Berichten

Persberichten Ministerie van Landbouw en Visserij
Meerjarenplan bosbouw rond jaarwisseling
verwacht
Het afwegen van de diverse functies voor het ruimtegebrek in ons land heeft ertoe geleid, de becijfering
van de commissie-Thurlings, nl. een bosuitbreiding
met 220.00 ha, los te laten en in de structuurvisie op
de bosbouw te spreken van 50.000 ha.
Aldus minister Van der Stee (landbouw en visserij)
in de openbare vergadering van de Vaste Commissie voor Landbouw en Visserij der Tweede Kamer
over een schriftelijk overleg over bosbouw, landinrichting en landbouwonderwijs op 5 juni j l . .
De verdeling van deze 50.000 ha zag hij ruwweg
als volgt: 10.000 ha met een recreatieve functie rondom de steden in het westen van het land; 10.000 ha
in de Flevopolders; 10.000 ha in het kader van de
landinrichtingsprojecten. Dit zijn 30.000 ha die op
grond van overheidsbemoeienis tot stand zullen komen. Dat betekent dat er 20.000 ha particuliere bossen bij komen. De bewindsman is echter van mening
dat als er geen financiële steun komt, de vorming
van die 20.000 ha problemen zal kunnen opleveren.
Op dit moment is bosbouw nl. financieel geen aantrekkelijke zaak. Bebossing van landbouwgronden
komt neer op een forse kapitaalvernietiging, hetgeen
- niet ten onrechte - wordt verweten aan de herplantplicht.
Wanneer landbouwgrond wordt getransformeerd
in bosgrond, verliest men 2/3 van de waarde. Eenmaal bos geworden, dan zal dit eeuwig, door die herplantplicht, bos blijven, tenzij men een vrijstelling
weet te verkrijgen. De Boswet kent een vrijstellingsmogelijkheid van de herplantplicht, maar een zó ver
gaande vrijstelling dat deze alleen geldt voor landschappelijke bossen, is zonder wetswijziging niet
mogelijk. Hieraan zal het nodige moeten worden gedaan.

diensten etc. kunnen een halve plaats opleveren. Per
saldo blijft een nettoverlies van één arbeidsplaats
per 100 ha.
Bosreservaten
Om inzichten te verwerven in de relatie tussen beheersmaatregelen en natuurlijke processen bestaat
het voornemen, in de diverse bostypen complexen
vast te leggen, waarin het beheer gericht zal zijn op
dat doel. De houtproduktie zou daar niet gemaximaliseerd moeten worden. De voorzitter van de Natuurwetenschappelijke Commissie van de Natuurbeschermingsraad denkt daarbij aan 5 & 10% van het
bestaande areaal. Het beleid is er dus op gericht
daar als het ware bosreservaten tot stand te brengen.
Motie Faber c.s.
Minister Van der Stee had geen moeite met de motie
van Faber c.s., waarin de regering werd uitgenodigd
al het mogelijke te doen om spoedig te komen tot
een integraal bosbouwbeleid in EG-verband, waarbij
enigerlei vorm van marktordening niet bij voorbaat
uitgesloten is. Hij geloofde echter niet zo snel een integraal beleid tot stand te kunnen doen brengen.
Allereerst had hij de indruk dat de grotere EG-partners liever een eigen beleid voeren. Bovendien valt
het produkt hout buiten het Verdrag van Rome, zodat moeilijk over marktordening kan worden gepraat. Niettemin zegde hij toe de discussie hierover
met zijn collegae voort te zetten.
Bosbouw in ontwikkelingslanden

Arbeidsplaatsen
Wanneer landbouwgrond wordt getransformeerd in
bosgrond, levert dit een verlies van drie arbeidsplaatsen per 100 ha op. Er is een winst van één
plaats
door toerisme
op de 100 ha.
Wanneer er intensief bosbeheer plaatsvindt, kan dit
een halve tot één plaats opleveren. Surveillance-

