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Persberichten Ministerie van Landbouw en Visserij
Landevaluatie voorde Bosbouw;
ontbossing belangrijke oorzaak
ontwrichting

van

ecologische

Behoud, beheer en herstel van natuurlijke hulpbronnen is in veel tropische landen nog lang geen centraal
onderdeel van de plattelandsontwikkeling. De voornaamste oorzaak hiervan is, dat de oplossing op korte termijn van het armoedeprobleem zó gecompliceerd en urgent is, dat er politiek-bestuurlijk en financieel-economisch weinig ruimte is voor het werken
aan problemen, die ogenschijnlijk pas op langere termijn spelen.
Dit o.m. zei dr. W. M. Otto, directeur-generaal voor
Landinrichting, Grond- en Bosbeheer bij de opening
van de "International Workshop on Land evaluation
tor Forestry" op 10 november 1980 in het Internationaal Agrarisch Centrum te Wageningen.
De Internationale unie van organisaties op het gebied van bosbouwkundig onderzoek (IUFRO) en het
Internationaal genootschap van bodemkundige onderzoekers (ISSS) hebben deze bijeenkomst georganiseerd. Het centrale thema is de ontwikkeling van
landevaluatietechnieken ten behoeve van de bosbouw.
In zijn openingsrede wees dr. Otto o.m. op het
groeiende houttekort in de geïndustrialiseerde wereld, waarbij zelfs traditionele houtexportgebieden,
zoals Scandinavië, inmiddels houtimporteur zijn geworden.
Het toenemende verschil tussen verbruik en produktle van hout in de geïndustrialiseerde wereld vergroot de druk op eenzelfde onevenwichtigheid in veel
ontwikkelingslanden, waar hout behalve als grondstof
en bouwmateriaal ook een belangrijke energiebron
is. Meer dan 80% van de houtproduktie wordt in ontwikkelingslanden immers als brandhout gebruikt.
In vele tropische landen zal de bosbouw een belangrijk onderdeel van de plattelandsontwikkeling
moeten worden, om ontwrichting van natuurlijke levensmilieus - mede veroorzaakt door de snel toene-

mende ontbossing - af te remmen en om te buigen,
en daarmede ook voor volgende generaties de behoeften aan voedsel en energie te waarborgen.
Landevaluatie verschaft de basiskennis die onmisbaar is voor plattelandsontwikkeling.
Op de bijeenkomst in Wageningen trachten onderzoekers, afkomstig uit verschillende vakgebieden,
bestaande landevaluatietechnieken voor bosbouwkundige doeleinden uitte bouwen.

Strengere regels i. v.m. bestrijding

iepeziekte

Blijkens een Algemene Maatregel van Bestuur
(Staatsblad no. 523 d.d. 9 oktober 1980) zal het vanaf
15 oktober 1980 gedurende het gehele jaar verboden
zijn, gevelde iepen of delen daarvan voorhanden of in
voorraad te hebben ofte vervoeren. Een uitzondering
op dit verbod geldt voor geheel ontschorst hout en
voor iepehout met een doorsnede van minder dan 4
cm.
Deze wijziging is noodzakelijk aangezien is gebleken, dat door het bestaande verbod - dat geldt voor
de periode 1 april tot 1 oktober - het beoogde effect,
nl. het bestrijden van de iepespintkever als verspreider van de lepeziekte, niet voldoende wordt bereikt.
Daar nè 1 oktober veel iepen worden geveld, zijn er in
de winterperiode grote hoeveelheden iepehout in omloop. In veel gevallen blijft nlet-ontschorst iepehout
tot na 1 april op opslagplaatsen liggen en kan dan een
ernstige besmettingsbron vormen voor in de omgeving staande iepen. Deze opslagplaatsen zijn meestal
niet bekend en dus oncontroleerbaar, doordat vervoer en opslag tot dusver van 1 oktober af zonder
meer zijn toegestaan.
Om deze gevaren tegen te gaan wordt het verbod
thans het gehele jaar van kracht.
Een tweede wijziging betreft het doen vervallen van
de uitzondering op het bestaande verbod ,voor iepehout dat onder water wordt bewaard. Dit alternatief
voor ontschorsen bleek in de praktijk vaak niet te gebeuren volgens de daaraan te stellen eisen.
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Persbericht Vereniging tot Behoud van
Natuurmonumenten in Nederland; de elf Provinciale
Landschappen
Natuurbescherming

