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BERICHTEN
HEIDEBEHEER EN
ZURE REGEN
De Stichting Studiedag Heidebeheer Ede houdt op
woensdag 6 september de achtste studiedag. Het thema
is ditmaal "Heidebeheer en zure regen". Drs. C J Kalden,
adjunct directeur NMF, geeft een overzicht van de beleidsontwikkelingen op landelijk niveau en van de plannen die
vanuit het Ministerie van Landbouw en Visserij momenteel
worden voorbereid of recentelijk openbaar gemaakt zijn.
Andere inleiders zijn: dr. C. F. van Beusekom (NMF), prof.
dr. J. Sevink (Universiteit Amsterdam), J. Roelofs (Universiteit Nijmegen), ir. J Bokdam (Vakgroep natuurbeheer), J.
Nieuwenhuis (Heicom) en ir. P. Bakker (directie Bos- en
Landschapsbouw). De studiedag wordt gehouden in herberg Zuid-Ginkel, Verlengde Arnhemseweg 99 in Ede.
Kosten: ƒ 75,-. Aanmeldingsformulieren kunnen worden
aangevraagd bij de stichting Studiedag Heidebeheer Ede,
Postbus 9022, 6710 HK Ede. Nadere informatie: 0838080513.

REALISATIE VAN
BOSDOELTYPEN
De stichting Post-Hoger Landbouwonderwijs houdt op 2,
3, 6 en 11 oktober de cursus "Realisatie van bosdoeltypen". De cursus heeft tot doel de deelnemers boskundige
kennis en methoden te verschaffen voor het ontwerpen
van bosontwikkelingen die gericht zijn op de realisatie van
bosdoeltypen. De cursus wordt gegeven door prof. dr. ir.
R. A. A. Oldeman en dr. ir. P. Schmidt. Kosten: ƒ 1.150,-.
Inschrijven kan tot 4 september. Informatie en inschrijfformulieren: 08370-84093/84094.

ALTERNATIEVEN
VOOR TROPISCH
HARDHOUT
De Vereniging Milieudefensie en Konsumenten Kontact
hebben een folder "Alternatieven voor tropisch hardhout"
uitgegeven. Met behulp van deze brochure kan de consument zelf zijn of haar steentje bijdragen aan de strijd voor
het behoud van het tropisch regenwoud. Nederland is, na
Japan, de grootste verbruiker van tropisch hardhout per
hoofd van de bevolking. Van al het hout dat hier ingevoerd
wordt komt ongeveer 15% in de doe-het-zelf sector terecht. Door het aandragen van goede alternatieven (en
lijsten van firma's waar deze te koop zijn) hopen Milieudefensie en Konsumenten Kontakt de consument wakker te
schudden. De folder is te bestellen bij Vereniging Milieudefensie, Postbus 19199,1000 GD Amsterdam.

