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BERICHTEN
en verzuimt hij de feiten, in casu de zorgvuldige analyse
van Van den Bos, te vermelden.
Het onderscheid tussen feiten - de inhoud van de artikelen
in MOLM - en meningen - de zaken die Kritisch Bosbeheer beijvert - weet Schütz in zijn bespreking niet te maken. Daarmee bewijst hij een kwaliteitstijdschrift als het
Nederlands Bosbouwtijdschrift een slechte dienst. Ik acht
het vooralsnog beneden het niveau van de zo fris gestarte
redactieraad om dit soort klepelmaaierjournalistiek te hanteren.
MOLM heeft zich de afgelopen jaren geëvolueerd tot een
zeer lezenswaardig tijdschrift, waarin tal van goede bijdragen over de natuurfunctie van het bos verschijnen, Ik ervaar MOLM als een waardevolle aanvulling op het Nederlands Bosbouwtijdschrift.
B. F. M. Swart, Wageningen

LANDEIGENAREN
WIJZEN NIEUWE
NB-WET AF
In de nieuwe Natuurbeschermingswet, die nu in het stadium van voorontwerp van wet is, wordt uitvoering gegeven aan de decentralisatievoornemens van de regering.
Tevens wordt van deze mogelijkheid gebruik gemaakt om
de Nb-wet op onderdelen te stroomlijnen en te moderniseren. Zo zal een deel van de bevoegdheid van de minister
van Landbouw en Visserij om beschermde natuurmonumenten aan te wijzen overgaan naar Gedeputeerde Staten
in de provincie, waarin het gebied ligt. Gebieden, die van
nationale of internationale betekenis zijn, zullen nog door
de minister zelf behandeld worden. Daarnaast komt de
mogelijkheid om beschermde landschapsgezichten aan
te wijzen - vergelijkbaar met beschermde dorpsgezichten
- en zal het verschil tussen staats- en beschermde natuurmonumenten uit de wet verdwijnen. Ten aanzien van
het beheer van beschermde natuurmonumenten zal volgens dit voorontwerp limitatief aangegeven kunnen worden welke handelingen vergunningplichtig zullen zijn (dus
per natuurmonument een lijst van dingen die de eigenaar
daar niet mag doen) en er komt een gedoogplicht, dat wil
zeggen een eigenaar kan verplicht worden bepaalde
maatregelen te nemen, Tot slot kan hier nog opgemerkt
worden dat een deel van de oude Natuurbeschermingswet, hoofdstuk 5 van de huidige wet dat over de bescherming van dier- en plantesoorten gaat, overgaat naar de
nieuwe Flora- en Faunawet.
Op dit voorontwerp is door een aantal instanties gereageerd. De landeigenarenorganisaties komen tot de onomwonden conclusie dat zij het hele voorontwerp als onaanvaardbaar beschouwen. De landeigenarenorganisaties, die verenigd zijn in de Raad van Overleg voor de
Landelijke Eigendom (dit zijn de Nederlandse Vereniging
voor de Landelijke Eigendom, de Nederlandse Vereniging
van Boseigenaren, de Vereniging Nederlandse Landgoed- en Kasteel-Campings, de Stichting tot Behoud van
Particuliere Buitenplaatsen en de Vereniging Nederlandse
Landgoederen) stellen dat de rechtspositie van de landeigenaar onvoldoende is gewaarborgd, een volledige
schadevergoedingsregeling en een bijdrageregeling voor
een kostendekkend basisbeheer ontbreken evenals duidelijke criteria voor aanwijzing van terreinen tot beschermd natuurmonument. Bovendien, zo stellen de landeigenaren, is dit hele aanwijzingsbeleid niet gerelateerd
aan financiële middelen.
De Bosbouwvoorlichtingsraad schrijft aan de minister dat
de voorbereiding om tot het aanwijzen van een beschermd
natuurmonument te komen selectiever en met meer betrokkenheid van eigenaren/gebruikers zal moeten plaatsvinden. Verder is de Bosbouwvoorlichtingsraad van me- 129
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ning dat de aanwijzing van natuurmonumenten door provincies pas kan worden ingevoerd als het duidelijk is wanneer het rijk of wanneer de provincie aanwijst en de provincie bovendien over voldoende middelen beschikt.
Ook de Natuurbeschermingsraad zet vraagtekens bij de
decentralisatie-voorstellen in het voorontwerp. Voorwaarde, zegt de Raad, is dat de toepassing van de wet en
daarmee ook de bescherming van natuurwaarden in ons
land verbeterd worden. Zolang de provinciale besturen
geen extra middelen (in de vorm van mankracht en geld)
krijgen en zolang de afbakening tussen provinciale en
rijksbevoegdheden zo vaag is als hij nu is geformuleerd,
verwacht de Nb-raad dat aan de door haar gestelde voorwaarde niet wordt voldaan.
De Jachtraad mist een financiële paragraaf waarin duidelijk wordt wat de financiële consequenties zijn van één en
ander en constateert verder dat er geen aanwijzingen zijn
gegeven op het punt van de jacht
Het Bosschap wil graag dat er bij aanwijzing van natuurmonumenten verschil wordt gemaakt tussen terreinen die
acuut bedreigd worden en terreinen waar dit niet het geval
is. De aanwijzing van beschermde natuurmonumenten
door Gedeputeerde Staten - de decentralisatievoorstellen
- wordt door het Bosschap afgewezen omdat de beslist
noodzakelijke afstemming tussen aanwijzing en beschikbare middelen niet gewaarborgd is.