trekt zich terug uit overleg

De particuliere natuurbescherming is in ernstig conflict gekomen met de Rijksoverheid. De Vereniging tot
Behoud van Natuurmonumenten en de elf Provinciale
Landschappen zijn uiterst verontrust over de halvering van het bedrag op de CRM-begroting ten behoeve van de Instandhouding van voor natuur en landschap waardevolle landelijke gebieden. Deze gebieden komen nu in acuut gevaar. De natuurbeschermingsorganisaties hebben in verband hiermee besloten hun vertegenwoordigers met onmiddellijke Ingang tijdelijk terug te trekken uit alle rijks- en provinciale commissies die betrokken zijn bij de uitvoering
van de zg. Relatienota, die de verhouding landbouw/
natuurbescherming regelt. Zo is in een brief aan
staatssecretaris Wallis de Vries van CRM medegedeeld. Het gaat hier om de vertegenwoordiging in de
Centrale Cultuurtechnische Commissie (CCC), het
bestuur van de Stichting Beheer Landbouwgronden
(SBL), alle ruilverkavellngscommtssles en alle Provinciale Advies Commissies van SBL. Hiermee wil de
particuliere natuurbescherming duidelijk maken hoezeer de financiering van het overheidsbeleid ten aanzien van natuur en landschap achterblijft bij het allernoodzakelijkste.
Als gevolg van allerlei maatschappelijke ontwikkelingen en met name het iandbouwstructuurbeleid
(mechanisatie, schaalvergroting en Intensivering) en
daaruit voortvloeiende grootscheepse ruilverkavelingen zijn de waarden van natuur en landschap de laatste tientallen jaren hollend achteruit gegaan. De overheid heeft dit ook vastgesteld. Zij heeft in het kader
van de ruimtelijke ordening een zorgvuldige Inrichting van het landelijke gebied en een verantwoord beheer van waardevolle landschappen trachten te ontwikkelen. Zo zal de vooral op de agrarische belangen
afgestemde Rullverkavellngswet worden vervangen
door een mede op natuur en landschap afgestemde
Landinrichtingswet. Voor het in stand houden en het
beheer van waardevolle cultuurlandschappen is
reeds in 1975 de Relatienota uitgebracht. Deze nota
gaf de mogelijkheid zeer waardevolle, kwetsbare en
zeer specifiek beheer vragende landschappen als reservaten aan te kopen en te gaan beheren. Tevens
gaf de nota aan boeren de mogelijkheid om tegen een
redelijke financiële vergoeding een mede op het behoud van natuur en landschap afgestemde bedrijfsvoering te plegen. Daartoe zouden gelden door de
overheid beschikbaar worden gesteld. In tal van com-
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missies en overlegorganen is sindsdien getracht op
basis van de Relatienota de grote waarden van natuur
en landschap voor het landelijk gebied zo goed mogelijk veilig te stellen. De particuliere natuurbescherming heeft hieraan haar volle medewerking gegeven.
Natuurmonumenten en de Provinciale Landschappen vragen zich thans in ernst af of bij de regering
nog wel de politieke wil aanwezig is om het in het recente verleden zo zorgvuldig geformuleerde regeringsbeleid voor het behoud van een waardevol en afwisselend landelijk gebied tot uitvoering te brengen.
Voor de uitvoering van het beleid Is gelÖ nodig. Dat
geld kan op verschillende begrotingen worden gevonden. Maar terwijl voor de uitvoering van de Relatienota juist een ieder jaar grotere begrotingspost
noodzakelijk Is, blijkt het in de CRM-begroting van
1979 opgevoerde startbedrag van ƒ 3 5 miljoen op
Jaarbasis binnen twee jaar te zijn teruggelopen tot
ƒ 17,5 miljoen. Eén en ander is geschied ondanks het
feit dat het aanvankelijke bedrag van ƒ 3 5 miljoen
reeds absoluut onvoldoende was om de beoogde
doelstelling, het aankopen van 4000 è 5000 ha reservaatsgebled per jaar, te realiseren.
Naar de mening van de natuurbescherming wordt
door de zeer geringe financiële mogelijkheden het
hele Idee van de Relatienota onuitvoerbaar. Bij het
niet of slechts zeer ten dele uitvoeren van de Relatienota wordt In feite het hele bouwwerk van wetten en
» maatregelen ten aanzien van het landelijk gebied bedreigd. Een goed werkende Relatienota vormt Immers de hoeksteen van de Nota Landelijke Gebieden,
de daarop te baseren "groene structuurschema's"
ten behoeve van de inrichting en het beheer van het
landelijk gebied en de ontworpen Landinrichtingswet,
enz. Ook het hele idee van de in te stellen Nationale
Landschapsgebieden komt in gevaar. Het op papier
goed opgezette regeringsbeleid voor het landelijk gebied dreigt als een kaartenhuis In te storten.
De natuurbescherming wijst er bij dit alles op dat
de voor natuur en landschap vaak zo ingrijpende ruilverkavelingswerken gewoon doorgaan. Het door de
regering uitgetrokken bedrag voor onder meer ruilverkavelingen is dit jaar zelfs met ƒ 35 miljoen gulden
verhoogd. Daarentegen ligt er nog steeds de motie
Faber, in 1978 al in de Tweede Kamer mede door de
regeringspartijen ondersteund, die er voor pleitte
meer geld voor natuur en landschap uit te trekken. De
motie is nooit uitgevoerd. Niet alleen de Kamer, maar
ook de provincies en bijvoorbeeld het Landbouwschap hebben er de afgelopen tijd bij de regering
voor gepleit meer geld voor het Relatienotabeleid uit
te trekken.
Tot op heden tevergeefs. Er is hier een in dit opzicht falend algemeen kabinetsbeleid. De zaak waar-
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voor de natuurbescherming vecht is kennelijk nog
steeds niet tot het kabinet doorgedrongen. Het gaat
om méér dan het behoud van een waardevol en gevarieerd Nederlands landschap alleen. Het gaat óók om
een goed leefmilieu, een uiterst belangrijke primaire
levensvoorwaarde, juist In een periode van economische teruggang. Juist ook met het oog op deze bredere reikwijdte van haar werk wil de natuurbescherming haar diepe bezorgdheid tonen. De particuliere
natuurbeschermingsorganisaties hebben moeten
vaststellen dat men in allerlei commissies en overlegorganen geen serieuze inbreng meer kan hebben
omdat het geld tot uitvoering van veel plannen ten
enenmale ontbreekt.
Om deze reden hebben Natuurmonumenten en de
elf Provinciale Landschappen hun vertegenwoordigers uit de genoemde commissies teruggetrokken.

