BERICHTEN
Excursie Pro Silva

De najaarsexcursie varvPro Silva heeft als Ihema de
menging van grove den en douglas en douglasverjonging in grove den. In verband met de grote belangstelling zijn voor de najaarsexcursie drie data
gereserveerd, namelijk 8, 9 en 10 oktober 1991.
De excursies beginnen om 9.30 en duren tot 16 uur.
De kosten, inclusief gezamenlijke lunch, bedragen f
25,- en dienen tijdens de excursie te worden voldaan. De excursie wordt gehouden op de Veluwe.
De plaats van samenkomst wordt in september vastgesteld. Nadere informatie wordt na aanmelding toegestuurd.
Belangstellenden kunnen zich tot 1 september
schriftelijk opgeven bij: J.H. Kuper, Koninklijk Park 1,
7315 JA Apeldoorn.
Het aantal deelnemers per excursie is beperkt tot 40
personen: het is daarom raadzaam om naast een
voorkeurdatum ook een reservedatum aan te geven.

Bosbouwvoorlichtingsraad
De Bosbouwvoorlichtingsraad heeft in een tweetal
brieven, aan minister Bukman en staatssecretaris
Gabor van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, haar standpunt inzake bezuinigingen en het bosbeleid en C02 problematiek uiteengezet:
- De financiering van het bosbeleid dient niet gekort
Ie worden, aldus de Bosbouwvoorlichtingsraad, aangezien hel weinige bos in ons land een onmisbare
rol vervult voor de openluchtrecreatie, de natuur, de
voorlbrenging van hout, het landschap, de bescherming van de bodem en de binding van koolstof
(C02). Minder geld van de rijksoverheid voor het bos
zal volgens de raad grote risico's inhouden voor de
instandhouding van bos van voldoende kwaliteit voor
de toekomstige generatie. De raad verzoekt de minister derhalve om de voor bos noodzakelijke continuïteit, gezien de lange levensduur van bos, in beleid en beleidsuitvoering te garanderen.
- Over het bosbeleid en de C02-problematiek zal
door de regering dit jaar in de Nota Klimaatverandering gepubliceerd worden. De Bosraad is bezorgd
over de voortgang van het proces van voorbereiding
binnen het rijk, met name bij Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, trekker van de actiepunten A4 en A7
uit het Nationaal Milieubeleidsplan Door de ministeries van VROM en EZ wordt aanbevolen om een
commissie van externe deskundigen in het leven te
roepen, die de opdracht krijgt om concrete voorstellen te ontwikkelen voor aanvullend bosbeleid (bos-

uitbreiding, financiering, mogelijkheden publiek-private samenwerking, oplossing voor ruimtelijke en
bestuurlijke belemmeringen en inpassing in het
landbouwbeleid). De Bosraad is van mening dat de
drie departementen LNV, VROM en EZ gezamenlijk
moeten optrekken om bosuitbreiding zoals verwoord in het Meerjarenplan Bosbouw, het Natuurbeleidsplan, het Nationaal Milieubeleidsplan en het Regeringsstandpunt Tropisch Regenwoud uit te
voeren. De raad vindt het noodzakelijk dat de problematiek rond de commissie van externe deskundigen
snel en afdoende wordt opgelost. Hechte samenwerking tussen de drie departementen op dit beleidsterrein is hoogst noodzakelijk.

Bosschap: geen
decentralisatie
bosbouwbeleid
Het Bosschap is van mening dat het bosbouwbeleid
of onderdelen daarvan niet door het rijk moeten worden overgedragen aan de provincies. Dit is de kern
van een brief die het Bosschap aan de Raad van
ministers heeft gezonden naar aanleiding van het
voornemen van de regering tot decentralisatie van
rijkstaken. Het Bosschap is van mening dat voor de
realisatie van het bosbouwbeleid een centrale, stimulerende en sturende rol van de rijksoverheid vereist is Dat is ook voor de samenhang van het bosbouwbeleid met andere beleidsterreinen, zoals het
natuurbeleid en houtvoorzieningsbeleid, van onmisbaar belang. Gevreesd wordt dat decentralisatie van
beleid zal leiden tot een verschillende behandeling
van bos en bosbouw in de diverse regio's in het land.
Bezuiniging mag dan wel een drijfveer tot decentralisatie zijn, maar efficiency, eenheid van beleid en
coördinatie met andere beleidsvelden van de rijksoverheid mogen daarbij nimmer uit het oog worden
verloren, aldus het Bosschap.