VOORJAARSVERGADERING
KNBV
De Koninklijke Nederlandse Bosbouw Vereniging houdt
op donderdag 27 april haar voorjaarsvergadering in de
omgeving van Doorwerth. Tijdens het middagprogramma
zal het thema houtmarkt centraal staan. De leden van de
KNBV krijgen thuis bericht over de juiste plaats en het
programma van die dag. Voor meer informatie: 085778911.

NIEUWE KANSEN IN
DE BOSBOUW

m

werkingsverbanden is het mogelijk de kosten-baten verhouding van het bosbeheer te verbeteren. Dat is het thema
van de campagne "Nieuwe kansen in de bosbouw".
In het kader van de campagne vindt een onderzoek plaats
naar de mogelijkheden voor structuurversterkende maatregelen in de bosbouw. Het onderzoek wordt begeleid
door prof. ir. A. van Maaren, hoogleraar boshuishoudkunde LU Wageningen. De situatie is momenteel niet rooskleurig. Veel bosbezït is te klein om efficiënt en professioneel beheerd te kunnen worden, "Nieuwe kansen in de
bosbouw" concentreert zich op de positieve ontwikkelingen in de bosbouw en het aanreiken van oplossingen voor
bestaande problemen. Getracht wordt de samenwerking
te stimuleren, waardoor de kosten-baten verhouding verbeterd kan worden. De Bosgroep Salland Twente heeft
inmiddels 10 jaar ervaring opgedaan met samenwerking
op gebied van beheer, inkoop van plantsoen, uitbesteden
van werkzaamheden en de verkoop van hout. Bijna alle
boseigenaren in Overijssel zijn aangesloten bij de Bosgroep.
Meer informatie: 070-507171.

BOSBOUWVAKEXCURSIE
De Oudleerlingen Vereniging
van de Bosbouwtechnische
School te Apeldoorn organiseert dit jaar van 29 mei t/m 6
juni de jaarlijkse Bosbouwvakexcursie naar Jönköping in
Zweden.
Naast een bezoek aan de
grootste bosbouwbeurs van
Scandinavië, de "Elmia Wood
Msasan^Mw
89", waar machines, gereedschap en persoonlijke beschermingsprodukten gedemonstreerd worden, kan deelgenomen worden aan een, exclusief voor deze reis
georganiseerd, excursie-programma, Een volledig verzorgde bootreis per Stena Line vanuit Kiel wordt evenals
de sterk gereduceerde, doorlopend geldige toegangsbewijzen in combinatie met het programma aangeboden.
Meer informatie: Han Burgers, tel. 02208-96053.

