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verschillen wordt niet ingegaan bij de beschrijvingen. v. B.) Van acht Westeuropese landen zal een overzicht
worden gegeven.

Boekhoudingen in de bosbouw
2
A. Rochot: La comptabilité forestière dans huit pays de
l'Europe de L'Ouest. Laboratoire d'Economie Forestière et Agricole. Engref, Nancy. Janvier 1984.
(Dit rapport is geschreven naar aanleiding van inleidingen op 23 en 24 september 1983 over boekhoudingen in de bosbouw. De bijeenkomst was georganiseerd door de universiteit van Padua. Hier kwam een
grote hoeveelheid materiaal ter beschikking, zoals uit
de volgende tekst zal blijken. - v. B.)
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Inleiding

De ontwikkelingen in onze economische activiteiten
gaan in onze tijd snel. Dit vraagt veel van o.a. het beheer van de ondernemingen. De boekhouding is van
oorsprong een systeem voor het verstrekken van informatie. Zij biedt mogelijkheden de menselijke activiteiten te analyseren, bestuderen en besturen.
Drie vormen van boekhoudingen worden gewoonlijk
onderscheiden:
- De finaniële boekhouding, die in haar rekeningen
de balans en de resultatenrekening opneemt, de door
de onderneming gerealiseerde activiteiten in cijfers
vertaalt als het ware.
- De analytische boekhouding, die het mogelijk
maakt de kosten te ontleden, evenals de opbrengsten.
Men ziet de onderneming dan niet als één geheel,
maar als het naast elkaar plaatsvinden van diensten
en activiteiten, waarvan men de rentabiliteit tracht op
te sporen.
- De budgettaire boekhouding, die de uitgaven en inkomsten registreert gedurende een bepaalde periode,
overeenkomende met het noodzakelijke tijdvak, om
iets te kunnen vaststellen.
De activiteit "bosbouw" kan aan de ontwikkelingen
in de maatschappij niet voorbij gaan, ondanks haar
specifieke problemen zoals de lange duur van het produktieproces en de moeilijkheid het verschil te kunnen
onderkennen tussen kapitaal en opbrengsten. (Het
aloude, steeds weer naar voren gebrachte "probleem"
in de bosbouw. Bij de beschrijving van de bosbouwboekhouding in Frankrijk zal hierover nog een opmerking worden gemaakt. - v. B.)
Het belang voor het beheer in de bosbouw voor het
hebben van een boekhouding, is al lang onderkend in
verschillende Europese landen. De bedoeling van dit
rapport is daarom na te gaan welke bosbouwboekhoudsystemen er in West-Europa in de bosbouw worden toegepast. Het zal een oppervlakkige, niet uitputtende verhandeling zijn. (Op de eventuele principiële

