Hoewel deze kosten tengevolge
van de extensieve bebossingsmethode in het algemeen niet hoog zullen zijn en voor 50% zullen worden
gesubsidieerd, zullen de voor rekening van de betrokken boseigenaren blijvende kosten van aanplant
en onderhoud zwaar drukken, omdat slechts op een
beperkte produktie van hout gerekend zal moeten
worden met daarmede samenhangende lage opbrengsten.
Ook in de gevallen dat ontheffing van de herplantplicht wordt verkregen, zijn er financiële problemen.
De open ruimten welke na het vervallen van de herplantplicht ontstaan zullen recreanten aantrekken,
hetgeen bepaalde kosten met zich zal brengen, welke
komen bij de kosten verband houdende met het normale onderhoud van de open ruimten. Tegenover de
hier genoemde kosten staan echter in het geheel geen
opbrengsten. Bij dit alles dient men zich te realiseren, dat de kosten van onderhoud en beheer de neiging hebben voortdurend te stijgen. Weliswaar leidt
de extensieve methodiek in beginsel tot lagere kosten,
doch daar staat tegenover dat de kwetsbaarheid van
deze opstanden en terreinen groot is. Slechts bij een
bosbouwkundig verantwoord beheer, gepaard met het
nodige extra onderhoud zullen deze bossen de grote
recreatiedruk, welke zij ondergaan, blijvend kunnen
verdragen en de overige welzijnsfuncties kunnen blijven vervullen. Dit geldt evenzeer voor de natuurterreinen, niet zijnde bossen, welke tezamen met die bossen de recreatieve en landschappelijke waarde in
sterke mate bepalen.
Tegenover de stijgende kosten staan vrijwel geen
andere inkomsten dan de bosbijdrage, welke slechts
wordt verstrekt aan de eigenaren van bossen van
recreatieve betekenis, welke een eenheid vormen van
tenminste 10 ha. Voor kleine boscomplexen en andere
natuurterreinen wordt een dergelijke bijdrage immers
niet toegekend.
8 Maatregelen nodig voor de realisatie van het
voorgestane beleid
De hier geschetste financiële problematiek, welke
in feite thans reeds bestaat, doch welke alleen nog
maar in ernst zal toenemen, maakt het noodzakelijk
dat bepaalde maatregelen genomen worden naast de
bosbijdrage voor opengestelde bosbezittingen en de
subsidie in de kosten van herbeplanting. Dit moet, gelet op het nationale belang van de instandhouding
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van bossen en andere natuurterreinen, alleszins verantwoord worden geacht. Men kan zelfs stellen dat
het de plicht is van alle verantwoordelijke instanties
al het mogelijke te doen voor de instandhouding. De
commissie is van mening, dat op grond van het voorgaande de volgende maatregelen onontbeerlijk zijn
voor de verzekering van de instandhouding van de
bossen op de minder goede gronden in de zin als in
dit advies bepleit en van de overige natuurterreinen:
1 Uitbreiding van de bosbijdrageregelingen tot de
natuurterreinen, niet zijnde bossen.
2 Toekenning aan de eigenaren van een beheersbijdrage, zoals wordt verstrekt aan de natuurbeschermingsorganisaties, welke in relatie staat tot de kosten van onderhoud. Deze bijdrage dient ertoe de eigenaren in staat te stellen een verantwoord beheer te
voeren c.q. te laten voeren, zodat de kwetsbare bossen en natuurterreinen blijvend op optimale wijze zullen kunnen beantwoorden aan hun bestemming. Aangezien ongeveer 2/3 deel van het Nederlandse bosareaal hoog is gelegen en kwetsbaar is, hetgeen een
bosbouwkundig verantwoord beheer noodzakelijk
maakt, verdient het uit een oogpunt van administratieve eenvoud de voorkeur de beheersbijdrage toe te
kennen aan alle boseigenaren. Daarvoor pleit bovendien de omstandigheid dat de goede en de minder
goede gronden door elkaar zijn gelegen. Bovendien
zou door toekenning van een beheersbijdrage aan de
eigenaren van bossen en andere natuurterreinen ook,
waar het hier niet gaat om een subsidie in de vermogenssfeer, de als zeer onbillijk ervaren verschillende behandeling van de particuliere organisaties op
het gebied van het natuurbehoud en de overige particulieren worden beëindigd. De toekenning van de
beheersbijdrage zou uiteraard afhankelijk moeten
worden gesteld van de naleving van in nader overleg
vast te stellen voorwaarden, welke een verantwoord
beheer verzekeren. Tenslotte wordt door toekenning
van de hiergenoemde bijdragen bereikt, dat de boseigenaren ook ontheffing van de herplantplicht zullen
aanvragen in die bijzondere gevallen waar zulks van
belang is uit landschappelijke, recreatieve en natuurwetenschappelijke overwegingen.
3 Verlaging van de minimum norm, welke in de bosbijdrageregeling wordt genoemd, van 10 ha tot 5 ha.
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Studiekringdag
Op 13 november j.l. werd in Motel Bunnik een
studiekringdag van de KNBV gehouden waarop de
toekomstmogelijkheden van de bosbouw in Nederland
in verband met de herstructurering van de landbouw
behandeld werden. Op deze dag kwamen acht preadviezen* aan de orde over de verschillende aspecten
van het onderwerp. Van deze preadviezen werd een
uitvoerige samenvatting gegeven door Ir. A. Stoffels,
terwijl door de heer P. Nijhoff en ir. C. P. van Goor
werd ingegaan op resp. de wensen van de natuurbescherming en de mogelijkheden voor de bosbouw,
beide aan de hand van een kaarttoelichting. Na een
beschouwing door de voorzitter van de Studiekring,
ir. D. Sikkel, over de wensen voor een nader onderzoek, werd onder leiding van prof. ir. F. Hellinga een
forumdiscussie gehouden, waarbij verscheidene
vragen aan de orde kwamen. Tijdens de lunchpauze
bestond gelegenheid een kleine expositie van foto's
en kaarten te bezichtigen.
Voor de dag bestond zeer veel belangstelling van
de zijde van de landbouw, de cultuurtechniek, de
planologie, de natuurbescherming, de bos- en landschapsbouw, alsmede van de volksvertegenwoordiging en de pers. Vanwege het belang van deze dag
en de uitgebrachte preadviezen zal een speciaal
nummer van het Nederlands Bos bouw Tijdschrift
hieraan gewijd worden. Hierin wordt ook een reproduktie van de op de studiekringdag getoonde bosbouwgeschiktheidskaart van Nederland opgenomen.
Het speciale nummer zal in het begin van 1971 verschijnen.
*) De volgende preadviezen waren ingediend:
"Functies van het bos In Nederland": Ir. A, J. Grandjean
"Aanleg van nieuwe bossen en planologie": ir. F. C. Prillevitz
"Moderne plattelandsinrichting en aanleg van nieuwe bossen": Ir. J. Verkoren
"Mogelijkheden voor de bosbouw op grond van de bodemgeschiktheid": Ir. C. P. van Goor
"Betekenis van bossen voor milieubeheer en recreatie":
prof. dr. Ir. F. M. Maas
"Noodzaak en mogelijkheid van natuurgebieden en landschapsreservaten": dr. Ir. J. van Soest
"Nieuwe bossen in verband met de houtbehoefte ln Nederland": Ir. H. A. van der Meiden
"Financiële en economische aspecten van de aanleg van
nieuwe bossen": ir. J. van den Bos