Op 31 mei start de campagne "Nieuwe kansen in de
bosbouw" met een congres in Deventer, dat zal worden
geopend door de commissaris van de Koningin in Overijssel, mr. J. A. M. Hendriks. De campagne is een initiatief
van de Bosgroep Salland Twente in samenwerking met
een groot aantal organisaties. De initiatiefnemers zijn er
van overtuigd dat er steeds meer kennis voorhanden is om
bossen beter te onderhouden. Met name middels samenNEDERLANDS BOSBOUW TIJDSCHRIFT 1989

BOMEN EN WET
In een derde en geheet herziene druk verscheen onlangs
het boek "Bomen en Wet". Sinds de eerste en tweede druk
(resp. 1979 en 1981) is het aantal wetten, regelingen en
rechtelijke uitspraken rond bomen en bossen sterk toegenomen. Mevr. mr. T. Kroesen-Verjaal en mevr. mr. A. van
Oorschot hebben het boek volledig geactualiseerd. In
"Bomen en Wet" zijn nu bovendien de Boswet, allerlei
subsidieregelingen, de modelkapverordening en de verordeningen van het Bosschap opgenomen. Deze 3e druk
kwam tot stand in een samenwerking van de Bomenstichling, de Vereniging Milieurecht en Natuurmonumenten.
"Bomen en Wet" is verkrijgbaar bij Natuurmonumenten,
Noordereinde 60, 1243 JJ Den Haag, tel. 's-Graveland,
tel. 035-62004 en bij de Bonnenstichting, Donkersstraat
17, 3511 KB Utrecht, tel. 030-331328.
Leden van beide organisaties betalen ƒ 19,50; niet-leden
betalen ƒ 24,50. (Verzendkosten; ƒ 3,50).

IN MEMORIAM
ERNST JANSEN
Op 13 januari 1989 overleed ir. Ernst Christiaan Jansen,
69 jaar oud.
Vanaf zijn tewerkstelling bij Staatsbosbeheer op 1 mei
1949 totdat hij op 1 december 1982 met de VUT ging was
ir. Jansen werkzaam in de bosbouw.
Als zoon van de houtvester in Assen was hij al jong in de
bosbouw geïnteresseerd. Tijdens zijn studietijd in Wageningen was dat ook te merken: hij kende de praktijk van
het vak duidelijk beter dan zijn jaargenoten.
Mede door contacten met Deense bosboom-veredelaars
kreeg hij vooral belangstelling voor de genetische kwaliteit
van onze bossen, Tezamen met ir. J. S. van Broekhuizen
voerde hij een landelijke inventarisatie en beoordeling uit
van de groveden. Het doel hiervan was de beste opstanden voor zaadwinning te kiezen. De methode en de resultaten van dit onderzoek werden gepubliceerd in 1952. Dit
werk vormt de grondslag voor onze huidige Rassen lijst.
In dat jaar, 1952, werd in Wageningen de Stichting Verbetering Houtopstanden opgericht door de minister van
Landbouw. Ernst Jansen werd belast met de leiding van
deze stichting. Steeds meer boomsoorten, zowel bos- als
laanboomsoorten, werden in het veredelingswerk betrokken. In 1962 werd de stichting opgeheven en werd het
onderzoek toegevoegd aan dat van de Dorschkamp.
Ernst Jansen heeft bij de Dorschkamp zijn werk voortgezet,
waarbij hij naast veredelingswerk ook onderzoek deed op
het gebied van groei en opbrengst en van de houtteelt. De
laatste versie van de Rassen lijst, met de tekeningen van de
diverse klonen van laanbomen, was grotendeels van zijn
hand.
In zijn werk was Ernst Jansen niet gemakkelijk, ook niet
voor zichzelf. Hij stelde de allerhoogste eisen aan zichzelf
en aan zijn onderzoek. Zijn publikaties getuigen hiervan.
Ernst Jansen bezat een ongewoon, soms verbluffend
scherp waarnemingsvermogen voor bos, bomen en kwekerijplantsoen. Dit bracht hem vaak op het spoor van
nieuwe feiten of aspecten die van belang waren voor het
onderzoek.
Ernst Jansen is een pionier geweest van de veredeling in
onze bosbouw. Daarvoor zijn wij hem dank verschuldigd,
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