Definitie en doei van de bosbouwboekhouding

De boekhouding in de bosbouw kan gedefinieerd worden als het registreren, classificeren en verzamelen op
een bepaalde wijze van de belangrijkste in geld uit te
drukken activiteiten van een bosonderneming. De bosbouw heeft drie karakteristieke kenmerken:
- het langdurige produktieproces is altijd veel langer
dan een jaar;
- het is onmogelijk duidelijk het verschil tussen vermogen en opbrengst te onderscheiden;
- het probleem van de waardering van de veranderingen in de waarde van de houtopstand.
Zonder deze problemen te willen onderschatten
moet het toch op praktische gronden mogelijk zijn een
boekhoudsysteem in de bosbouw op te bouwen. Een
onderzoek naar de boekhouding in de bosbouw in
Europa brengt drie punten naar voren:
- Er bestaan verschillende boekhoudsystemen in
Europa. Om de moeilijkheden te omzeilen zijn de systemen allen erg eenvoudig van opzet. Toch slaagt men
er in jaarlijks een exploitatieresultaat te presenteren.
Hierbij wordt vaak het probleem van de waardeverandering van de staande houtvoorraad omzeild, door deze niet op te nemen.
- Het bosbedrijf wordt administratief behandeld alsof
het een industriële onderneming is.
- Soms tracht men een maat te vinden voor het
waardeprobleem van de staande houtvoorraad.
Elk van deze boekhoudsystemen is noodzakelijkerwijs arbitrair en enigszins pragmatisch. Toch geven zij
een bepaalde indruk, waarmee gewerkt kan worden.
Dat bewijst het feit, dat deze systemen in deze landen
al jaren worden toegepast.
3 Voorbeelden van vereenvoudigde boekhoudingen
in de bosbouw in West-Europa
In verschillende landen in West-Europa wordt een
boekhoudkundige analyse toegepast die het beheer in
staat stelt jaarlijks een financieel overzicht te geven.
Dit is mogelijk dank zij de vrijwillige medewerking van
de bosbeheerders aan de verzameling van de gegevens door een daartoe in staat zijnde instantie.
3.1 De studies in Groot-Brittannië over de inkomsten
en uitgaven bij het particuliere bosbezit
In Groot-Brittannië zijn twee reeksen van particuliere
bosbedrijven in studie, waarvan jaarlijks de resultaten
worden gepubliceerd: een groep bedrijven sinds 1951
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en een andere groep die in 1961 in de administratie is
genomen.
In totaal omvatten zij 5200 bosbedrijven met in totaal
600.000 ha bos. De anonimiteit blijft gewaarborgd. Oxford en Aberdeen publiceren jaarlijks de resultaten uit
de blijvende steekproef. Naast financiële gegevens
worden bosbouwtechnische vragen gesteld: over de
werknemers, het al of niet aanwezig zijn van een kwekerij, lijst van aanwezige bosbouwwerktuigen, over investeringen in wegen, de totale bosoppervlakte, naar
houtsoorten enz.
De resultaten worden elk jaar gegeven onder geheimhouding van de namen van de bosondernemingen, door een codenummer te hanteren: nóch de oppervlakten, noch het totale bruto-resultaat wordt vermeld. Slechts de resultaten in ponden sterling per ha
worden gepubliceerd. Elke eigenaar krijgt van vergelijkbare bedrijven ook deze resultaten om te kunnen
vergelijken.
3.2

Het Nederlandse voorbeeld

3.4 Het Oostenrijkse systeem, berustend op een
boekhouding van de (bos)onderneming
Een boekhoudnet werd aan het eind van de jaren zestig opgezet en omvat thans ca. 60 bosbouwondernemingen: dat is ongeveer 10% van de beheerseenheden van het land met 22% van de bosoppervlakte. Het
zijn alle grote bedrijven met meer dan 500 ha bos.
Noch rente van in het bos geïnvesteerd vermogen,
noch waardeveranderingen van staande houtvoorraad
wordt in de resultatenberekening opgenomen.
Centraal staat "Der Betriebsabrechnungsbogen"
waar volgens het systeem van "kostenplaatsen" wordt
geboekt (boswerkzaamheden, houtoogst enz.) en tenslotte weer tot kostensoorten samengevoegd. Het is
een compromis tussen wat men voor een bedrijfs(analyse) denkt nodig te hebben en een globaal overzicht
wat de politici willen. De detaillering gaat soms erg ver.
3.5 Vereenvoudiging en homogenisatie in de
Bondsrepubliek

Hier volgt een beschrijving van het door het LEI jaarlijks verrichte onderzoek naar de uitkomsten van de
particuliere bosbedrijven. Hij stelt dat dit onderzoek bijna gelijk is aan dat in Groot-Brittannië. Verder vermeldt
hij, dat er geen balans wordt opgemaakt en dat veranderingen in de staande houtvoorraad niet worden opgenomen en dat wordt uitgegaan van de vermogensopbrengstconceptie (hypothèse de "production de la
propriété"), waardoor geen rente van het geïnvesteerd
vermogen in de grond en houtopstand in de resultatenrekening wordt opgenomen. Het vermelden waard
vindt hij ook dat de subsidies en bijdragen als opbrengsten worden meegenomen. "Met dit informatienet van
boekhoudingen heeft Nederland een goede bron van
waarnemingen over de economie van hun bossen".-

Hier is men al lang bezig om een boekhoudsysteem uit
te werken (sinds 1931). Brabander heeft tenslotte de
verschillende gedetailleerde systemen weer meer uniform gemaakt (homogeen) aan het eind van de zestigerjaren. Er bestaat nu een boekhoudnet dat vergelijkbaar is met Groot-Brittannië, Zwitserland en Oostenrijk, namelijk naar "kostenplaatsen" en kostensoorten.
2 tot 4% van de ondernemingen met 9 a 15% van het
totale bosareaal onvattende doen er aan mee. Alleen
grote bedrijven doen er aan mee, groter dan 200 ha
(volgens mij wenst Brabander bedrijven van meer dan
1000 ha. - v. B.). Ook hier wordt geen rente van het
vermogen in de grond en bosopstand en de waardeverandering in de staande houtvoorraad in de boekhouding opgenomen.

