ook een eerste vereiste om het uit
de hand lopen zo als nu is gebeurd te voorkomen.
'Positie van de gemeente als
natuurbeheerder
Ook is opnieuw gebleken dat het
publiek anders aankijkt tegen
een gemeentelijke natuurbeheerder, als tegen een natuurbeschermingsorganisatie. Gelijke
beheersingrepen worden bij een
gemeente veel kritischer bekeken dan bij een natuurbeheersorganisatie. Als voorbeeld kan dienen dat enige jaren geleden
Natuurmonumenten
op
het
Planken Wambuis over grote are-

{BERICHTEN
•-

•

—

alen douglas velde , zonder dat
daarover ook maar enig bericht
in de plaatselijke pers in Ede verscheen.
Hiermee zal meer rekening worden gehouden bij de informatievoorziening en communicatie
met de gebruikers.
Tevens is de rol van de gemeentelijke natuurbeheerder verschillend van die van natuurbeheersinstellingen omdat met veel meer
verschillende belangen rekening
moet worden gehouden. Met name de recreatieve belangen spelen een veel grotere rol. Bieden
van recreatiemogelijkheden is
tenslotte een belangrijke legiti-

—

Duidelijk is dat voorkomen beter
dan genezen is. Iedere beheerder moet dan ook goed zijn klanten kennen en deze niet alleen
informeren over zijn beheersdoelen, maar ook zoveel mogelijk betrekken bij het formuleren van deze doelen, met name in intensief
gebruikte recreatiebossen.
Informatievoorziening over het
beheer kan pas maatwerk zijn als
duidelijk is hoe de klanten hier tegenaan kijken.

I

Landgoed breidt
natuurareaal uit
Op 1 december 1999 werden de eerste bomen geplant van Nederlands grootste project voor particulier natuurbeheer. Met de aanleg van 78 hectare natuurgebied en bos op landbouwgrond van het
Drentse landgoed 'het Westersche Veld van Rolde'
ontstaat een 180 ha groot gebied waarin bos, heide
en bloemrijke graslanden elkaar afwisselen.
Al in december '97 werd door de eigenaar de overeenkomst getekend voor de particuliere natuurontwikkeling. De Europese goedkeuring van dit experiment en het fiscale regime heeft tot gevolg gehad
dat pas twee jaar later met de uitvoering kon worden
gestart. De omvorming is mogelijk gemaakt door bijdragen van het ministerie van Landbouw, Natuurbe-

10

matie voor het gemeentelijk bos
en natuurbezit.

heer en Visserij, de provincie Drenthe, de gemeente
Aa en Hunze en de Stichting Face. De voorbereiding en de uitvoering is in handen van Arcadis
Heidemij Realisatie.
De eigenaar van het landgoed, een familïe-BV, heeft
als doe! het landgoed duurzaam in stand te houden.
De doelstelling stond onder druk omdat de aanwezige bos- en natuurterreinen te lijden hadden onder
de lage waterstand voor landbouw. Vernatting was
dringend gewenst met als consequentie dat de
landbouw terug moest treden. Het landgoed omvatte, naast de landbouwgronden, oorspronkelijk 62 ha
bos en 38 hectare natuurterrein. Door de omzetting
van landbouwgrond wordt er 38 ha bos, 30 ha heide
en 10 ha bloemrijk grasland aan toegevoegd. Een
betere ontsluiting en wandel- en ruiterpaden maken
het gebied nog toegankelijker. De inkomsten komen
uit de houtproductie en de beheerovereenkomst die
voor 30 jaar is afgesloten met het Rijk.
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www.safnet.org