Particulieren aan de
slag op terreinen
Staatsbosbeheer
Speciaal op te richten Regionale Beheer Commissies zullen het beheer gaan voeren over circa 1000
hectare kleine landschapselementen, eigendom van
Staatsbosbeheer. De eindverantwoordelijkheid voor
het beheer van de eerste 350 ha. kleine landschaps- 247
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elementen werd eind mei door Staatsbosbeheer in
Overijssel officieel overgedragen aan de Stichting
Behoud Natuur en Leefmilieu (SBNL). De Beheer
Commissies, bestaande uit deskundige en belanghebbende vrijwilligers als boeren, jagers en imkers,
worden in de practische uitvoering van het beheerswerk gedelegeerd door de SBNL.
De honderden kleine landschapselementen, totaal
1000 ha., maken veelal deel uit van grotere eenheden landschap die al door de verschillende gebruikers beheerd worden. Dat zij nu ook het beheer gaan
uitvoeren van de eigendommen van Staatsbosbeheer is een logisch vervolg op het werk en de doelstellingen van de SBNL, die streeft naar natuurbehoud door actief beheer en goed rentmeesterschap.
De overdracht van het beheer van de ongeveer 1000
ha. kleine landschapselementen door Staatsbosbeheer is het begin van een project dat in totaal 3500
ha. zal omvatten. Na drie jaar zal er een evaluatie
plaats hebben. Dan zal tevens de resterende 2500
ha. aan de SBNL worden overgedragen.

het niet volledig oogsten van de bijgroei, in het feit
dat de bomen sneller groeien dan verwacht.
De nieuwe cijfers zijn het resultaat van het project
"Houtoogststatistiek en prognose oogstbaar hout"
dat het ministerie van LNV uitvoert in samenwerking
met het ministerie van EZ en het bedrijfsleven (Bosschap, Platform Nederlands Hout en de Nederlandse Bond van Boomkwekers).

LU-Scriptieprijs voor
bosbouwer Frank
Kapsenberg

Nederlandse bos kan
meer hout leveren
De houtvoorraad in Nederland neemt toe doordat er
jaarlijks meer hout bijgroeit dan er geoogst wordt. Er
kan dus meer worden geoogst zonder de houtvoorraad aan te tasten. Dit blijkt uit cijfers over '89 die de
directeur Bos- en Landschapsbouw van het ministerie LNV, de heer W,F.S. Duffhues, bekend maakte
tijdens het symposium "Bos in Noord-Nederland" in
Assen.
In 1989 is er in het Nederlandse bos naar schatting
2,5 miljoen m3 hout bijgegroeid, terwijl er maar 1,3
miljoen is geoogst. Rekening houdend met de hoeveelheid hout die in het bos achterblijft in de vorm
van takken en dode bomen, resteert een netto-toename van 800.000 m3 levend hout in een jaar tijd.
De totale houtoogst bedroeg 1,4 miljoen m3. Daarvan leverde het uitdunnen van bossen 68%, kaalkap
24%, terwijl de resterende 8% afkomstig was uit
beplantingen langs wegen en perceelgrenzen. Deze
oogst dekt slechts een klein deel van dè behoefte
aan hout en houtprodukten in Nederland.
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• Frank Kapsenberg ontvang uit handen van de heer
W.J. Hilbrands, voorzitter van het Wageningenfonds de
oorkonde en de bijbehorende cheque, (foto: Rein Heij)

Elk jaar kent het Wageningenfonds zes prijzen toe
voor excellente doctoraal scripties. Dit jaar werd tijdens de feestelijke bijeenkomst ter gelegenheid van
het veertig jarig bestaan van het Wageningenfonds
een van deze scriptieprijzen toegekend aan Frank
Kapsenberg voor zijn scriptie "Bostypologieën - een
studie naar het hoe en waarom en een vergelijking
van enige bostypologieën", In dit bij de vakgroep
Bosbouw, sectie Bosteelt & Bosoecologie uitgevoerde afstudeervak benadert Kapsenberg de bostypologie vanuit een filosofische achtergrond. Op
basis van een aantal criteria waaraan typologieën in
het algemeen moeten voldoen, komt hij tot de conclusie dat de door hem onderzochte, in Nederland
toegepaste typologieën hoogstens als opstapjes
Maar de jongste gegevens wijzen uit dat er meer kan voor typologieën mogen worden beschouwd. Ook
de ethische aspecten die samenhangen met bostyworden geoogst, waardoor het streefgetal van 1,6
miljoen m3 uit het Meerjarenplan Bosbouw dus dich- pen en de factoren die deze bepalen, is de auteur
niet uit de weg gegaan. Helaas is de auteur niet aan
ter kan worden benaderd.
een toetsing in het veld toegekomen. Ook zelf beDe totale hoeveelheid hout in het Nederlandse bos
schouwt hij dit als een nadeel Moge de toegekende
bedraagt nu 47 miljoen m3: dat is meer dan waar
men tot nu toe van uit ging. De verklaring ligt, naast prijs een kleine pleister op deze wonde zijn.
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