3.3

3.6

Het voorbeeld Zwitserland

In Zwitserland bestaat sinds 1951 een jaarlijkse enquête naar de economie van de bosbouwondernemingen. Het is echter niet gelukt zoveel bedrijven in de administratie te nemen als men wenste. Het resultaat is
dat de verkregen uitkomsten niet representatief zijn
voor de Zwitserse bosbouw. Er wordt geen balans opgesteld, waardeveranderingen in de staande houtvoorraad worden niet meegenomen. Rente over vermogen
in grond en houtopstand wordt niet opgenomen.
Men stelt volgens de schrijver te zware eisen aan de
"enquête" waardoor de zaak niet of moeilijk van de
grond komt. Men overweegt een eenvoudiger systeem,
waar meer boseigenaren aan deel kunnen nemen. De
resultaten worden gepubliceerd per regio.
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Het Italiaanse project voor een boekhoudnet

De regionale instanties van Venetië namen op 15 december 1981 het principebesluit om een informatienet
voor bosbouwbedrijven op te bouwen in deze regio. De
universiteit van Padua voert de werkzaamheden uit.
Het centrum te Padua is begonnen om een aantal
bosbedrijven zover te krijgen dat zij een boekhouding
van hun bedrijf bij houden. In deze fase, waarin pas is
begonnen met een dergelijk boekhoudinformatienet,
betreft het aantal bedrijven 10. Voorlopig start men
hiermee.
De te hanteren boekhoudvorm moet hanteerbaar
zijn voor elk bosbouwbedrijf. Men wil dat in de toekomst door de bosbedrijven de cijfermatige gegevens
maandelijks worden verstrekt aan het verwerkingscen-

trum. Er zal een jaarlijks verslag worden opgesteld.
Voorlopig mogen er nog geen bijzondere resultaten
verwacht worden: men begint pas en moet nog veel
uitproberen.

gelost en zal nog veel moeilijkheden geven. Toch zal
men vermoedelijk beginnen met een bosbouwboekhoudnet op vrijwillige basis; welk systeem van administreren zal worden gevolgd is nog niet bekend.

3.7 Boekhoudingen voor de bosbouw in Denemarken
en in Frankrijk

4 Belang en beperkingen bij de boekhoudingen in de
bosbouw

3.7.1 In de beginjaren 50 zijn de Denen al begonnen,
maar pas sinds 1969 worden boekhoudingen in de
bosbouw op grotere schaal toegepast. Het berust op
twee systemen:
- Een "externe" boekhouding: een boekhoudsysteem voorgeschreven door de fiscale autoriteiten.
- Een "interne" boekhouding: zogenoemd omdat het
zich bezighoudt met wat er binnen het bedrijf gebeurt.
Het voornaamste doel van dit rekeningstelsel is om
bedrijfsvergelijking toe te kunnen passen. In 1972 is
het systeem uniform gemaakt.

4.1

3.7.2 Er zijn in Frankrijk geen boekhoudingen voor
bosbedrijven, zoals ze voor de andere sectoren in de
economie wel aanwezig zijn, met name in de landbouw. Dit is een gemis: de boekhoudingen die er zijn,
zijn over het algemeen van verschillende vorm. De resultaten zijn daardoor niet vergelijkbaar en ook niet altijd betrouwbaar. Men kan er geen gegevens aan ontlenen voor het beheer aan de bedrijven.
De belangstelling voor bosbouwboekhoudingen is
echter gewekt onder een groeiend aantal boseigenaren. Het Instituut voor de Bosbouwontwikkeling heeft
aan het eind van zeventiger jaren een werkgroep ingesteld voorde bestudering van deze materie.
Allereerst heeft de werkgroep zich beziggehouden
met de vraag of het mogelijk is een balans en een exploitatierekening voor het bosbedrijf op te stelten. Al
snel kwam men tot de conclusie dat er moeilijkheden
zijn bij het opstellen van een algemene boekhouding.
Het betreft het probleem van het vastgelegde vermogen in de grond en de houtopstand. De vraag is dan of
deze opstanden tot "onroerend goed" moeten worden
gerekend of tot "de oogstbare produkten". (N.B. De
vertaling is hier letterlijk. Vermoedelijk is het beter om
te spreken over de vraag of het bos een produktiemiddel is of niet: iets wat steeds opduikt in de bosbouwliteratuur. De vraag is daarom zo belangrijk, omdat, als
men het bos als produktiemiddel ziet er "bijgeschreven
kan worden", analoog aan de afschrijving op andere
produktiemiddelen. Men krijgt op die manier, als gekozen wordt voor "bos als produktiemiddel", het waarderingsprobleem van de jaarlijkse aanwas, in principe
een balansprobleem, in de exploitatierekening. - v. B.)
Thans neigt men, ook in Frankrijk, er toe de staande
houtvoorraad als nog te oogsten produkt te beschouwen. Maar het probleem van de waardering is niet op-