Wat gebeurt nu concreet aan de bevordering van de
tropische bosbouw? Op dit ogenblik zijn zowel de
Wereldbank als de FAO bezig met een beleidsvoorbereiding op het gebied van een ruimere aandacht
voor de tropische bosbouw. De wereldbank heeft inmiddels besloten tot een vergroting van de bijdragen
aan de bosbouw in ontwikkelingslanden, en wel tot
een vervijfvoudiging van het oorspronkelijke bedrag.
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De komende vijf jaar is hiervoor $ 500 miljoen gereserveerd. De FAO wijdt dit jaar een wereldbosbouwcongres aan dit probleem. Op het Bosbouwproefstation "de Dorschkamp" is een speciaal project opgezet om te komen tot een inventarisatie en
actualisering van de kennis op het gebied van de tropische bosbouw. Staatsbosbeheer geeft medewerking aan projecten van het Directoraat-generaal Internationale technische hulpverlening op bosbouwgebied.
Motie De Bools
De bewindsman had geen enkel probleem met de
motie van mevrouw De Boois, waarin zij de regering
verzoekt In dë Struktuurschema's over Bos en Bosbouw en over Natuur en Landschapsbeheer een
plan uit te werken voor beheer dat erop gericht is natuurlijk bos tot stand te doen komen in gebieden met
verschillende natuurlijke gesteldheid. Hij deelde de
overwegingen die hiertoe hadden geleid en verklaarde de motie als ondersteuning van zijn beleid te beschouwen.
Schriftelijke beantwoording
Eerder had minister Van der Stee reeds schriftelijk
ruim honderd vragen beantwoord die hem ter voorbereiding van zowel deze vergadering als die op 28
augustus a.s. waren gesteld.
Hierin had de bewindsman o.m. verklaard, dat een
werkgroep bestaande uit de directeuren van de
Staatsbosbeheerdiensten In de verschillende lidstaten een nota voorbereiden waarin doelstellingen
voor een gemeenschappelijk bosbouwbeleid uiteengezet worden.
De door ons land voorgestane mening is, dat een
EEG-bosbouwbeleld een redelijk evenwicht moet
nastreven tussen
- stijging van de eigen houtproduktie;
- bescherming en verbetering van het natuurlijk
milieu;
-3 verbetering van de Inrichting van het bos ten behoeve van de recreatie.
Hiermee wordt aangesloten bij het door het Europese Parlement voorgestelde bosbouwbeleid, dat zich
richt op produktie, ecologisch evenwicht en het
scheppen van meer recreatiemogelijkheden.
Werkgelegenheid
Het ligt in 's-mlnlsters voornemen dit najaar mede
namens zijn ambtgenote van crm gegevens bekend
te maken over de invloed van de Beschikking bosbijdragen op de werkgelegenheid.
Meerjarenplan bosbouw
De bewindsman zal in het Meerjarenplan bosbouw
uitvoerig ingaan op de factoren die de mogelijkheden van bosuitbreiding beperken. In dit plan, dat
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naar verwachting rond de jaarwisseling zal verschijnen, zullen o.m. worden behandeld:
- effect van de herplantplicht;
- verschillen in waarde van landbouwgrond en
bosgrond;
- relatief lange periode tussen aanplant en eerste
opbrengsten.
Landinrichting
Het is in een situatie van marktverzadiging en een tegelijkertijd doorgaande technische ontwikkeling
noodzakelijk onze concurrentiepositie te behouden.
Landinrichtingsprojecten kunnen daartoe bijdragen.
Zij hebben voorts tot doel de ongelijkheid in concurrentiepositie van bedrijven en gebiedsdelen binnen
ons land te verminderen door verbetering van de
werkomstandigheden. Landinrichtingsprojecten zijn
derhalve niet primair gericht op extra produktie. Bovendien wordt door de aanleg van bossen en beplantingen en de vorming van reservaten en beheersgebieden tegelijkertijd de produktie beperkt.
Voorts kan in belde gebieden de vergroting van de
eigen voerproduktie (toegevoegde waarde op het
bedrijf zelf) ten dele In de plaats treden van aankoop
van voer.