VOORZITTER
BOSBOUWVERENIGING

"REDUCTIE NODIG
VAN 80% VAN DE
AMMONIAKUITWORP JJ

In zijn eerste voorjaarsrede ging de nieuwe
voorzitter van de Koninklijke Nederlandse
Bosbouwvereniging ir. C. J. Stefels uitvoerig
in op de extreme zuurbelasting in Nederland.
Verwijzend naar de vele milieuverklaringen van
politici, werkgevers en werknemers,
verontruste economen etc. zei hij: "Het lijkt
wel of er het laatste jaar een gevecht is
losgebroken om de eerste plaats in de rij van
politieke en bestuurlijke belangstellenden als
kampioen van het milieu. Het is zeifs zo dat in
een krant een cynische cartoon verscheen met
de tekst "Hebben we wel genoeg
milieuvervuiling voor al die politici, die er
goede sier mee willen maken?"
"Het rapport "zorgen voor morgen" heeft een titel waarin
een bosbouwer zich kan vinden, tenminste in één maar
wellicht ook in beide betekenissen. Uit dit rapport van het
Rijksinstituut voor de volksgezondheid en de milieuhygiëne blijkt overduidelijk dat er naast de bekende algemene oorzaken uit binnen- en buitenland sprake is van
een typisch Nederlands probleem: de uitstoot van ammoniak als gevolg van de (p!uim)veehouderij. Dat is een zaak
waarbij we niet de vinger naar het buitenland kunnen
uitsteken en dat is tevens een groot politiek en praktisch
landbouwprobleem. Aan inkrimping van de veestapel zal
niet te ontkomen zijn maar minister Braks heeft herhaaldelijk laten weten hier niets voor te voelen. Hij gelooft in een
oplossing door de technologie. Nog onlangs zei hij tijdens
de boomfeestdag op 5 april jl. dat het dit jaar nog te
verschijnen "Integraal plan tot bestrijding van ammoniakuitworp moet leiden tot een reduktie van 50% van de
verzuring door mest in het jaar 2000, Het behoud van een
voldoende economisch draagvlak voor de landbouw is
daarbij voorwaarde. Het bestuur van de KNBV vindt dit
volstrekt onvoldoende en bepleit een reductie van tenminste 80% Er komen extra gelden om de effecten van de
verzuring in bossen tegen te gaan. Bij de Minister is aangedrongen op een eenvoudige regeling."
"Ons bosareaal breidt zich enigszins uit en dat staat in
schrille tegenstelling met het tropisch bos. Daar misschien
geen verzuring maar branden en kappen dat het een lieve
lust is. De Internationale Tropische Hardhout Organisatie
stelt dat minder dan 1% van het tropisch bos duurzaam
wordt beheerd en de rest van het areaal in beginsel wordt
bedreigd met degradatie en ontbossing. Dat is nog altijd
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828 miljoen hectare! De gordel van tropisch bos heeft
zowel beheer a!s bescherming nodig, We kunnen echter
niet volstaan met steeds onze zorg uit te spreken. Dat zal
hen een zorg zijn. Wellicht dat voor een land als Brazilië,
dat zijn schulden nauwelijks kan betalen, de Wereldbank
iets kan betekenen door niet alleen maar elektriciteitswerken te financieren, Nederland besteedt relatief veel ontwikkelingsgeld aan de bosbouw in de derde wereld en het
zou goed zijn dat daarbij ook onze kennis en beschikbare
mankracht worden ingeschakeld", aldus de voorzitter.
"De eenvoud is zoek bij de nieuwe regeling "Bijdragen
bos- en landschapsbouw" ingegaan per 1 september
1988, De Nederlandse Vereniging van Boseigenaren
heeft zeer veel negatieve reacties gekregen over de wijze
van uitvoering door de Directie Uitvoering Regelingen van
het Ministerie van Landbouw. De regeling wordt bureaucratisch en zelfs onwerkbaar genoemd. Ons bestuur heeft
na bestudering van deze negatieve reacties een brief aan
de Minister van Landbouw gezonden met het verzoek de
regeling snel aan te passen, We denken dat de huidige
opzet het gebruik van de nu beschikbare middelen teveel
zal bemoeilijken en dat is niet in het belang van het bos en
de werkgelegenheid."
Volgens de heer Stefels moet niet alleen op de vitaliteit van
het bos maar ook op die van de boseigenaar en het bosbedrijf worden gelet. Hij mist nog steeds het uitvoeringsprogramma van het Meerjarenplan Bosbouw 1989-1994
met de financiële paragraaf. Dit kan wellicht als een stimulerend elixer werken want de positie van de boseigenaar
is nog steeds moeilijk, de houtprijzen in het bos zijn wat
dalende en de deprivatisering gaat door.
"Verheugend is de belangstelling voor de aanleg van snelgroeiend bos. Het zwaartepunt van deze tijdelijke bosaanleg mede in het kader van de "set aside" regeling ligt in
het noorden. Er doen zich echter ook problemen voor bij
de afweging tussen eventuele schade aan natuurwaarden
en open landschap door bebossing enerzijds en de beiangen van de akkerbouwer die een bruikbaar alternatief
zoekt anderzijds. Hierbij is ook de toepassing van de Wet
op de Ruimelijke ordening in het geding. Spoedige standpuntbepaling en duidelijkheid over de criteria en normen
zijn van groot belang inclusief een spoedige beslissing
over 40 jaar vrijstelling van de herplantplicht en een fiscale
vrijstelling voor de inkomstenbelasting."
"Bosaanleg vraagt bosplantsoen en het blijkt steeds moeilijk vraag en aanbod op elkaar af te stemmen. Overheid,
kwekers en boseigenaren, de laatste wellicht via bosgroepen zouden zich moeten beraden op een vorm van overleg", aldus ir. Stefels.
"Met de bosgroepen in Nederland gaat het redelijk goed.
Er is 17 april in de Staatscourant weer een nieuwe regeling
"Beheer Samenwerking Bos" gepubliceerd en het is te
hopen dat dit een begin is van een duurzame regeling
want samenwerking is het waard te worden gestimuleerd".
Op het gebied van reorganisaties was het afgelopen jaar
heel wat te melden. De voorzitter ging in op de instelling
van het Consulentschap in Algemene Dienst voor de Bosbouw. Belangrijk zijn ook de veranderingen bij de Dorsch-

