X

BERICHTEN
ANWB: geen kassa aan bosrand
De ANWB wil geen kassa aan de bosrand De Toeristenbond is tegen toepassing van het profijtbeginsel voor het Nederlandse bos: "Collectieve goederen dienen in principe vrij toegankelijk te zijn".
De ANWB-hoofddirecteur PA. Nouwen toonde zich
tijdens zijn lezing voor de jaarvergadering van de
Nederlandse Vereniging van Boseigenaren een
pleitbezorger voor het Nederlandse bos. "Er is afnemende politieke belangstelling voor het bos, terwijl
er juist sprake is van toenemend recreatief gebruik."
Dat vrijwel alle bossen binnen de Ecologische
Hoofdstructuur liggen, schept volgens de ANWB
kansen voor de beheerders, omdat het bosareaal
met een meer natuurgericht beheer vrijwel zeker
groter zal worden. Hier ligt een koppeling met de
groeiende behoefte van de recreant aan natuur voor
de hand. De ANWB meent dat het Rijk extra inspanningen van de boseigenaren, om aan deze koppeling gestalte te geven, moet belonen. Dat maakt volgens de ANWB geen drastische herziening van de
Rijksbegroting noodzakelijk. Bij de Ecologische
Hoofdstructuur gaat het naar schatting om 150 miljoen extra per jaar en bij de regeling Bos- en Landschapsbouw slechts om het behoud van de bestaande middelen van voor de bezuinigingen van '92
of hooguit enkele miljoenen extra. De ANWB ziet wel
mogelijkheden voor mede-financiering door particulieren door samenwerking tussen boseigenaren en
exlpoitanten van naburige campings en horeca-gelegenheden.

NVBE: Meer naar buiten toe optreden
De bos(bouw)wereld en in het bijzonder de boseigenaren zullen meer en professioneler naar buiten {politiek en publiek) moeten optreden, Zij zullen moeten
leren met openheid om te gaan. Er liggen goede
kansen om de beeldvorming te verbeteren; het bos
is immers een uitstekend produkt om te promoten,
aldus de voorzitter van de Nederlandse Vereniging
van Boseigenaren (NVBE), FC. Rauwenhoff tijdens
de jaarvergadering.
Voorts onderstreepte de voorzitter het belang van
een eigen gezicht van de bosbouwsector. Het Bosschap zal daarvoor moeten zorgen en heeft inmiddels een uitstekende Bosbouwbeleidsvisie opgesteld en zal met voortvarendheid aan de realisatie
van dat beleid moeten werken. Het Bosschap zal
zich daarvoor meer moeten ontwikkelen tot een representatief maar vooral effectief en met gezag namens de bosbouwwereld opererend orgaan. Het rijk
zal in nauw overleg met dit Bosschap het bosbouwbeleid moeten opstellen en verwezenlijken.
De bosbouwsector en het rijk zullen zich gezamenlijk
NEDERLANDS BOSÉ

moeten inspannen om het bos als belangrijke drager
van de Ecologische Hoofdstructuur in stand te houden en te ontwikkelen. Het toepassen van de Natuurschoonwet op landgoederen en het belonen van
samenwerking tussen bosbedrijven zijn instrumenten die goed werken. Samen met een goed bosfunctiebeloningssysteem moeten zij de financiële basis
vormen voor de bos- en landgoedinstandhouding en
-ontwikkeling.

Bos ontbreekt in nota Jacht en
Wildbeheer
De Bosraad heeft de staatssecretaris van Landbouw,
Natuurbeheer en Visserij laten weten dat in de beleidsnota "Jacht en Wildbeheer" de relatie met het
bos volledig ontbreekt. Wildbeheer en bosbeheer
hebben echter veel met elkaar te maken. De raad
heeft de staatssecretaris geadviseerd deze relatie
alsnog in de nota op te nemen, waarbij dan vooral
gedacht moet worden aan:
- De relatie tussen wildbeheer en de natuurwaarden in het bos,
- De economische betekenis van jacht en wildbeheer in bossen,
- De Jacht en bosrecreatie.

Eén boom vellen,
twee bomen planten
Over het Beleidsvoornemen Openluchtrecreatie
constateert de Bosraad dat er jaarlijks in Nederland
5500 km beplantingen wordt gerooid, Zoals terecht
wordt geconstateerd in het Beleidsvoornemen spelen deze beplantingen een belangrijke rol, maar dan
mogen ze natuurlijk niet in dit tempo verdwijnen. De
raad adviseert de minister daarom in het kader van
het landschapsbeleid het principe te introduceren
van "één boom vellen, twee planten", zodat het areaal aan landschappelijke beplantingen weer op peil
komt.
Daarnaast verzoekt de raad om hoge prioriteit te
geven aan de realisatie van de "grote groengebieden" die in het kader van het Structuurschema
Landelijke Gebieden worden geïntroduceerd. De
staatssecretaris wil hierbij de beschikbare middelen
voor bosaanleg concentreren in de Randstad. Bosuitbreiding buiten de Randstad blijft echter ook
noodzakelijk.
Tenslotte verzoekt de raad om de voorwaarden van
de verschillende subsidieregelingen voor openstelling van bossen voor recreatie zodanig te harmoniseren dat alle beheerders de mogelijkheid krijgen
om het recreatief gebruik af te stemmen op de
draagkracht van hun bosterreinen.
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