Persbericht Staatsbosbeheer
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gens vindt er steekproefsgewijs een inventarisatie
plaats van gegevens betreffende de houtvoorraad en
bijgroei, natuurwetenschappelijke aspecten en recreatie. Voor het derde deel van de bosstatistiek verzamelen de opnemers gegevens over kleinere elementen zoals houtwallen, weg- en grensbeplantingen, bosjes en boomgroepen. Het CBS draagt zorg
voor uitwerking en publikatie.
Staatsbosbeheer en het CBS vertrouwen er op dat
alle boseigenaren aan dit belangrijke project willen
meewerken. Voor nadere Informatie kan men zich in
verbinding stellen met de afdeling Projectvoorbereiding en Statistiek van het Staatsbosbeheer, tel. 030852508 of 030-852510.

Persbericht Ministerie van Cultuur, Recreatie en
maatschappelijk Werk
Bosaanleg tussen Zoetermeer-Leidschendam
Delft

en

Staatsbosbeheer en CBS maken Vierde Bosstatistiek
Utrecht - Staatsbosbeheer heeft een begin gemaakt
met het verzamelen van gegevens voor de Vierde
Bosstatistiek. Het gaat hier om een volledig nieuwe
statistiek waarvan de uitvoering zeker drie tot vier jaar
in beslag zal nemen. Dit omvangrijke karwei, waarvoor de voorbereidingen al in 1975 zijn begonnen, is
nodig omdat er al jarenlang grote behoefte bestaat
aan recente gegevens over bos en bosbouw. Ook in
internationaal verband is sterk aangedrongen op herziening van de nationale bosstatistieken. De vorige
statistiek dateert van 1964-1968. Dat was echter een
aangepaste versie van de Tweede Bosstatistiek die
gemaakt is in de jaren 1952 tot 1963.
Deze bosstatistiek zal een schat aan gegevens bevatten die vooral van belang zijn voor de ontwikkeling
van het bosbouwbeleld, nationaal en internationaal,
en voor wetenschappelijk onderzoek. Ook rijks- en
provinciale planologische diensten, gemeenten en
organisaties op het gebied van natuur en milieu maken dankbaar gebruik van deze gegevens. Bosstatistieken geven ook de mogelijkheid om te vergelijken
en te zien hoe het Nederlandse bos zich ontwikkelt.
Het samenstellen van de Vierde Bosstatistiek Is een
gezamenlijke activiteit van het Staatsbosbeheer en
het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Twaalf
opnemers van het Staatsbosbeheer zijn inmiddels
bezig om in het hele land van elk bosperceel groter
dan een halve hectare een aantal kenmerken te noteren. Kenmerken zoals oppervlakte, eigendomstoestand, terreintype en boomsoort, etc., die met elkaar
het onderdeel oppervlaktestatistiek vormen. Vervol-