Society of American Foresters

Als vervolg op het artikel Bosbouw op Internet (NBT 99/5) wil
de redactie dit jaar in elk nummer
een interessante bosbouwsite
bespreken in de nieuwe rubriek
Cyberbos. De reeks wordt geopend met de Society of American
Foresters (SAF), de grootste zustervereniging van de KNBV die
dit jaar 100 jaar bestaat. Mede
met het oog op dit jubileum is de
site het afgelopen jaar vernieuwd
en heeft ook al een prijs gewonnen.
De homepage is fraai vormgegeven als een soort dashboard met
knoppen en logo's; deze structuur komt in de vervolgpagina's
terug zodat je niet snel het overzicht kwijt raakt. In het middengedeelte worden de koppen van recente nieuwsberichten over bos
doorlopend geprojecteerd (met
natuurlijk de mogelijkheid om
Kader: knoppenbalk SAF
who we are
education
policy & media
publications
forestry science
marketplace
calendar
about forestry
members only
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meer te weten te komen door een
kop aan te klikken of het nieuwsarchief te raadplegen). Door alle
moderne snufjes duurt het soms
wel wat lang voordat de hele pagina op je beeldscherm staat
(raadpleeg voor een snel overzicht de tekstversie).
Het navigeren tussen alle pagina's wijst zich zelf. Door op een
knop te klikken opent zich een
nieuwe pagina met informatie en
verdere keuzemogelijkheden. De
opschriften zijn helder (zie kader)
en de geboden informatie is kort
en bondig maar kan door verder
klikken uitgebreid worden. Kortom, er is goed over nagedacht
welke informatie nodig is en hoe
deze efficiënt kan worden aangeboden. Met 18.000 leden en een
breed spectrum aan activiteiten
moet je zoiets ook professioneel
aanpakken.
De inhoud van de site biedt wat
je mag verwachten van een grote
beroepsvereniging, maar daar

blijft het niet bij. Informatie over
de eigen organisatie, doelstellingen, lidmaatschap, publicaties
en activiteiten is vanzelfsprekend
aanwezig; bijzonder is de eigen
code of ethics die SAF hanteert
als standaard voor het professionele gedrag van haar leden ten
opzichte van het land(gebruik),
het publiek, medewerkers, opdrachtgevers en elkaar.
De actuele nieuwsvoorziening is
al genoemd, maar daarnaast
biedt SAF een scala aan informatie over politiek, beleid, wetgeving en de rol die de vereniging
speelt in het maatschappelijk debat over bos en bosbouw. In vergelijking met Nederland gaat het
daarbij in de Verenigde Staten
om soms uiterst verbitterde tegenstellingen die tot op het hoogste politieke niveau en voor de
rechter uitgevochten worden. Het
bos in ons poldermodel staat
slechts zelden in de politieke belangstelling (al zal het Bulderbos

IBERICHTEN

Kees van Vliet

I

Oproep Nederlandse
Rondhoutveiling
Op 19 februari heeft de Nederlandse Rondhoutveiling plaats. Deze veiling biedt een kans voor beheerders om hun bos- en parkbomen een tweede
leven te gunnen. Via de veiling vinden verschillende
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bij Schiphol nog wel voor wat
commotie zorgen). De Amerikanen beschouwen het bos als een
deel van hun nationaal erfgoed
en de conflicten over het gebruik
hiervan zijn veelvuldig; met het
recente boek Forest of Discord
kiest SAF positie in dit debat en
biedt zicht op mogelijke oplossingen (samenvatting op de website). Een zelfbewuste en actieve
bosbouwvereniging!
Tot slot wijs ik nog op de dienstverlening aan (potentiële) leden
en de informatie over onderwijs
en onderzoek in de bosbouw die
SAF biedt. Een systematisch
overzicht van links naar andere
bosbouwsites biedt ruime keuzemogelijkheden voor wie zich nog
verder wil verdiepen in internationale bosbouwzaken. Voor bos en
bosbouw in eigen land begint u
natuurlijk bij uw eigen vereniging
(www.knbv.nl).

houtsoorten een weg naar nuttig eindbestemmingen, zoals binnenbetimmeringen, meubels, kunst
enz. Bosbeheerders worden 'uitgedaagd' hun
kwaliteitsbomen die vrijkomen uit het beheer in te
brengen in de veiling. Neem contact op met contactpersoon Pieter Westerhof, tel. 026-4821369/fax.
026-4822011. Email. houtveïling@planet.nl/Http.
www.rondhoutbank.nl
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