Hetbelang

De economische studies over de opbrengsten en kosten in de bosbouw die elk jaar gerealiseerd worden en
worden vastgelegd op steekproef bed rijven, verschaffen interessante gegevens over het economisch functioneren van het bos in het land, waar deze bosbouwondernemingen zijn gevestigd.
Om zover te komen om een informatienet op te zetten dient men zich eerst te verdiepen in het wezen van
de aanwezige informatie, in de manier waarop het
georganiseerd en gestructureerd moet worden. Een
dergelijke overdenking zal tenslotte moeten leiden tot
het opstellen van een bepaalde vorm van een resultatenrekening voor de bosbouw. Ai werkende zal men de
problemen moeten oplossen, om aldus een informatie
te verkrijgen over de bosbouw.
Bedacht moet worden dat het systeem eenvoudig
moet zijn. Veel boseigenaren zullen niet bereid zijn
mee te werken aan een boekhoudsysteem dat veel
werk vraagt, zonder dat gegarandeerd kan worden dat
het eindresultaat voor hun van belang is. Het meest
voorkomende bosbouwbedrijf in Frankrijk is een gezinsbedrijf (familiebedrijf). Het wordt nog dikwijls beheerd zoals de dorpskruidenier aan het eind van de vorige eeuw zijn zaak beheerde: één rekening waarmee
zowel de bosbouw als de keuken wordt bijgehouden.
De mogelijkheid die een eenvoudige bosbouwboekhouding biedt, geeft niet alleen inzicht aan degene die
direct het bos beheert. Degene die het bosbedrijf bezit
is dikwijls directeur, controleur en de technische administrateur van zijn bosbezit, kortom het is een technisch bosbouwkundige. Deze activiteiten, die zijn toevertrouwd aan het personeel of aan derden moeten als
kostenposten voor de bosbouw worden geadministreerd. Dit moet voorop staan bij de eenvoudige bosbouwboekhouding. Verstrooide en geïsoleerde gegevens verliezen hun waarde, systematisch geordend
bieden zij de mogelijkheid het inzicht te verdiepen en
vergelijkingen toe te passen. Daaruit kunnen beslissingen worden afgeleid.
4.2

Grenzen

Als een goed eenvoudig bosbouwsysteem eenmaal
is opgesteld blijven er beperkingen:
- De bosopstanden vormen de belangrijkste vermo323

genspost van alle bosbouwbedrijven. Er wordt in het
vereenvoudigde systeem geen rekening gehouden
met de waardeveranderingen daarvan. Dit zal men
steeds moeten bedenken bij het beoordelen van het totaal. Als uiterste kan men zich denken, dat er jaren
achtereen wel eindkap plaatsvindt, doch geen herbebossing. Dit moet men in de gaten houden.
- De kosten en prijzen zijn in enkele jaren zo sterk
gestegen dat het nauwelijks van belang is om in de tijd
vergelijkingen toe te passen. De cijfers moeten eerst
ontdaan zijn van de invloed van de inflatie.
5

Conclusie

Aangezien er geen traditie bestaat in Frankrijk op het
gebied van de boekhouding in de bosbouw is een vereenvoudigd systeem aan te bevelen. Daarbij zal men
zich moeten verdiepen in het wezen van de bestaande
informaties:
- Welke inkomsten en welke uitgaven moeten geregistreerd worden.
- Hoe moet de structuur zijn van het registreren van
de verzamelde gegevens.
Met alle gebreken vandien geven de vereenvoudigde bosboekhoudsystemen toch een zekere economische basis voor de bosbouwsector. De systemen, toegepast in Engeland, Nederland, Zwitserland, Oostenrijk en West-Duitsland functioneren al vele jaren en
geven tot tevredenheid stellende resultaten in die landen. Het gerealiseerde onderzoek in de genoemde
landen laat een aantal conclusies toe:

Naschrift
De heer Rochot stelt reeds in zijn artikel, blijkens het excerpt,
dat zijn studie niet uitputtend is maar slechts oppervlakkig de
materie van de boekhouding in de bosbouw behandelt.
Toch menen wij een kanttekening te moeten plaatsen bij
zijn artikel; deze kanttekening is gebaseerd op onze eïgen ervaringen op dit gebied in een aantal Westeuropese landen.
Met name in Denemarken, Engeland en Zwitserland is men
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- Zij steunen op de vrijwilligheid van de boseigenaren en op hun interesse, terwijl anonimiteit gewaarborgd blijft.
- Zij berusten op eenvoudige boekhoudsystemen
(zich ervan bewust dat zij niet de staande houtvoorraad waarderen).
- Zij gaan uit van nauwe samenwerking tussen onderzoek en praktijk wat betreft de boekhoudkundige
methode.
- Er zijn verschillende stappen nodig (voor Frankrijkv.B.):
1 Zoeken naar een boekhoudsysteem dat aangepast
is aan de bosbouwonderneming en zo mogelijk aansluitend bij de algemene in het land gebruikelijke boekhoudingen.
2 Men moet erkennen, dat het bos zich moeilijk leent
voor een normale balans en dat het nodig is deze te
vereenvoudigen.
3 Een vereenvoudiging in het (baians)systeem door
de bosopstand weg te laten, evenals de rente op vermogen vastgelegd in de bosopstand.
4 Gelijktijdig moet een informatienet opgesteld worden, gesteund door boseigenaren en wel op vrijwillige
basis en met interesse ervoor.
5 Het ontwikkelen van analysesystemen voor de ontvangen informatie.
6 Er steeds op bedacht zijn dat er grenzen aan de
vereenvoudigde boekhoudingen zijn en al werkende
trachten deze beperkingen op te lossen, dat wil zeggen niet afwachten maar beginnen.
B. van Boven

veel verder dan het artikel suggereert. Engeland en Zwitserland in hel bijzonder zijn bezig met een balans op te stellen
waarmee de vermogenspositie van het betreffende bosbedrijf
zichtbaar wordt. Ook in Nederland en wel op De Dorschkamp
is het onderzoek op dit terrein veel verder gekomen dan in het
betreffende artikel wordt gesuggereerd. Op dit onderzoek willen wij op korte termijn terugkomen in dit tijdschrift.
G.M. W. de Jong

Berichten
Persbericht Bosschap

er mee worden gerekend, dat de aanplant van bos seizoenmatig verloopt. In verband daarmee kan worden
overwogen herbeplantingen die voor 1 april 1986 worden uitgevoerd in het kader van de werkgelegenheidsregeling voor een bijdrage in aanmerking te laten komen.

Actuele bosbouwaangelegenheden
Eenheid van beleid op het vlak van bijdragen
Het dagelijks bestuur van het Bosschap heeft op 30
oktober jl. met minister Braks van Landbouw en Visserij van gedachten gewisseld over een aantal actuele
bosbouwaangelegenheden.
De bosbouw in de begroting van het Ministerie van
Landbouw en Visserij
Het Bosschap wees naar aanleiding van de begroting
in de eerste plaats op de voorlopige LEI-cijfers betreffende de bedrijfsuitkomsten in de particuliere bosbouw
over het jaar 1983. Die cijfers geven een verslechtering van de bedrijfsuitkomsten te zien ten opzichte van
1982. Daarmee wordt de gunstige ontwikkeling die
zich de laatste jaren aftekende weer afgebroken. Het
Bosschap schrijft deze teruggang mede toe aan de opschorting van bijdrageregelingen in 1983. In aansluiting op een uitspraak in de Memorie van Toelichting op
de landbouwbegroting, onderstreepte het dagelijks bestuur van het schap de noodzaak van versterking van
de financiële positie van de particuliere bosbedrijven.
Het gaf uitdrukking aan zijn bezorgdheid over de ombuiging van ƒ 1,8 miljoen die volgens de meerjarenraming in 1986 zijn beslag moet krijgen. Als die ombuiging wordt doorgevoerd moeten ernstige problemen
worden gevreesd.
Minister Braks toonde alle begrip voor die bezorgdheid. Hij herinnerde aan de door hem in het verleden
doorgevoerde verbetering van de herbeplantingsbijdrageregeling, die tot doel had de rentabiliteits- en liquiditeitspositie van de bosbedrijven te verbeteren.
Ook wees de minister er op, dat de bosbouw voor wat
de doorvoering van ombuigingen betreft, in de begroting 1985 is ontzien. Minister Braks stelde, zonder
vooruit te willen lopen op de begroting 1986, prioriteit
te willen geven aan de bosbijdrageregeling en zegde
toe de ontwikkelingen nauwlettend te zullen volgen. In
dit verband wees de minister ook op het belang van de
werkgelegenheidsregeling.
Van Bosschapszijde werd er op gewezen, dat er
problemen zijn met de plantsoenvoorziening, waardoor
de uitvoering van herbeplantingswerkzaamheden met
werkgelegenheidsgelden mogelijk niet zijn beslag zal
krijgen in 1985. De bewindsman stelde, dat de regeling
bijdragen werkgelegenheid in de bosbouw 1984 en
1985 eind 1985 zal ophouden te functioneren. Wel kan

