BERICHTEN
Symposium "Zorgen voor
Bos"
"Er zullen op korte termijn concrete en effectieve maatregelen genomen moeten worden om het Nederlandse bosareaal structureel uit te breiden. Daar is niet alleen voldoende overheidssubsidie voor nodig, maar ook een
duidelijk beleid van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. In feite zou een "taskforce", bestaande
uit vertegenwoordigers van overheid en bedrijfsleven,
moeten worden ingesteld die een verdere uitwerking geeft
aan het Meerjarenplan Bosbouw. Bosbouw zal daarbij
voor de boeren aantrekkelijker en gemakkelijker moeten
worden gemaakt". Dat zei drs. G. M. V. van Aardenne,
voorzitter van de Stichting Bos en Hout, tijdens het symposium "Zorgen voor Bos". Deze bijeenkomst werd op 2
maart 1990 in Baarn gehouden ter gelegenheid van het
25-jarig bestaan van de stichting.
Van Aardenne gaf tevens aan dat medewerking van de
natuur- en milieubeweging en de (lagere) overheden van
belang is bij de uitwerking van een concreet bebossingsbeleid. Initiatieven van landbouwers om over te gaan tot
bosbouw mogen niet telkens tegengehouden worden ter
bescherming van het bestaande "open landschap".
Oud-directeur-generaal van het ministerie van Landbouw,
Natuurbeheer en Visserij, dr. W. M. Otto, ging vooral in op
de problematiek van de ontbossing op mondiaal niveau.
"Wil men een einde maken aan de expansie van de landbouw ten kosten van de nog resterende bossen dat wordt,
per gebied dat wordl aangepakt, het centrale probleem:
hoe moeten land- en bosbouw zodanig worden gecombineerd dat zij tezamen duurzaam voldoende voedsel, veevoeder, vezels, hout en brandhout produceren".
Ook mr. F. H. J. J. Andriessen, vice-voorzitter van de commissie van de Europese Gemeenschappen, gaf zijn lezing
een internationale dimensie mee. Bosbouw in Europa vereist een gemeenschappelijke aanpak. "Het is van wezenlijk belang dat de communautaire bosbouwstragedie op
lange termijn wordt gepland en dat die continuiteit wordt
gewaarborgd". Andriessen gaf daarbij aan dat de bosbouw in sommige opzichten een degelijk alternatief kan
bieden voor de huidige problemen in de graanproduktie.

Regeringsstandpunt
tropisch regenwoud
De ministerraad is begin dit jaar akkoord gegaan met het
door minister Braks en minister Pronk voorgestelde voorlopige regeringsstandpunt inzake tropisch regenwoud. De
regering stelt zich hierin ten doel de instandhouding van
het tropisch regenwoud te bevorderen door een evenwichtig en duurzaam land- en bosgebruik, zodat het hui152 dige, in hoog tempo verlopende proces van ontbossing,
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aantasting en degradatie van het milieu wordt beëindigd.
Om aan dit beleid gestalte te geven is een aantal hoofdlijnen van beleid uitgezet:
- in beginsel zal geen medewerking worden verleend
aan projecten die het tropisch regenwoud nog verder
kunnen aantasten
- handel in tropisch regenwoud: beheersing van de kap
via stimuleren van de opstelling en uitvoering van fange
termijn houtproduktieplannen
- nationaal en mondiaal stimuleren van (her)bebossingsprojecten
- verbeteren van economische verhoudingen en verlichtingen van de schuldenlast
- vergroten van de mogelijkheden om (inter)nationaal
beleid gericht op het tropisch regenwoud te voeren, door
versterking van onderzoek en instituties.
Dit voorlopige regeringsstandpunt is voor advies naar de
Raad van State gestuurd. Tevens zal met diverse maatschappelijke groeperingen worden gesproken alvorens
een definitief standpunt bepaald wordt.

Nederlands
Bosbouwti jdsch rif t
Kasteel Groene veld, nationaal centrum voor bos, natuur en
landschap in Baarn mist in haar bibliotheek de volgende
nummers van het Nederlands Bosbouwtijdschrift, jaargang 1986, nummers 1, 2, 7, 8, 9 en 10.
Mocht u in het bezit zijn van deze nummers en ze willen
afstaan aan Kasteel Groeneveld, dan kunt u kontakt opnemen met Kees van der Meiden, tel. 02154-20446.

De Rijn, toestand en
toekomst
Op 7, 8 en 9 juni wordt in Musis Sacrum in Arnhem een
internationaal congres gehouden onder de titel: "De Rijn,
toestand en toekomst".
Dit congres wordt georganiseerd om de discussie op
Europese schaal te verdiepen met als doel de ontwikkeling
van een Rijnsysteem dat op veel natuurlijker wijze kan
functioneren dan nu het geval is. Getracht zal worden te
komen tot concrete aanbevelingen voor ruimtelijk beleid,
beheers- en inrichtingsmaatregelen en bestuurlijke coördinatie op alle niveaus. Verder zal worden nagegaan in
hoeverre de landschapsecologische ontwikkelingen in het
Rijnsysteem vergelijkbaar zijn met die in andere Europese
riviersystemen.
Op de eerste dag zal, na een officieel gedeelte, een vijftal
voordrachten worden verzorgd door deskundigen afkomstig uit het gehele stroomgebied van de Rijn. De tweede
dag zal voor een belangrijk deel besteed worden aan
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sectie-bijeenkomsten. Op beide dagen is er gelegenheid
tot het presenteren van posters, Het congres wordt afgesloten met een aantal excursies naar natuurontwikkelingsprojecten langs de rivier,
Voor informatie/aanmelding kan men terecht bij het congres secretariaat: Gelderse Milieufederatie, Hansbuitensingel 14, 6811 AB Arnhem, tel. 085-515069.

