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BERICHTEN
Nationaal park DrentsFriese Wouden

de twee belangrijkste afnemers-verwerkers van het
"Staatsbos-hout" de realisatie van deze toren van
Nederlands hout mogelijk maakte.

Ook in '96 subsidie voor
landschapsplannen
Evenals in voorgaande jaren is er dit jaar subsidie
beschikbaar voor het opstellen van gemeentelijke
landschapsplannen. Het ministerie van Landbouw,
Natuurbeheer en Visserij heeft hiervoor in eerste instantie f 411.000,- gereserveerd. Dat is f 75.000,minder dan het totale bedrag dat vorig jaar beschikbaar is gesteld. Binnen het ministerie wordt naar
ruimte gezocht om het bedrag voor '96 alsnog te
kunnen verhogen tot f 540.000,-. Aanvragen die in
'95 zijn afgewezen wegens ontoereikbaar budget
zullen dit jaar met voorrang behandeld worden. Het
resterende budget is beschikbaar voor nieuwe aanvragen. De voortzetting van de bijdrageregeling
landschapsplannen biedt gemeenten de mogelijkheid om met een subsidie van 50% een landschapsplan op te stellen. Aanvragen kunnen tot
uiterlijk 1 oktober '96 worden ingediend bij landschapsbeheer Nederland (voorheen LONL) voor
een bijdrage (uitbetaling) in '97. Het is op dit moment nog niet zeker of de bijdrageregeling na '96
wordt voortgezet.
Een aanvraagformulier wordt op verzoek toegezonden. In de handleiding "Het Landschapsplan" wordt
meer informatie gegeven over o.a. de gewenste
werkwijze en de inhoud van het landschapsplan.
Deze handleiding kan telefonisch worden besteld
bij Landschapbeheer
Nederland (tel. 0302340777).

Eind mei ging het Nationaal park Drents-Friese
Wouden van start. Het ruim 6000 ha grote gebied
op de grens van Drenthe en Friesland zal in de komende jaren door tal van bestuurlijke maatregelen
ontwikkeld worden tot volwaardig nationaal park. De
officiële start vond plaats met het in gebruik nemen
van een uitkijktoren op een heuvel in Aeckingerzand. Foreoa Dalfsen b.v. maakte samen met
Wiesel b.v, uit Apeldoorn door levering van het hout
de bouw van de toren mede mogelijk. De toren is
gebouwd met hout uit het bosgebied van
Staatsbosbeheer. Bewerkingen en verduurzaming
vonden bij Foreco plaats. Vanaf de toren hebben de
bezoekers een schitterend uitzicht over het stuifzandgebied en het beekdal van de Vledder Aa.
Een plaquette aan de voet van de toren geeft aan
hoe de samenwerking tussen Staatsbosbeheer en
NEDERLANDS BOSB

Brochure Bos,
Landgoed & Fiscus
Eigenaren van bossen en landgoederen hebben te
maken met verschillende belastingen. In diverse
belastingwetten zijn aparte faciliteiten opgenomen
ten behoeve van het behoud van bossen en landgoederen. In '90 verscheen onder de titel "Bos,
Landgoed & Fiscus" voor het eerst een overzicht
van de fiscale faciliteiten voor bossen en landgoederen. Gezien de grote belangstelling voor een dergelijk overzicht en het feit dat in de tussenliggende
periode vele belastingwetten zijn gewijzigd (vooral
ten gunste van de eigenaren) heeft de Federatie
Particulier Grondbezit een geheel nieuwe en herziene versie van deze brochure uitgegeven.
De brochure "Bos, Landgoed & Fiscus" is te bestelW TIJDSCHRIFT 1996
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INGEZONDEN
len bij de Federatie Particulier Grondbezit. Postbus
645, 3700 AP Zeist, tel. 030-6939328. Per brochure
wordt f 15,- in rekening gebracht.

• GERARD DE BAAI} • BOS

•

Adviespraktijk in boi, natuur cn opleidingen

Samenwerking
Staatsbosbeheer en
Tsjechisch Boswezen
Staatsbosbeheer en het Tsjechisch Boswezen hebben in mei een samenwerkingscontract getekend.
Beide organisaties willen elkaar ondersteunen bij de
aanpassing van de beheerdiensten met uiteindelijk
doel de kwaliteit van bosbeheer in beide lande te
verhogen. Alle lagen van beide organisaties worden
betrokken bij de samenwerking; van directie tot de
uitvoerders in het veld.
De veranderende taken en de verzelfstandiging van
zowel Staatsbosbeheer als het Tsjechisch Boswezen vormen de speerpunten van de samenwerking.
De beide beheerdiensten wisselen o.a. ervaringen
uit over de wijze waarop hun contracten met de
overheid worden opgesteld en over de wijze waarop dit moet worden geëvalueerd. Beoogd wordt uiteindelijk het verhogen van de kwaliteit van duurzaam bosbeheer voor beide landen.

Ton Bosman nieuwe
directeur bij
Natuurmonumenten
Het bestuur van de vereniging Natuurmonumenten
heeft ir. A.W.J. (Ton) Bosman benoemd tot directeur
Terreinbeheer. Bosman heeft sinds 1970 diverse
functies bekleed binnen Staatsbosbeheer. Daarnaast heeft hij brede ervaring opgedaan met alle aspecten van het terreinbeheer en met het aansturen
van een grote terreinbeheerende oraganisatïe.
Tevens is Ton Bosman de penningmeester van het
bestuur van de KNBV. Hij volgt in zijn nieuwe functie
ir. E.P.L. Hessels op die wegens pensionering de
vereniging binnenkort zal verlaten.

HOSB OUWC URS

ÜSSEN

HOOGDUNNING •
25,26,27 seplember 1996

BOSOMVORMING •
9,10,11 oktober 1996

BEPLANTINGSPLANNEN •
18,19,20 december 1996

BOSMAP •
12,13,14 februari 1997

BOSBODEMKUNDE •
16,17,18 april 1997

BOSVERJONGING •
21,22,23 mei 1997

* driedaagse cursussen met twee avondprogramma's (m.u.v. Bosraap)
* voor iedereen die in het bosbeheer
werkzaam is, zowel in de uitvoering als
bij de planning
* gericht op de praktijk; veel oefeningen in
het bos ondersteund met theoretische
achtergronden
* prijs: ƒ 975,- per cursus, per persoon.
Deelname: uiterlijk 3 weken voor aanvang
van de cursus aanmelden. Bij een minimale
deelname van 6 personen gaat de cursus
door.
Informatie, folders en aanmeldingsformulieren kunnen worden aangevraagd bij:

* GERARD DE BAAI] • BOS
Adviespraktijk in bos, natuur en opleidingen

ing. G e r a r d de Baaïj
Burg. Geradtslaan 125
6641 Z W

Beuningen

tel: 0 2 4 - 6 7 7 6 7 0 5
fax: 0 2 4 - 6 7 7 0 1 5 5
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