In het licht van het streven van het Ministerie van
Landbouw en Visserij om de subsidiëring van de terreinbeherende natuurbeschermingsorganisaties te
herzien pleitte het Bosschap voor één bijdrageregeling
voor alle bossen ongeacht de eigendomssituatie. Als
zodanig zou de bosbijdrageregeling moeten gelden.
Daarnaast zouden - aldus het Bosschap - additioneel
bijdragen kunnen worden gegeven als daartoe in bepaalde situaties aanleiding bestaat. Minister Braks
deelde mede, dat deze problematiek momenteel door
een werkgroep wordt geïnventariseerd. Hij gaf te kennen een voorkeur te hebben voor een uniforme basisregeling met daarop geënt additionele regelingen.
De verdringing van reguliere arbeid in de bosbouw
door vrijwilligerswerk
Het Bosschap vroeg vervolgens aandacht van de minister voor de voortgaande verdringing van reguliere
arbeid in de bosbouw door vrijwilligerswerk. In dit verband werd stil gestaan bij de activiteiten van de provinciale stichtingen voor landschapsonderhoud. Het dagelijks bestuur vroeg de minister hoe aan deze onaanvaardbare verdringing van reguliere arbeid een einde
kan worden gemaakt. Minister Braks wees er op, dat
genoemde stichtingen niet het bosbeheer tot taak hebben. Hij onderschreef dat de reguliere arbeid niet mag
worden verdrongen. De minister zegde toe deze aangelegenheid in overleg met het Bosschap nader te zullen onderzoeken.
De reorganisatie van het Staatsbosbeheer
Het dagelijks bestuur van het Bosschap gaf uitdrukking aan zijn bezorgdheid over het feit, dat in het kader
van de reorganisatie van het Staatsbosbeheer relatief
weinig functies bij het terreinbeheer zullen worden bezet door bosbouwers. Dit kan het vertrouwen van het
bosbouwbedrijfsleven in het Staatsbosbeheer schaden. Dat zou een slechte zaak zijn. Minister Braks antwoordde dat de invulling van de functies met grote
zorgvuldigheid plaatsvindt en dat duidelijk wordt gedacht aan "job rotation". Indien mocht blijken dat correcties nodig zijn, dan zullen die zeker worden doorgevoerd.
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De vertegenwoordiging van de bosbouw in de
Natuurbeschermingsraad
Bij herhaling pleitte het Bosschap voor een vertegenwoordiging van de bosbouw in de Natuurbeschermingsraad. Minister Braks zette uiteen, dat de leden
van de Natuurbeschermingsraad zitting hebben op
persoonlijke titel en dus geen organisaties vertegenwoordigen. Daarvan kan niet worden afgeweken. Wel
verklaarde hij zich bereid het verzoek nog eens te
overwegen, zonder daarbij overigens enige toezegging
te doen.
Persbericht Ministerie van Landbouw en Visserij
Bos zelf moet centraal staan
"De discussies over wat er met onze bossen moet gebeuren zijn tot nu toe vaak gevoerd uit het oogpunt van
de "produkten" die het bos moet leveren. Hout, natuurwaarden of mogelijkheden tot openluchtrecreatie nemen dan een belangrijke plaats in. Dat is ten dele jammer, omdat in feite vooral het bos zelf met zijn mogelijkheden en onmogelijkheden centraal dient te staan."
Aldus minister ir. G. Braks (landbouw en visserij) tijdens de opening van het symposium "Nederland op
eigen houtje", 29 november jl. in Den Haag.
De bewindsman ging bij deze gelegenheid in op het
recent verschenen Meerjarenplan Bosbouw. "In het
Meerjarenplan Bosbouw hebben we getracht de toekomst van ons bos zowel vanuit de specifieke functie
van het bos zélf als vanuit de zogenaamde "nevenfuncties" te benaderen.
Voor zover mogelijk wordt er in aangegeven wat de
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resultaten van het voorgenomen beleid zullen zijn voor
zowel houtproduktie als natuurbehoud en openluchtrecreatie.
Het beleidsvoornemen gaat uit van een zelfvoorzieningsgraad in hout en houtprodukten van 17% in het
midden van de volgende eeuw, zo vervolgde minister
Braks. Een deel van die 17% kan bereikt worden door
maatregelen in de sfeer van hergebruik. Met grootste
deel echter z&l verkregen moeten worden door de
houtoogst uit bestaande en nieuw aan te leggen bossen en beplantingen op te voeren. Wanneer de inspanningen gerealiseerd worden, zal rond het midden van
de 21 e eeuw jaarlijks ruim 1,9 miljoen m3 hout worden
geoogst tegen naar schatting 1 miljoen m3 nu. Vooralsnog heeft de overheid een schatting gemaakt van een
verdeling tussen "hard" en "zacht" loofhout (20 en
30%) en naaldhout (50%). "Dit streefcijfer vinden
sommigen misschien nog te laag, maar het is toch al
een grote stap, die van alle betrokkenen een grote inspanning zal vergen", aldus minister Braks. Voor de
openluchtrecreatie betekent uitvoering van het Meerjarenplan vooral, dat meer mogelijkheden tot bosrecreatie worden geschapen in de dichtbevolkte delen van
ons land. Van de in totaal 30.000 tot 35,000 ha nieuw
aan te leggen bos zal daarom éénderde in de Randstad terechtkomen.
De waarde van onze bossen voor het natuurbehoud
zal aanzienlijk stijgen onder meer door beheersingrepen op kleinere schaal, langere omlopen, een grotere
variatie en een toeneming van het loofhout. Bovendien
zal in een gedeelte van onze bossen het beheer zeer
specifiek gericht worden op behoud en ontwikkeling
van natuurwaarden, in 18% van het bosareaal zal het
accent op natuur komen te liggen.