Milieucongres LU
De Landbouwuniversiteit Wageningen organiseert op 16
november het congres "Ruimte, water, milieu: relaties in
planning en beleid". Aanleiding hiervoor is het kort na
elkaar verschijnen van drie nationale plannota's: het Nationaal Milieubeleidsplan, de Derde Nota Waterhuishouding
en de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening. Daarnaast zijn
onlangs ook nog twee sectorplannen verschenen: het Natuurbeleidsplan en de Structuurnota Landbouw. De nadruk ligt tijdens het congres op de duurzaamheid van het
milieu als planningsvraagstuk.
Het congres vindt plaats in het Internationaal Agrarisch
Centrum, Lawickse Allee 11 in Wageningen en begint om
10 uur.

Studiereis KNBV naar
Denemarken
De KNBV-excursie naar Denemarken vindt plaats van 7 tot
en met 13 oktober 1990.
Er zijn voldoende aanmeldingen binnen om de excursie
door te laten gaan, maar het maximum van 50 personen
in nog niet gehaald. U kunt zich daarom nog opgeven voor
deze studiereis.
Aanmelding bij het secretariaat van de KNBV, Postbus 139,
6800 AC Arnhem.

Adverteren?
Bel 085-512212
Vragen naar Sandy Ekelhof
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Snoei"

Maar al te vaak en te gemakkelijk legt men zich soms bij
alles neer. Soms ook bij dingen die helemaal niet nodig
zijn, en toch zeer nadelig. Motto: "Wij zijn er ook nog".
Onder dit motto wilde ik het volgende aanvechten. "Wij",
dat zijn allen die werkelijk van de groene buitenwereld
genieten en dat ook willen blijven doen. Misschien zelfs
wel een grote meerderheid. Vergelijk eens met dat handjevol "belanghebbenden", dat steeds hun zin weet door te
drijven, vertroeteld als het wordt door alles wat "overheid"
heet. Argumenten hebben zij genoeg, ook de geweldige
middelen, de machines. Wij, de waarnemers, de liefhebbers, goed dan, de genieters van de buitenverschijnselen,
welke zich in het "groen" voordoen. Laten we maar niet
over "natuur" spreken, die is er niet meer, tenminste niet
in die bepaalde zin. Wij kijken en genieten van planten,
dieren en vergeet dat ook niet van landschapsformaties.
Maar we worden er uit gedreven, het wordt voor onze neus
weggeveegd in een verbijsterend tempo. Natuurlijk zijn
daarvoor vele oorzaken aan te wijzen: aan het meeste kan
niets veranderd worden.
1 de overbevolking,
2 de daaruit voortvloeiende vervuiling,
3 onvermijdelijke grove ingrepen en noodzakelijke veranderingen (bebouwing enz.). Maar nu komt het vierde
punt:
4 de grote rubriek van onnodige en overbodige vernielingen, welke ten onrechte voor onvermijdelijk, heilzaam
en voor het "gemenebest" nuttig, verkocht worden.
Ja, voor zaligmakend en voordelig moeten doorgaan. In 't
beste geval nog voor onvermijdelijk, ofschoon zij dat in het
geheel niet zijn. Grove handelingen die economisch gezien van nul en gener waarde zijn. Hoogstens slechts van
belang voor enkele betrokken instanties of personen. Het
kost alleen maar veel geld en energie en het brengt niets
op,
Het gaat hier niet om de behandeling van cultuurbos,
produktiebos, dat zij met nadruk gezegd. Maar om de
onbehouwen behandeling van opgaand-hout en kleinere
bosjes, hagen en plantsoenen.
Het dankt zijn ontstaan o.a. aan een oekase uitgaande van
het S.B.B. in de jaren '50. Het motto was: in Nederland is
alleen maar produktiebos. Alles werd nu over één kam
geschoren en tot in het uiterste doorgevoerd. Langzaam
aan (eigenlijk heel snel) is het tot een ware landplaag
uitgegroeid.
Geholpen door de Nederlandse wansmaak (waar 't bomen betreft) grijpt het heviger dan ooit om zich heen. Het
toch al zo schaarse struikgewas en de iets lagere bomen
en heesters, mitsgaders de ondergroei wordt vernietigd en
tot pulp gemalen. Achterstallig onderhoud, opschonen,
opzetten, lichten en dergelijke vergoelijkende namen heeft
men daaraan gegeven. Maar er wordt niets "geschoond",
alleen maar domweg vernield. De "koffiemolen" maalt de
zaak tot schilfers waaraan slechts de oranje komzwammen
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