Berichten

Persberichten van Ministerie van Cultuur, Recreatie
en Maatschappelijk werk
- Fragment uit de toespraak van de staatssecretaris
van CRM, de heer W. Meijer, ter gelegenheid van
de installatie van de nieuwe voorzitter van de Na_ tuurbeschermingsraad, de heer J. Thomas, op 19
- maart 1974.
Naar mijn mening kunnen wij in feite spreken van
_ een wanverhouding tussen het gewicht, dat thans
door grote delen van de bevolking aan het behoud
van de natuur - terecht - wordt gegeven, en de
wijze, waarop het natuurbeschermingsbeleid door
de overheid wordt uitgevoerd.
Met betrekking tot dit beleid moet dan ook gestreefd worden naar wat ik zou willen noemen een
inhaalmanoeuvre, welke bepaalde achterstanden
in het beleid moet wegwerken. Hierbij moeten wij
ons evenwel realiseren dat, hoewel organiek ondergebracht bij CRM, het natuurbehoud een zaak is die
vele andere departementen, maar ook de provinciale
en locale overheden raakt. Beperk ik mij op dit
moment tot het Ministerie van CRM, dan zullen naar
mijn mening v o o r d e komende jaren maatregelen
moeten worden genomen zoals die onder meer in
de Oriënteringsnota Ruimtelijke Ordening zijn geformuleerd.
In de eerste plaats zal met nog meer kracht moeten
• worden gewerkt aan de veiligstelling van natuurgebieden. Het aankoopbudget zal daarop moeten
- worden afgestemd en er zal een natuurbijdrage• regeling dienen te komen. Ook zal overwogen worden of de werkingssfeer van de Natuurbeschermingswet dient te worden uitgebreid. De omstandigheden waaronder de Natuurbeschermingswet tot
stand is gekomen, zijn sindsdien grondig gewijzigd. Geheel andere maatregelen, soms van een
meer offensief karakter, zijn nodig om een modern
beleid ten aanzien van natuurbehoud te voeren. De
lijn zal moeten worden omgebogen van beschermen
en conserveren, hoe belangrijk ook, naar voorkomen
en herstellen van aantasting. We moeten onze
maatregelen meer richten op preventie dan op bestrijden van ongewenste gevolgen.
Zoals de meesten onder u bekend zal zijn, worden

thans de eerste verkenningen verricht voor een
aantal materiële wijzigingen in de Natuurbeschermingswet. Aanleiding hiertoe vormen de gedachtenwissel'ingen, die plaatsvinden in het kader van
de totstandkoming van de Derde Nota Ruimtelijke
Ordening en in het kader van de arbeid aan een toekomstige landinrichtingswet. Ook het tot stand brengen van een systeem van nationale parken en nationale landschapsparken speelt hierin mee. Zo zou men
er over kungen gaan denken de werkingssfeer van
de Natuurbeschermingswet uit te breiden tot cultuurhistorische waarden in het landschap. Verder
zou een grotere plaats kunnen worden ingeruimd
voor een wettelijke regeling van diverse vormen van
beheer. In het algemeen zou men in die wet de
mogelijkheid kunnen opnemen tot het vaststellen
van beheersmaatregelen zoweil voor natuurgebieden
als voor cultuurhistorisch belangrijke gebieden. Van
deze gelegenheid kan gebruik worden gemaakt
om een aantal technische herzieningen in de wet
aan te brengen, waaraan bij de tot dusver te
schaarse toepassing ervan gebleken is behoefte
te bestaan.
Ook andere maatregelen tot de veiligstelling van
waardevolle cultuurlandschappen en cultuurmonumenten zullen in de komende jaren grote aandacht
vragen. In dit verband moge ik verwijzen naar wat
daarover is gezegd in de Oriënteringsnota. De uitvoering van deze maatregelen streef ik onverkort na.
Fragment uit de toespraak van de staatssecretaris
van cultuur, recreatie en maatschappelijk werk, de
heer W. Meijer, ter gelegenheid van de opening van
de studiedag Groen en Wonen, georganiseerd door
Stichting Recreatie en Stichting Ruimte voor de
Jeugd, op vrijdag 17 mei 1974.
Recreatie is geen zelfstandige grootheid maar onderdeel van een totaal welzijnsbeleid. Voorwaarde
voor een goed woonmilieu is een integratie van
functies in de woongebieden. Dat betekent ook een
integratie van wonen en recreatie. Deze benadering
van de openluchtrecreatie heeft belangrijke consequenties voor de ruimtelijke integratie van de openluchtrecreatie-activiteiten.
De planningsconceptie die uitgaat van de schei139