Nieuwe wet vervreemding landbouwgronden moet
ook grondprijzen bos beteugelen; Minister Van der
Stee vraag het Bosschap advies
Minister Van der Stee (landbouw en visserij) heeft op
30 mei jl. een nota betreffende de Wet vervreemding
landbouwgronden en een nota betreffende de inpassing van de bosbouw in deze wet aan het Bosschap
gezonden.
De bewindsman verzoekt binnen één maand over
deze zaak advies uit te brengen aangezien het in de
bedoeling van de regering ligt het wetsontwerp nog
dit najaar de Tweede Kamer aan te bieden.
De volgende overwegingen hebben ertoe geleid ook
de bosbouw aan landbouwkundige toetsing te onderwerpen:
- Ten aanzien van de prijsontwikkeling van bosgrond bestaat een duidelijk ander beeld dan ten
aanzien van de overige landbouwgronden. Met
name bij de verhandeling van redelijke beheerseenheden is de laatste jaren sprake van enige stijging.
Deze ontwikkeling is echter niet verontrustend. Geheel anders ligt dat bij de versnipperde verkoop van
kleine kavels uit beheerseenheden; in deze gevallen
is er sprake van een verontrustende ontwikkeling
van de prijzen. Hoewel dit verschijnsel zich met
name voordoet in de grensgebieden, komt het ook /
elders voor;
- Het systeem van de landbouwkundige toetsing

zou niet sluitend zijn, als er geen bepalingen ten aanzien van de bosbouw zouden worden getroffen, die
een ondersteunend karakter hebben. Immers ervan
uitgaande dat uitbreiding van het bosareaal mogelijk
moet zijn, dienen er voorzieningen te worden getroffen die het mogelijk maken landbouwgrond te bestemmen voor bosbouw, zonder dat er sprake is van
mogelijkheden tot ontduiking van de landbouwkundigetoetsing.
Het brengen van de bosbouw onder de landbouwkundige toetsing brengt met zich mee, dat overeenkomsten tot vervreemding van land waarop bosbouw wordt uitgeoefend de goedkeuring behoeven
van de grondkamer. De grondkamer verleent de
goedkeuring slechts indien aan bepaalde vereisten
wordt voldaan.
Toetsingscriteria
Bij het stellen van de toetsingscriteria voor de bosbouw zijn de volgende uitgangspunten in acht genomen:
- Het is ongewenst van de bosbouw een volledig
gesloten bedrijfstak te maken; toetreding dient mogelijk te zijn;
- De mogelijkheid tot uitbreiding van het bosareaal
dient open te blijven.
Wat betreft het laatste is van belang te benadrukken,
dat de hierbij voorgelegde regeling de vrijheid van
een landbouwer om gedeelten van zijn land te bebossen uiteraard onverlet laat.
In het kader van de vervreemding van land, waarop
bosbouw wordt uitgeoefend, kunnen zich de volgende situaties voordoen:
Vervreemding van land, waarop bosbouw wordt uitgeoefend, dat niet wordt toegevoegd aan een ander
bosbouwbedrijf
Degene die land wil verwerven waarop bosbouw
wordt uitgeoefend, anders dan ter toevoeging aan
een ander bosbedrijf, mag alleen een bestaand bosbouwbedrijf verwerven met een oppervlakte van minimaal 5 hectare.