„Deze week heb ik mede namens de minister van
Landbouw en Visserij het provinciaal bestuur van
Zuid-Holland een in dit verband belangrijke toezegging kunnen doen. Door een gecombineerde Inzet
van instrumenten van Landbouw (de vestiging van
Staatsboswachterijen) en CRM (de planningsprocedure openluchtrecreatie) zal met een belangrijke financiële tegemoetkoming van het rijk, hierbij mag u
denken aan max. 90%, de recreatieve ontwikkeling en
de bosaanleg in het gebied tussen Zoetermeer-Leidschendam en Delft ter hand kunnen worden genomen. In de betrokken regio zie ik dit als een wezenlijke stap in de richting van de Randstadgroenstructuur. Ook uit een oogpunt van Interdepartementale
coördinatie betekent dit aanbod aan Zuid-Holland
een stap in de goede richting."
Dit zei staatssecretaris G. C. Wallis de Vries van
CRM woensdag 19 november tijdens de opening van
de ANWB-studiedag in het Jaarbeurs Congrescentrum in Utrecht. Hij refereerde hiermee aan de brief
die de staatssecretaris op 17 november Jongstleden
stuurde aan het college van Gedeputeerde Staten van
Zuid-Holland, waarin hij meedeelde dat de departementen van CRM, Landbouw en Visserij, (vooruitlopend op de besluitvorming welke over het structuurschema openluchtrecreatie zal plaatsvinden), afspraken hebben gemaakt hierover.
Naar het oordeel van beide departementen zal op
deze wijze een effectieve bijdrage kunnen worden gegeven aan de realisering van het openluchtrecreatiegebied en het bosbeleid in hun onderlinge samenhang.
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Koninklijke Nederlandse Bosbouw Vereniging
De Koninlijke Nederlandse Bosbouw Vereniging is
voornemens fn 1981 een studiebijeenkomst te wijden aan de ontwikkeling van de bosbouw en het
bosbouwkundig onderzoek In de IJsselmeerpolders.
Deze bijeenkomst, die zal worden gehouden op 8
en 9 oktober 1981 zal In samenwerking met de
Rijksdienst voor de iJsselmeerpolders en het Rijksinstituut voor onderzoek in de bos- en landschapsbouw ,,De Dorschkamp" worden georganiseerd.

Nieuwe machines en werktuigen
Vifihouder
De firma Pferd Rüggeberg brengt sinds kort een
combinatlevijlhouder voor het slijpen van motorzaagkettingen op de markt van het merk Pferd. Met deze
vijlhouder is het mogelijk gelijktijdig de ketting te
scherpen en de dieptestellers bij te werken. De vijlhouder bestaat uit een ronde en een speciale platte
vijl en twee geleiders. De geleiders lopen over de bovenkanten van twee opeenvolgende beltels. In één
streek wordt de ketting geslepen en de dieptesteller
bijgewerkt tot een niveau van 0,8 mm onder de beitel.
De vijlhouder is voor alle soorten en maten kettingen geschikt, wel moet dan uiteraard de diameter van
de ronde vijl aangepast worden.
De vijlhouder is binnenkort bij veel motorzaag dealers te koop en kost daar ca. ƒ 30,- excl. BTW,
Nadere Inlichtingen bij de firma Pferd Rüggeberg
Pvba, Hekven 15 bis Breda, telefoon 076-417920.
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Onderwijsdiscussie studierichting Bosbouw
Landbouwhogeschool
In het kader van een fundamentele onderwijsdlscussie (FOD) wordt momenteel door de gehele Landbouwhogeschoolgemeenschap gediscussieerd over
wetenschap, onderwijs en samenleving, teneinde
vanuit de daaruit voortvloeiende conclusies en binnen de aangegeven kaders tot invulling van de toekomstige studieprogramma's te geraken. Deze fundamentele discussie moet uiteraard samen mèt afgestudeerde bosbouwers vanuit de bosbouwpraktijk
gevoerd worden.
Bi] deze worden afgestudeerde Wageningse bosbouwers uitgenodigd aan deze discussie deel te nemen. De neerslag van deze discussie vanuit de bosbouwpraktijk zal ingebracht moeten worden In de
grote: Richtingsvergadering Bosbouw (betreffende
de fundamentele onderwijsdiscussie) op: vrijdag 16
Januari 1981. Plaats en tijd worden nog nader bekendgemaakt.
Inlichtingen, de FOD-nota en andere discussiestukken zijn verkrijgbaar bij: Secretariaat FOD-Bosbouw, ir. F. J. Staudt, Postbus 342,6700 AH Wagenlngen, tel. 08370-82920.

