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'Méér groen voor groene
energie'
Onlangs verscheen de brochure 'Méér groen voor
groene energie', een gezamenlijke uitgave van
Landschapsbeheer Nederland en de Stichting
Natuur en Milieu. De brochure zet de verschillende
mogelijkheden op een rij voor de verwerking van
snoei- en dunningshout.
Veel mensen hebben behoefte aan meer natuur en
groen in de directe omgeving. De voorkeur gaat uit
naar bos en opgaande beplantingen. Het beheer
daarvan kost geld en dat is voor gemeenten vaak
een drempel om te kiezen voor meer groen. Vooral
het verwerken van snoei- en dunningshout is prijzig.
Toch bestaan er relatief goedkope, natuur- en milieuvriendelijke verwerkingsmethoden. De verschillende methoden komen uitgebreid aan de orde in
de brochure, die met name bedoeld is voor gemeenten en andere organisaties in de groensector.
De brochure 'Méér groen voor groene energie' is
gratis te verkrijgen bij Landschapsbeheer Nederland, Postbus 12048, 3501 AA Utrecht, tel. 0302345010 of via de website www.landschapsbeheer.com.
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Groene grenzen
Onder de titel 'Groene grenzen, groenbeleid op
stadsdeelniveau', verscheen de brochure van Ruud
Repko, fractielid van De Groenen in de stadsdeelraad Amsterdam-Noord. In het dagelijks leven is
Repko zelfstandig ondernemer in de groensector.
De brochure is gebaseerd op een lezing van de auteur, vorig jaar in het kader van een groen studiedag. Er bleek zoveel interesse te bestaan voor de
uitgeschreven tekst van de lezing, dat de fractie
heeft besloten deze nu als brochure uit te geven.
De inhoud gaat met name in op de chaos op het gebied van groen in de stad. Er wordt voortdurend gekapt, gesnoeid en weggehaald zonder deskundigheid en zonder kapvergunning, zowel door
gemeente als door particulieren. Volgens Repko is
de chaos onstaan toen in '87 de hoofdafdeling
groenvoorzieningen door de gemeente Amsterdam
werd opgeheven. 'Groene grenzen' gaat voornamelijk over Amsterdam-Noord, maar de situatie daar
kan als afschrikwekkend voorbeeld gelden voor alle
(Amsterdamse) stadsdelen. Meer informatie: Ruud
Repko, tel. 020-6361141.

Erfgoed al goed

Ondernemers in het
groen

Landschapsbeheer Nederland organiseert vanaf
mei dit jaar de prijsvraag 'Erfgoed al goed'. De betrokken inwoners van elke provincie, al dan niet georganiseerd, wordt gevraagd om met ideeën te
komen voor cultuurhistorische landschapselementen die onderhoud en herstel verdienen. De
prijsvraag maakt deel uit van een landelijke stimuleringscampagne die de twaalf provinciale stichtingen landschapsbeheer en Landschapsbeheer
Nederland organiseren voor het behoud van cultuurhistorische landschapselementen. Er wordt een
stimuleringsbijdrage van maximaal 5000 gulden
voor de uitvoering van elk bekroond project beschikbaar gesteld.
Een deskundige jury wijst uit de inzendingen per
provincie drie winnaars aan die beloond worden
met een stimuleringsbijdrage. Op 30 november volgt een landelijke presentatie van de ingediende ideeën uit alle provincies. Landelijk verdeelt Landschapsbeheer met steun van de
Nationale Postcode Loterij in totaal maximaal
180.000 gulden onder de prijswinnende cultuurhistorische landschapselementen. Meer informatie:
030-2345010.

'Ondernemers in het groen' is de titel van de
nieuwste brochure van Alterra en SBNL. De brochure gaat over het vermarkten van bos en natuur
en is geschreven voor bos- en landgoedeigenaren en beheerders. Het reikt ideeën aan om natuurbeheer te combineren met zaken als recreatie,
arrangementen, buitensport, educatieve rondleidingen en de productie van natuurvriendelijke
producten.
Bos- en natuurgrondbezitters vertegenwoordigen
een groot maatschappelijk belang, maar het economische belang lijkt gering, Vergroting van het
laatste is nodig om het grondbezit in stand te houden. Dat vraagt om extra inspanning van de beheerder en appelleert aan de mate waarin hij over
ondernemerschap beschikt. 'Ondernemers in het
groen' reikt op een tiental gebieden bestaande
voorbeelden aan hoe bos en natuur toch op een
nieuwe manier vermarkt kunnen worden. De voorbeelden komen uit binnen- en buitenland.
Sommige ervan zijn inmiddels winstgevend, andere moeten dat op termijn worden.
De brochure is gratis verkrijgbaar bij Alterra, tel.
0317-477721.
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Nieuwe tentoonstellingen
in kasteel Groeneveld
Ir» kasteel Groeneveld In Baarn zijn twee nieuwe tentoonstellingen te zien, 'Groene Hart; tussen droom
en werkelijkheid' en 'Atlas van de verandering'.
- De tentoonstelling 'Groene Hart, tussen droom en
werkelijheid' gaat in op het gebied dat misschien
wel het beste voorbeeld is van de 'kunst van het
ruimtelijk ordenen'. De expositie is verdeeld over vijf
zalen: in twee wordt de visie op het Groene Hart getoond, in een ander wordt aan de hand van kunstwerken de idylle van het Groene Hart gepresenteerd, muziek en poëzie tonen vervolgens de
Identiteit van het Groene Hart en tenslotte wordt er
nog ruimte gemaakt voor de stand van zaken op dit
moment in het debat over de Groene Ruimte. Naast
o.a. video's is er daadwerkelijk ruimte voor debat.
De tentoonstelling is te zien tot en met 4 maart 2001
- De tentoonstelling 'Atlas van de verandering' laat
op eigenzinnige wijze de veranderingen in het
Nederlandse landschap zien. Nederland verandert
in rap tempo. Veranderingen in economie, inkomens, bevolkingssamenstelling weerspiegelen zich
in het landschap. De komst van de Vijfde Nota
Ruimtelijke Ordening (najaar 2000) was aanleiding
van deze Atlas van verandering. De tentoonstelling
is te zien tot en met 17 december 2000.
Kasteel Groeneveld in Baarn is van dinsdag tot en
met vrijdag geopend van 10.00 tot 17.00 uur en op
zaterdag, zondag en feestdagen van 12.00 tot
17.00 uur. Meer informatie: 035-5420446.