ver dit verder dan 5 km van het bedrijf van de verwerver is gelegen;
- indien het land gelegen is binnen een afstand van
5 km van het bedrijf van de verwerver wordt geen eis
gesteld aan de oppervlakte.
Vervreemding van land, waarop geen bosbouw
wordt uitgeoefend, met het oogmerk er bosbouw op
uit te gaan oefenen
Toetsing op grond van deze categorie vindt plaats,
indien de verwerver de grondkamer aannemelijk
maakt, dat hij het land zal beplanten met houtopstanden. Hij dient binnen één jaar gevolg te hebben
gegeven aan dit voornemen. Niet-nakoming van
deze verplichting levert een economisch delict op.
- Vereisten met betrekking tot het te vervreemden
land:
- indien het gaat om toevoeging aan een bosbouwbedrijf, dat een beheersgebied vormt vam minimaal
5 hectare, wordt geen minimum oppervlakte-eis gesteld, mits het toe te voegen land gelegen is binnen
een afstand van 5 km van het bedrijf van de verwerver;
- in alle andere gevallen dient een minimum oppervlakte van minstens 5 hectare te worden beplant.
Vervreemding van een landgoed
Overeenkomsten tot vervreemding van landgoederen zullen, indien aan een aantal eisen wordt voldaan, door de grondkamer "zonder nader onderzoek" worden goedgekeurd. Onder een landgoed
wordt verstaan een geheel of gedeeltelijk met bos of
met andere houtopstanden bezet land, waarvan het
voortbestaan uit oogpunt van maatschappelijk belang wenselijk is. Als zodanig zullen landgoederen
worden aangewezen, die vallen onder de werking
van de Natuurschoonwet. Andere landgoederen vallen onder de bovenvermelde vrijstelling, indien de
directeur van het Staatsbosbeheer een verklaring afgeeft, waaruit blijkt dat aan de omschrijving van
landgoed is voldaan.
De verwerver dient aannemelijk te maken dat hij
het landgoed in stand zal houden.

Vervreemding van landr waarop bosbouw wordt uitgeoefend, ter toevoeging aan een ander bosbouwbedrijf.
- Vereisten met betrekking tot het bosbouwbedrijf
van de verwerver:
- het bedrijf moet een beheerseenheid vormen
met een oppervlakte van minimaal 5 hectare, of na
toevoeging moet deze oppervlakte ontstaan.
- Vereisten met betrekking tot het toe te voegen
land:
- een oppervlakte van minimaal 5 hectare, voorzo183

Koninklijke Nederlandse Bosbouw Vereniging

Persbericht Stichting Natuur en Milieu
Natuur en Milieu pleit voor meer-natuurlijk

bos

De Nederlandse bosbouwers moeten In staat worden gesteld méér natuur In het bos te doen. Op het
ogenblik zijn de Boswet en het subsidiebeleid teveel
gericht op bevordering van de houtproduktie. Dit
constateert het maandblad "Natuur en Milieu" in het
juist verschenen meinummer. Vier auteurs geven
daarin beschouwingen over de Nederlandse bossen
zoals ze zijn en zoals ze zouden kunnen worden.
Echt oerbos bestaat.niet meer en kan ook niet meer
terugkomen, maar het kan wel veel natuurlijker dan
het nu is.
Het meinummer van "Natuur en Milieu" is het eerste dat ook in losse verkoop gaat. Het is verkrijgbaar
bij de betere boekhandel.

De najaarsbijeenkomst zal plaatsvinden op een nader te bepalen datum in november a.s. Het ligt in de
bedoeling tijdens deze bijeenkomst de bosbouwproblematiek van de ontwikkelingslanden aan de orde
te stellen.
Studiekring KNBV
De jaarlijkse studiekringdag zal worden gehouden
op 24 november 1978 in het IAC te Wageningen. Het
onderwerp van deze dag zal zijn "De toekomst van
onze heidebebossingen".
Rectificatie
Artikel J. van den Bos en L. Oldenkamp: De bosbouw in een samenleving, nr. 1/2, 1978 blz. 5 linker
kolom, 4e regel van cursief gedrukte tekst: doelmatige moet zijn ondoelmatige.

Nieuwe machines en werktuigen
Veiligheidslaars
De Heidemij Nederland b.v., bosbouwgereedschappen, brengt een nieuwe in Zweden bekende veiligheidslaars op de markt. Deze laars onderscheidt
zich van andere laarzen doordat ook de wreef van de
voet beschermd is door een aantal lagen nylonweefsel (3). De laars is gemaakt van rubber (1) en heeft
een zware profielzool (2). Uiteraard is de neus voorzien van een stalen kap (4), die geïsoleerd is met
schuimrubber (5). In de zool is een extra versteviging
aangebracht (6). De voorzijde van de laars is in een
signaalkleur oranje uitgevoerd.
Voor nadere inlichtingen: Heidemij Nederland
b.v., bosbouwgereedschappen, Koningsweg 35c,
Arnhem, telefoon 085-454141.
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