Berichten
Brief van de Koninklijke Nederlandse Bosbouw
Vereniging
Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden
p/a Afdeling Geschillen van het Bestuur van de Raad
van State
Postbus 20019
2500 EA 's-Gravenhage
Arnhem, 9 september 1983.
Geven eerbiedig te kennen:
Ondergetekenden
Prof. Ir. M. M. G. R. Bol, te Renkum, in zijn hoedanigheid van voorzitter van het bestuur van de Koninklijke
Nederlandse Bosbouw Vereniging te Arnhem, Ir. J. L.
Volmuller, te Doorwerth, in zijn hoedanigheid van secretaris van het bestuur van de Koninklijke Nederlandse Bosbouw Vereniging te Arnhem,
dat de Minister van Landbouw en Visserij bij beschikking van 4 juli 1983 aangewezen heeft als beschermd
Natuurmonument het gebied "Mispeleindse en Neterselse Heide met aangrenzende beekdalen",
dat deze aanwijzing onze vereniging, die zich statutair
ten doel stelt de belangen van de Nederlandse bosbouw in ruime zin te behartigen, sterk regardeert, getuige ook het feit dat de vereniging het bijgevoegde
juninummer 1983 van het Nederlands Bosbouwtijdschrift geheel hieraan gewijd heeft,
dat de reactie d.d. 3 december 1982 van ons bestuur
aan het College van Gedeputeerde Staten van NoordBrabant hiervan blijk heeft gegeven, waarbij onder
meer gesteld is, dat het toekennen van een zeer eenzijdige bestemming aan een boscomplex of landgoed
waar bossen aspect-bepalend zijn onjuist is,
dat nu de Minister van Landbouw en Visserij het beleidsvoornemen d.d. 5 juli 1982 heeft doen volgen door
gemelde beschikking tot aanwijzing tot beschermd natuurmonument, het bestuur als "overige belanghebbende" meent zich tot Uwe Majesteit te moeten richten,
dat uit de beschikking blijkt dat in de aanwijzing mede
betrokken zijn opgaande naald- en loofbossen, die met
de overige delen van het natuurmonument een "samenhangend geheel vormen",
dat in de Toelichting wordt gesproken van de "kern van
het gebied" en van "aangrenzende bossen", waarbij
verder nergens specifiek wordt gemaakt waarom deze
aangrenzende bossen tot het beschermd natuurmonument zouden moeten behoren,
dat dit, zeker voor de bossen die niet in de directe om-

geving van de beken liggen - de beide eerstgenoemde
categorieën uit de driedeling op blz. 7 van de Toelichting - ook niet aannemelijk lijkt te maken,
dat voor de beekdalbossen ondergetekenden op zijn
minst willen beklemtonen, dat deze een bosbouwkundige begeleiding vereisen, waaronder mede begrepen
kan worden een actief handelen zoals maatregelen terzake van bosverzorging en bosverjonging,
dat het beheer, zoals in de betreffende bossen is gevoerd, heeft bijgedragen tot de huidige waarde, tot
veelzijdigheid, tot de aanwezigheid van, mede bezien
vanuit de functie natuur, waardevolle bostypen, waarvan in de Toelichting wordt gezegd dat het tot dusver
gevoerde beheer geleid heeft tot de thans aanwezige
als waardevol aangemerkte situatie,
dat er geen aanwijzing is, dat het beheer zich in negatieve zin ontwikkelt of dat de waarden worden bedreigd,
dat het feit, dat voor een groot deel van de bossen een
door de Directeur van het Staatsbosbeheer goedgekeurd beheersplan krachtens de Beschikking Bosbijdragen van kracht is, tot de zekerheid van een goed
beheer bijdraagt,
dat daarnaast de huidige planologische bescherming
c.q. regeling van kracht is,
dat in die situatie aanwijzing van een aanmerkelijke
bosoppervlakte een aantal negatieve aspecten heeft,
onder meer
- het meer dan noodzakelijk ontnemen van handelingsvrijheid terzake van het beheer, resp. het vergunningsplichtig maken en het opleggen van beperkingen
aan het gebruik, het compliceren en het verambtelijken
van het beheer,
- het wegnemen van stimulansen terzake van het
bosbeheer en bosuitbreiding, het scheppen van onzekerheid omtrent "aanwijzing",
- drukverhoging op het bos elders, als gevolg van het
benadrukken van één der functies in het beschermd
natuurmonument,
dat het bestuur van de Koninklijke Nederlandse Bosbouw Vereniging het op grond van het bovenstaande
onjuist acht dat voornoemde bossen, zeker voor zover
ze niet in de nabije omgeving van de beken liggen, in
het beschermd natuurmonument zijn ondergebracht en
in die zin het beroep, dat door een eigenaar van bossen binnen het beschermde natuurmonument tegen de
Beschikking is ingebracht, ondersteunt,
dat het standpunt van het bestuur gelet op bovenstaande overwegingen, voor wat betreft het bos, parallellen
vertoont met het advies d.d. 4 januari 1983 van Gedeputeerde Staten in Noord-Brabant aan de Minister van
Landbouw en Visserij.
Reden waarom ondergetekenden Uwe Majesteit eerbiedig verzoeken bij Uw besluitvorming het boven77

staande in Uw overwegingen te willen betrekken.