Eerlijke prijs voor
tropisch hardhout
gewenst
De huidige prijs voor tropisch hardhout is geen
eerlijke afspiegeling van de kosten voor duurzaam
bosbeheer. Om tropische bossen te behouden zal
de consument moeten betalen voor milieufuncties
en andere waarden van het bos, zoals klimaatregulering en biodiversiteit. Maar ook het verlies van
medicinale planten en andere bosproducten voor
de lokale bevolking heeft zijn prijs. Een heffing op
hout, die besteed kan worden aan onderzoek en
duurzaam bosbeheer, kan helpen.
Deze suggestie deed oud-Europarlementariër
Hemmo Muntingh op de eerste studiedag van de
Vereniging Tropische Bossen (VTB) op vrijdag 16 juni
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j.l. De studiedag was de eerste publieke activiteit van
de VTB, die in december 1999 werd opgericht. Voor
een publiek van 80 deelnemers gaven acht sprekers
hun visie op duurzaam bosbeheer in de tropen.
Duurzaam bosbeheer is een belangrijk wapen in het
streven naar behoud van tropische bossen. De
Internationale Tropisch Hout Organisatie (ITTO)
streeft ernaar dat al het tropisch hardhout uit duurzaam beheerde bossen komt. Met hout uit bossen die
door de Forest Stewardship Council (FSC) zijn gecertificeerd is dat reeds het geval. Het gaat daarbij nog
slechts om minder dan 1 % van de tropische bossen.
Veel zogenaamde 'freeriders' maken zich niet erg
druk om dit duurzaam beheer van bossen.
Zij hebben slechts oog voor een zo groot mogelijke winst op de korte termijn en walsen daarvoor
de bossen plat, aldus Paul Wolvenkamp.
Dit korte termijn denken geldt ook voor de politiek.
Volgens Wolvenkamp, werkzaam bij de organisatie Both Ends in Amsterdam, komt dit omdat
'bomen niet stemmen' en daardoor het onderspit
delven bij de verdeling van geld.
De verschillen tussen de marktprijs en de maatschappelijke en ecologische waarde van hout is
ook internationaal een belangrijk onderwerp. Ton
van der Zon, waarnemend hoofd biodiversiteit en
bossen bij DGIS, constateerde dat er meer bereidheid ontstaat om te praten over extra geld
voor mondiale bosfuncties zoals biodiversiteit en
klimaat. Nieuwe systemen zoals CO2 markten,
zouden geld kunnen genereren voor bossen,
maar de politiek durft hier tot nu toe geen heldere
afspraken over te maken.
Een ander probleem is de onwetendheid over wat
duurzaam bosbeheer nu precies inhoudt. Bosbouwadviseur Arend Jan van Bodegom van het
Internationaal Agrarisch Centrum in Wageningen,
legde uit wat er allemaal bij duurzaam bosbeheer
komt kijken. Paul Hol van Form Ecology legde de
bal bij de wetenschappers die zich te veel op een
eilandje bevinden en zich nauwelijks in de maatschappelijke en politieke discussie mengen.
Herbert Diemont (Research Centre Alterra) en
Wim Dijkman (Universiteit Utrecht) bevestigden
dat de wetenschap hier een belangrijkere rol
heeft. Maar ook het bedrijfsleven, de politiek en
maatschappelijke organisaties moeten zich (weer)
in de discussie mengen. Tropische bossen moeten weer op de politieke agenda, nationaal en internationaal. De Verenging Tropisch Bossen wil
daartoe haar steentje bijdragen.
Meer informatie over de Verenging Tropische Bossen is verkrijg baar via het Internet http://www.tropischebossen.nl of via het secretariaat VTB, postbus 124, 6700 AC Wageningen.
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