BERICHTEN
Brochure "Bos, landgoed
en fiscus"
De Nederlandse Vereniging van Boseigenaren (NVBE)
heeft onder de titel "Bos, landschap en fiscus" een brochure uitgegeven bestemd voor boseigenaren. Aangezien
de nadruk in de brochure op de fiscale aspecten van het
landgoed als geheel en van de bosgronden in het bijzonder ligt, is de brochure eveneens van belangvoor iedereen
die met de financiele kant van het bos te maken heeft.
In het eerste deel worden de fiscale aspecten behandeld
waarbij ervan uitgegaan wordt dat de bos- of landbouweigenaar een individu is. In het tweede gedeelte gaat men
ervan uit dat de eigenaar een rechtspersoon is. Onderwerpen die aan de orde komen zijn o.a.: de bosbouwvrijstelling voor de inkomstenbelasting, de fiscale bepalingen en
de faciliteiten die samenhangen met de Natuurschoon wet,
vrijstellingen voor overdrachtsbelasting en de gemeentelijke onroerend goed belasting. Belangstellenden kunnen
de brochure telefonisch bestellen, (05250-3558}. Kosten
voor NVBE-leden ƒ 5,-, voor niet-leden ƒ 7,50.

Leve(n)de bossen
Tijdens de manifestatie "Zorg voor ons bos", op 27 september in Apeldoorn, werd de lesbrief "Leve(n)de bossen"

W

namens de Koninklijke Nederlandsche Heidemij door kinderen van de basisschool "De Schalm" uit Vught aangeboden en gepresenteerd aan mr. P. Ritsema, plv. directeur-generaal landelijke gebieden en kwaliteitszorg van
het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.
Bos beslaat slechts 8% van het Nederlands grondgebied.
De kans is klein dat kinderen als vanzelfsprekend er mee
opgroeien. De lesbrief wil die kans vergroten, want "bos
hoort bij mensen", zo wordt in de lesbrief gesteld. "Leve{n)de bossen" is geschreven door Carla van Hoorn en
geïllustreerd door Dagmar Stam. De lesbrief wordt uitgegeven door Zorn Uitgeverij bv in opdracht van de Koninklijke Nederlandsche Heidemij.
Na een kort historisch overzicht wordt het bos bekeken
vanuit de gezichtspunten van het bosbeheer, de natuur,
het werk in het bos, het houtgebruik, flora en fauna, recreatie en vrijwilligerswerk. Ook staan er ideeën in voor de tuin
bij school.
De kinderen van de basisschool De Schalm uit Vught lieten
tevens zien wat ze tijdens hun werkweek "School in bos en
landschap" hebben ontdekt. De stichting School in bos en
Landschap organiseert en begeleidt natuurwerkweken
voor het basisonderwijs. De hoogste groepen verblijven
met hun leerkracht een week in een natuurgebied waar ze
bezig zijn met de zorg voor de natuur. De Heidemij is één
van de oprichters van School in bos en landschap.
Informatie: Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij, postbus 33, 6800 LE Arnhem, tel. 085-455146.

• De aanbieding van de lesbrief tijdens de manifestatie "Zorg voor ons bos". (Foto;APA-Arnhem)
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SCRIPTIES
Solleveld: beschermd
natuurmonument
Het duingebied Solleveld is in het kader van de Natuurbeschermingswet aangewezen als beschermd natuurgebied. Met de aanwijzing wordt beoogd het behoud en
herstel te bevorderen van de natuur- en landschapswaarden van het kustduingebied van Zuid-Holland. Solleveld
bestaat uit een gevarieerd en uitgestrekt duinlandschap
met duingraslanden waarin de korstmosbegroeiingen en
de stïnseflora van de bossen zeer waardevol zijn. In het
gebied broeden ongeveer 70 soorten vogels. Het natuurmonument is ook belangrijk voor de drinkwaterwinning.
Terugdringing van de waterwinning in het duingebied is
noodzakelijk om de duurzame instandhouding van de natuurwaarden van het duingebied te kunnen garanderen.
Het gebied heeft een oppervlakte van 350 ha. en ligt op
het grondgebied van de gemeenten Den Haag en Monster,