Hetwelk doende Uw d.w.,
Het bestuur,
w.g.Prof. Ir. M. M.G. R. Bol,
voorzitter.
w.g. Ir. J. L. Volmuller,
secretaris.

Persberichten
Ministerie van Landbouw en Visserij
Benoeming bij directie van het Staatsbosbeheer
Ir. E. M. Lammerts van Bueren is met ingang van 15
december 1983 benoemd tot directeur bos- en landschapsbouw bij Staatsbosbeheer. Tot 15 december
1983 was ir. Lammerts van Bueren werkzaam als inspecteur terreinbeheerder bij deze dienst. De heer
Lammerts van Bueren (41) studeerde bosbouw aan de
Landbouwhogeschool in Wageningen en trad in 1969
in dienst van Staatsbosbeheer.
Ir. E. M. Lammerts van Bueren volgt ir. J. van den
Bos op, die met ingang van 15 november 1983 is benoemd tot directeur van het Rijksinstituut voor onderzoek in de bos- en landschapsbouw "De Dorschkamp"
te Wageningen.
Beschikking bosbijdragen 1976 herzien
Vanaf 1 januari 1984 kunnen subsidies worden verleend voor natuurtechnische maatregelen, recreatieve
voorzieningen en bosverzorgingswerkzaamheden en
herbeplantingswerkzaamheden. Dit o.m. staat in de
Beschikking bosbijdragen 1983, die met ingang van 1
januari 1984 de Beschikking bosbijdragen 1976 gaat
vervangen. Op grond van deze beschikking kan de directeur van het Staatsbosbeheer op aanvraag een bijdrage verlenen ten behoeve van de voortbrenging van
hout en ten behoeve van natuur en recreatie.
De aanvraag kan betrekking hebben op jaarlijkse
vaste bijdragen, die voor een periode van vijf jaar worden toegekend, en op incidentele bijdragen ter ondersteuning van het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden. Alle bossen groter dan vijf hectare kunnen onder
de herziene regeling gerangschikt worden. Voor de bijdrage komen ook kleine natuurterreinen in aanmerking, die in of aan een bos, waarvoor een bijdrage
wordt verleend, gelegen zijn. Bossen, die voorheen uit
natuurwetenschappelijk oogpunt voor een bijdrage op
grond van de Beschikking natuurbijdragen in aanmerking kwamen, komen tevens voor een bijdrage op
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grond van de herziene regeling in aanmerking.
Aanvragen voor een bijdrage moeten worden ingediend bij de directeur van het Staatsbosbeheer. Voor
een jaarlijkse vaste bijdrage moet de aanvraag voor 1
april van het eerste jaar van de vijf worden ingediend,
waarvoor de aanvraag geldt. De werkzaamheden
waarvoor men een incidentele bijdrage kan krijgen,
vallen in vier categorieën uiteen. De categorieën zijn
herbeplanting, bosverzorging, recreatieve voorzieningen en natuurtechnische maatregelen. Bij werkzaamheden in het kader van de herbeplanting zal geen bijdrage worden verleend voor de aanplant van voor bacterievuur gevoelige plantesoorten.
De directeur Staatsbosbeheer zal een aanvraag alleen dan honoreren, als deze voor een jaarlijkse vaste
bijdrage vergezeld gaat van een beheersplan en die
voor de incidentele bijdrage van een begroting. Deze
dienen door de directeur te worden goedgekeurd.
De financiële middelen, die voor de bijdragen beschikbaar zijn, worden jaarlijks door de minister van
landbouw en visserij vastgesteld. Bij de vaststelling
van de bedragen ligt de prioriteit bij de vaste bijdragen,
op grond waarvan werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd, die een duurzame instandhouding van het
bos waarborgen. Bij incidentele bijdragen krijgen herbeplantingswerkzaamheden de voorkeur. De minister
kan besluiten, indien het ernaar uitziet dat er geen
voldoende financiële middelen meer beschikbaar zijn,
dat voor een bepaald tijdvak geen nieuwe aanvragen
mogen worden ingediend. In dit geval kan de bewindsman de bedragen voor de incidentele bijdragen opnieuw verdelen. De incidentele bijdrage voor werkzaamheden bedraagt 75% van de door de directeur
Staatsbosbeheer goedgekeurde netto-kosten. Voor de
categorieën "recreatieve voorzieningen" en "natuurtechnische maatregelen" kan het percentage onder
twee cumulatieve voorwaarden 100% bedragen. Ten
eerste moet het dan een bijdrage betreffen aan een
particulier eigenaar, die geen belang heeft bij de voorziening. Ten tweede moet de directeur Staatsbosbeheer de uit te voeren werkzaamheden uit hetzij het
oogpunt van de bevordering van de recreatie, hetzij uit
oogpunt van natuurbehoud, wenselijk achten. De uitbetaling van de bedragen geschiedt jaarlijks bij de vaste bijdragen, en bij incidentele bijdragen, nadat is aangetoond, dat de werkzaamheden zijn uitgevoerd.
Wijziging Besluit bijdragen herbeplantingen
De nieuwe Beschikking bosbijdragen maakt een wijziging van het besluit bijdragen herbeplantingen noodzakelijk. Herbeplantingswerkzaamheden vallen immers
vanaf 1 januari 1984 onder de Beschikking "bosbijdragen 1983". De Beschikking "bijdragen herbeplantingen" is nu alleen nog maar van toepassing op bossen
en werkzaamheden, die niet onder de Beschikking