kamp, Hij vermeldde daarbij het opmerkelijke "Boomblad"
waarin de veranderingen in taak en organisatie van het
"Instituut voor Bosbouw en Groenbeheer" zoals de
Dorschkamp nu officieel heet zijn beschreven. Het bestuur
heeft naar aanleiding van deze veranderingen gevraagd
om een zetel in de bestuurscommissie van de Dorschkamp. Ook bij de Landbouwuniversiteit is per 1 januari een
ingrijpende fusie tussen de drie vroegere vakgroepen ingevoerd.
Per 1 september a.s. gaat een nieuw studieprogamma van
start met twee studie-oriëntaties, één voor de gematigde
zone en één voor de tropen, een indeling die veertig jaar
geleden ook gebruikelijk was. Per 1 september gaat eveneens voor de bosbouw een doorstromingsprogramma
voor afgestudeerden van het Hoger Beroepsonderwijs
naar de Landbouwuniversiteit van start. Een programma
van twee jaar met een studieduur van drie jaar. Hoewel de
studie aan de Internationale Agrarische Hogeschool Larenstein - de vroegere HBCS - te Velp beschouwd wordt
als een volwaardige opleiding wordt een doorstroming
verwacht van 15 personen, Daarnaast wordt gewerkt aan
het in beeld brengen van de samenhang tussen het onderwijs van "Larenstein" en Wageningen voor een betere
samenwerking en voor nieuw onderwijs op het gebied van
de tropische bosbouw en het stedelijk groen.
Veel onderwerpen moest de voorzitter in verband met de
tijd onbesproken laten maar wel is duidelijk dat hij met een
eigen stijl de vereniging nieuwe impulsen wil geven. Eén
van de drie studenten HEAO-communicatie-Utrecht, de
heer Wiepke Maljers gaf tijdens de vergadering nog een
toelichting op het zojuist afgeleverde communicatieplan
voor de vereniging.
De middagexcursie stond in het teken van het bosbegrazingsexperiment op de Imbos van de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten, De resultaten van dit experiment vallen tegen. De bedoeling was aan te tonen dat
begrazing een gunstige invloed heeft op de bosontwikkeling. Er is echter geen sprake van het optreden van natuurlijke verjonging van loofboomsoorten.
Metingen in de bochtige smele mat laten enige invloed van
begrazing en vooral van betreding zien. De resultaten op
de open heide lijken beter. De overmatig hoge edelhertenstand in dit gebied is eveneens op de bosverjonging
van grote invloed- Helaas is er geen terreingedeelte gespaard waar alleen koeien en dus geen herten voorkomen.
Overigens is het experiment pas vijf jaar onderweg. Het
uitgekozen gebied is daarbij eveneens een van de armere
gedeelten van de Veluwe.
Het doet enigszins wonderlijk aan dat ondanks de teleurstellende resultaten van het experiment tot nu toe, de Vereniging besloten heeft het te begrazen gedeelte vele malen te vergroten. Via het nieuwe cerviduct steken straks niet
alleen de edelherten de A50 over maar ook de imposante
Schotse hooglanders. Onverstoorbaar bleven deze dieren
onder de bewonderende blikken van de excursiegangers,
behalve op het moment dat applaus opklonk na de dankwoorden van de voorzitter voor een goed georganiseerde
excursie
C. J. de Lange
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Populiereteelt een perspectief?

BOSBOUW

Auteurs: P. J. W. Hinssen en J. A. N. Stolp. De economische
aspecten van de produktie van populiererondhout en gezaagd
popuüerehout worden volgens de auteurs vaak onvoldoende belicht. In dit artikel is geprobeerd het gedrag van een "rationeel
handelende" teler en zagerij te beschrijven.
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maandblad voor het beheer
van bos, natuur en
landschap van de
koninklijke nederlandse
bosbouwvereniging
waarin opgenomen
het tijdschrift populier

Kansen in de bosbouw

Colofon
is e e n uitgave van de Koninklijke

Pag. 235

Auteur: P. R. Schütz. Verslag van het symposium "Nieuwe kansen
in de bosbouw" dat de Bosgroep Sal land-Twente ter gelegenheid
van haar tienjarig beslaan organiseerde.

Bedrijfsuitkomsten in de Nederlandse
particuliere bosbouw
Het N e d e r l a n d s Bosbouwtijdschrift

Pag. 226

Pag. 237

Auteur; E. P. Berger. Sinds 1975 berekent de sectie Bosbouw van
het Landbouw-Economisch Instituut jaarlijks de bedrijfsuitkomsten van de Nederlandse particuliere bosbouw.

N e d e r l a n d s e Bosbouwvereniging.
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Nieuwe bossen in de Randstad
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Auteur: E. J. G. Swellengrebel. In 1985 is begonnen met de
planmatige aanleg van bos in de Randstad. Het artikel in dit
nummer van het NBT gaat over het tweevoudige rijksbeleid voor
de aanleg van dit bos. In volgende uitgaven volgt een aantal
publikaties over de verschillende aspecten die bij de planvorming
voor deze bosaanleg van belang zijn.
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Natuur- en bosontwikkeling in het
streekplan Drenthe
Auteur: B. Hanskamp. In het recente streekplan van Drenthe krijgt
natuur- en bosontwikkeling veel aandacht, waarop in dit artikel
nader wordt ingegaan,
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Wijziging Natuurschoonwet aanvaard
Auteur: H. D. Schouten. In maart van dit jaar werd het wetsvoorstel
tot wijziging Natuurschoonwet 1928 en Wet op de Vermogensbelasting 1964 door de Tweede Kamer behandeld en aanvaard.
Uiterlijk op 1 januari 1990 zal de wet in werking treden,
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