Erelidmaatschap
voor Prof.ir.
M.M.G.R. Bol

Gedurende het afgelopen wereldcongres van de
I U.F R.O. in augustus 1990 in Montreal, Canada, werd aan
Prof Bol het erelidmaatschap van de Union uitgereikt. Prof.
Bol heeft zich altijd uitermate voor internationale contacten
ingespannen. Binnen divisie 3, Technical Operations.
richtte hij in 1972 een subjectgroup "Stand Establishment"
op, die hij de volgende jaren leidde. Van 1978 tot 1986 trad
hij als leider van de divisie op. Dat de leider van een divisie
het erelidmaatschap krijgt aangeboden geldt als een uitzondering. Zijn inzet was dan ook bijzonder groot. Om
mensen min of meer op vrijwillige basis overal op de
wereld te stimuleren om bijeenkomsten over specialistische onderwerpen te organiseren is geen sinecure. Mensen moeten er telkens aan worden herinnerd dat er antwoord verwacht wordt op de informatie die de divisieleider rondstuurt. Zij moeten ideeën over nieuwe onderwerpen en over de organisatie van de divisie aandragen.
Onder leiding van prof. Bol is de divisie aanzienlijk uitgebreid. Hij was verantwoordelijk voor de organisatie van
twee wereldcongressen, die niet alleen organisatorisch
maar ook inhoudelijk een succes waren. Binnen de
I.U.FR.O. wordt altijd met veel waardering over prof. Bol
gesproken. En die waardering is verdiend.

Ongelijkjarige bossen
Mogelijkheden tot omvorming naar en beheer
van ongelijkjarige bossen in Nederland.
E. J. AI
Scriptie Bosteelt & Bosecologie,
Landbouwuniversiteit, 1989.
Het doel van dit onderzoek was een aanzet te geven tot
een bruikbaar model voor zowel het omvormingsproces
van gelijkjarig naar ongelijkjarig bos als voor het beheer
van ongelijkjarig bos. Een model, waarin een aantal belangrijke en kenmerkende parameters van het ongelijkjarige bos voor de beheersvoering ingevoerd kunnen worden, is opgesteld op basis van een literatuuronderzoek en
gegevens die verzameld zijn bij veldopnames.
Centraal staan de vegetatiestructuur van het bos, gedefinieerd als de met dode en levende vegetatie gevulde
verticale ruimte boven een bepaald bosoppervlak en de
groeiplaatskenmerken bodem, expositie, klimaat, licht en
vochtvoorziening.
Voor het beheer van de produktiebomen wordt niet de
leeftijd als richtlijn gehanteerd, doch de aanwezige spreiding in stam- en kroondiameters, en de hoogteverdeling
tussen de bomen. De bladgroenzone is de produktiezone.
De optimale verhouding tussen bladgroenverdeling en
groeifase dient gevonden te worden voor de produktieboomsoorten om tot optimale produktie te kunnen komen.
Factoren die worden onderscheiden voor het manipuleren
van produktie zijn: lichtbehoefte, concurrentiekracht onder
groeiplaatsomstandigheden, onderlinge interacties tussen soorten en individuen en de ruimtelijke ordening van
de opstanden.
Een ongelijkjarige opstand kent geen eindtoestand, zoals
bijvoorbeeld een volgens vlaktekap beheerde opstand,
maar een evenwichtstoestand die tijdens de beheersingreep steeds wordt nagestreefd. Een rotatieperiode (de
periode tussen twee ingrepen) duurt afhankelijk van de
boomsoorten, de groeiplaatsen en de beheersdoelen 5 tot
20 jaar.
De oogst in het ongelijkjarige bos wordt afhankelijk gesteld
van de aanwas over de voorafgaande rotatieperiode en de
optimale evenwichtstoestand die wordt nagestreefd. Afhankelijk van de beheersdoelstelling (natuur, multifunctioneel of produktie) kan gesteld worden bij welke voorraadsituatie het bos optimaal functioneert (bijvoorbeeld natuur:
hoge vegetatiestructuur-variatie, veel niches; produktie:
hoogst mogelijke oogstbare waardeaanwas). Voor de ingreep wordt geïnventariseerd wat gedurende de voorafgaande rotatieperiode voor processen hebben plaatsgevonden (aanwas, concurrentie, vitaliteit diameterklassen,
etc) en welke ingrepen noodzakelijk zijn om het bos zich
in de gewenste richting te laten ontwikkelen. Een beheersingreep bestaat dan uit oogst (opbrengst) en andere ingrepen (vrijstellen, verjonging waar nodig, bevoordelen en
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