bosbijdragen 1983 vallen. Dit betreft bossen, die kleiner zijn dan vijf hectare of bossen die uit natuurwetenschappelijk oogpunt niet van belang zijn.
Aanplant bacterievuurgevoelige planten uitgesloten
van bijdrageregeling
Er worden geen bijdragen meer verleend voor de aanplant van voor bacterievuur gevoelige plantesoorten.
Staatssecretaris A. Ploeg (landbouw en visserij) heeft
hiertoe onlangs besloten.
Mede door het uitzonderen van bijdrageregelingen
van voor bacterievuur vatbare geslachten hoopt de bewindsman de infectie aan banden te leggen.
Voor plantesoorten, die tot het geslacht Crataegus
behoren, worden hierop twee uitzonderingen gemaakt.
Er wordt wel een bijdrage verleend, wanneer de soor-

ten onvervangbaar en bepalend zijn voor een bepaald
gebied. Met name wordt hierbij gedacht aan gebieden
die als beschermd natuurmonument zijn aangewezen
in het kader van de Natuurbeschermingswet, en aan
gebieden in eigendom of beheer van natuurbeschermingsorganisaties en Staatsbosbeheer en aan Natuurschoonwet-landgoederen. Tevens valt te denken aan
heggen, houtwallen en andere landschapselementen,
die van grote landschappelijke, natuurwetenschappelijke of cultuurhistorische betekenis zijn.
De Beschikking landschapsverzorgingsbijdrage, het
Besluit bijdragen bebossingen, en het Besluit bijdragen herbeplantingen, alsmede de Beschikking kavelruil en de Beschikking reconstructie oude glastuinbouwgebieden zijn overeenkomstig aangepast. Tevens zijn in de Beschikking bosbijdragen 1983
overeenkomstige bepalingen opgenomen.

Agenda
25 mei 1984 Kon. Ned. Bosbouwver. Voorjaarsbijeenkomst.
25/26 oktober 1984 KNBV. Najaarsbijeenkomst.

STIHL- Oilomatic
veiligheidszaagkettingen
voor elk fabrikaat motorzaag

STIHL, 'swerelds grootste motorzagenproducent,
heeft voor iedere houtsoort en voor elk fabrikaat
motorzaag, de passende - professionele zaagketting.
De OlLOMATIC-zaagketting - patent van STIHL wordt automatisch geolied en heeft
daardoor een aanzienlijk langere
levensduur. Bovendien is het
zaagblad niet zo sterk onderhevig
aan slijtage.
Voor meer informatie bel of schrijf naar:
Hethollag B,V. Postbus 14,
1243 ZG 's Graveland, Tel. 035 -61254

De OlLOMATIC-veiligheids zaagketting is verkrijgbaar in diverse uitvoeringen voor elke motorzaag.
Het kick-back-gevaar wordt bij gebruik van deze
ketting sterk verminderd. Een waardevolle aanvulling op het STIHL-assortiment. Want STIHL
staat immers garant voor kwaliteit en veiligheid.

STIHL
Nr. 1 in de wereld
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