Brief van de KNBV
Aan de leden van de Vaste Kamercommissie van
Defensie d.d. 7 november 1984
Het Bestuur van de Koninklijke Nederlandse Bosbouw
Vereniging - zich ten doel stellende het bevorderen
van de bosbouw, de landschapsbouw en het natuurbehoud - heeft met grote bezorgdheid kennis genomen
van het regeringsbeleid, zoals dat is verwoord in het
Structuurschema Militaire Terreinen dat op 10 juli van
dit jaar aan de Kamer is aangeboden.
De Koninklijke Nederlandse Bosbouw Vereniging
heeft in een lange termijn nota terzake van het schaarse goed bos o.a. de noodzaak tot pluriform gebruik uitgesproken, daarbij uitgaande van de hoofdfuncties die
bos in de samenleving vervult: houtproduktie, recreatie, natuurwaarden en een landschappelijke functie.
Volgens voornoemde beleidsvoornemens nu, zal op
de zuidelijke Ginkelse Heide het Compagnies Oefen
Terrein Ginkelse Heide worden aangelegd. Tot dit
C.O.T. zullen gaan behoren 220 ha van het 350 ha
grote landgoed De Sijsselt, voorts een deel van het
landgoed de Zuid-Ginkel {gem. Ede, 280 ha) en een
deel van het Planken Wambuis, te weten 170 ha in
eigendom bij de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten en kleine oppervlakten van particulieren.
Hoewel het bestuur van de Koninklijke Nederlandse
Bosbouw Vereniging het gebruik van bos als militair
terrein niet onder alle omstandigheden ondenkbaar
acht, wil het bestuur er op wijzen dat naar haar gevoel

hier plannen worden voorgelegd die in strijd zijn met
elders verwoord beleid van de regering, namelijk dat
het schaarse goed bos niet alleen de bestemming bos
met de daaraan inherente functies moet behouden
maar ook in waarde moet stijgen ten behoeve van die
functies.
Tegen de achtergrond van o.a. de cultuur-historische en natuurwetenschappelijke waarden die aan de
orde zijn enerzijds en de negatieve uitwerking daarop
van het voorgestelde gebruik anderzijds, waarbij de
structuur van het gebied zal worden aangetast en de
waarde als recreatieterrein zeer beduidend zal worden
verminderd, is voornoemd bestuur in ernstige mate
door de regeringsvoornemens verontrust.
Het landgoed De Sijsselt werd in 1967 aangekocht
door de Stichting Het Geldersch Landschap met behulp van volledige overheidssteun vanwege de voornoemde waarden.
Het bestuur van de Koninklijke Nederlandse Bosbouw Vereniging verzoekt u daarom dit voornemen
met inachtname van het bovenstaande te overwegen
en dusdanig besluit te bevorderen dat deze voor natuur, houtproduktie en recreatie zo belangrijke terreinen hun waarde kunnen behouden. De Koninklijke Nederlandse Bosbouwvereniging bepleit uitdrukkelijk ook in het algemeen - een zorgvuldig omgaan met het
schaarse goed bos- en natuurterrein.
Hoogachtend,
w.g. Prof. Ir. M. M. G. R. Bol,
Voorzitter Koninklijke
Nederlandse Bosbouw Vereniging.
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Stichting Post-Academisch Onderwijs
Cursusoverzicht 1985
1 Technisch-wetenschappelijke
computertoepassingen 29-31 januari en 6-8 februari
2 Meteorologie voor landbouw en natuurbeheer 1214 en 26-28 februari
3 Besturen en organiseren 6-7 en 21 maart
4 Verslag van onderzoek, in Engels en Nederlands
12-13 en 28-29 maart
5 Structuur, fysische stabiliteit en reologische
eigenschappen van levensmiddelen 19-20 en 26-27
maart
6 Recente ontwikkelingen op het gebied van de varkensfokkerij 2-4 april
7 Waterkwaliteit landelijk gebied; aspecten van
kwaliteitsbeheer 16-17,24-26 april en 2-3 mei
8 Regionale ruimtelijke planning en toekomstonderzoek 18-19 april
9 Toegepaste regressie-analyse 7,15,20,28 mei
10 Zure regen en gevolgen voor natuur- en cultuurgewassen 29-30 mei en 4-5 juni
11 Beleid en beheer m.b.t. boomverzorging 6-7 en
12-14 juni
12 Data-analyse, vergaring en opslag 18-20 en 2527 juni
13 Gezondheid en vruchtbaarheid in relatie tot produktie 29-30 augustus en 3-4 september
14 Landbouw- en milieuvoorlichting 12-13 en 24-25
september
15 Aanleg en beheer van beplantingen 17-19 september
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16 Modellen en simulatie 24-26 september (of 25-26
september en 1 -2 oktober)
17 Verzamelen van literatuur en informatie op het gebied van de landbouw 27 september en 11 oktober
18 Arbeidsomstandigheden in de agrarische sector
8-9 oktober en 12-13 november
19 Besturen en organiseren 16-17 en 24 oktober
20 Tropisch grasland 21 -23 oktober
21 Marketing van landbouwprodukten en voedingsmiddelen 12-13 en 20-22 november
22 Microcomputers in het laboratorium en het veld
19-21 en 26-28 november
23 EG-landbouwpolitiek 10-12 december
24 Fenomenologie in de landbouw als toegepaste levenswetenschap, najaar
Toelichting
Het cursusoverzicht is een voorlopig overzicht; wijzigingen in het programma kunnen soms optreden. Alle
cursussen worden op de gebruikelijke wijze, via folders en een groot aantal tijdschriften, ruim te voren
aangekondigd. Inlichtingen kunnen worden verkregen
bij het bureau PAO-LH (ing. F. Appel), Postbus 9101,
6700 HB Wageningen; telefoon 08370-84094/3.
De cursusprijs zal variëren rond de ƒ 200,- per dag.
In geval van cursussen met intensieve practica en veel
computergebruik zal de cursusprijs hoger zijn.
Alle cursussen, behalve de cursus "Aanleg en beheer van beplantingen" die op de BCS in Velp zal worden georganiseerd, worden in Wageningen gehouden.