ding tussen wonen, werken, recreëren en verkeer
mag dan wel tot overzichtelijke, niet te complexe,
ruimtelijke (bebouwings) patronen hebben geleid,
maar is tevens oorzaak van een sterke onderlinge
isolatie van de ruimtelijk gescheiden onderdelen
van het maatschappelijke leven. Deze ruimtelijke
scheiding maakt met name dat recreatievormen die
nauw aan bet wonen zijn gerelateerd, met het wonen
zelf niet wezenlijk zijn verbonden en op heel andere plaatsen zijn te vinden.
Ik mag volstaan met op te merken, dat ik van
ganser harte het pleidooi ondersteun tot een verdergaande inschakeling van de tuin- en landschapsarchitect in de stedebouw in het algemeen en tot
een vergroting van zijn bijdrage aan het recreatief
aantrekkelijk maken van de directe woonomgeving
in het bijzonder. Het is aan hem om eraan mede te
werken, dat er landschappelijk geïntegreerde woonvormen ontstaanl
Het lijkt mij vanzelfsprekend, mijnheer de voorzitter, dat ik in het kader van deze studiedag, ook
enkele kanttekeningen maak bij het "aangekondigde recreatie-beleid-binnen-de-woonkern" van het
departement van CRM.
Het is bijzonder jammer dat kennelijk mede als
gevolg van het tot nu toe gevoerde subsidiebeleid
de openluchtrecreatie binnen en buiten de woonkern
zo stringent gescheiden wordt. Vanuit het algemene
beleidsstandpunt van de rijksoverheid is dit een puur
kunstmatige scheiding, voor haar zijn de voorzieningen binnen en buiten de woonkern onderdeel van
één geheel. Hoe dan ook, het is op grond van bepaalde opvattingen over de taak van de rijksoverheid en over de gemeentelijke autonomie, dat de
rijksoverheid tot 1974 geen subsidiebeleid heeft gevoerd met betrekking tot de lokale recreatievoorzieningen in de open lucht.
Thans echter zien wij, dat het beleidsspectrum
zich naar twee kanten gaat verbreden. Enerzijds
wordt meer inhoud gegeven aan de meest ver van
de stad verwijderde nationale parken en nationale
landschapsparken; anderzijds wordt een nieuw beleidsveld betreden aan de andere kant van de keten, te weten het groen in de directe woonomgeving.
Ik hecht eraan op te merken, dat hier geen sprake is van een ombuiging van het beleid, maar van
een aanvulling van het beleid met daaraan vastgekoppeld een heroriëntatie op de prioriteiten.
Ik breng dit met klem naar voren, omdat hier en
daar de indruk wordt gewekt, dat CRM nu het aandacht gaat schenken aan de recreatie binnen de
woonkern, de recreatie in het buitengebied van minder belang of niet meer zo nodig zou vinden. Dit
is een onjuiste voorstelling van zaken. Het gaat om
ruimten en voorzieningen met elk een eigenstandige
en gevarieerde functie; die dus beiden nodig zijn.
Het recreatiebeleïd dient dan ook op beiden gericht te zijn.
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In de hoop, dat deze studiedag een stimulans zal
leveren tot de vorming van een goed beleid ter zake
van "groen en wonen" verklaar ik deze bijeenkomst
voor geopend.
Persbericht Ministerie van Landbouw en Visserij
Stormschade;

bijdragen herstel

stormvlakten

De minister van Landbouw en Visserij, mr. A. van
der Stee, heeft de mogelijkheid geopend, boseigenaren een bijdrage toe te kennen in de kosten van
het herstel van door de stormen van 13 november
1972 resp. 2 april 1973 beschadigde of tenietgegane
bossen en andere houtopstanden.
Onder herstel wordt verstaan:
— herbebossing van de gronden. Hieronder worden tevens begrepen de maatregelen die naar het
oordeel van de directeur van het Staatsbosbeheer
noodzakelijk zijn om die gronden geschikt te maken
voor herbebossing;
— omvorming van bedoelde gronden tot andersoortig natuurterrein, mits van de verplichting tot
herbeplanting ontheffing is verleend;
— rechtzetten van "scheefgewaaide jonge cultures.
Het herstel moet betrekking hebben op aaneengesloten oppervlakten van meer dan 50 are of een
daarmee gelijk te stellen aantal meters weg- of
rijbeplanting. In bijzondere gevallen kan hiervan worden afgeweken met dien verstande, dat de oppervlakte niet minder dan 10 are zal bedragen.
Aan de verlening van een bijdrage kunnen voorwaarden worden gesteld o.m. met betrekking tot de
termijn waarbinnen het herstelplan moet worden
uitgevoerd. De bijdrage bedraagt 90% van de goedgekeurde kosten verbonden aan het herstel. De directeur van het Staatsbosbeheer zal de in aanmerking
komende wijzen van herstel en de normen van de
hoogte van de goed te keuren kosten vaststellen.
Een en ander na advies van drie deskundigen, die na
overleg met het Bosschap worden aangewezen.
Aanvragen dienen - vergezeld van een plan van
herstel - uiterlijk 1 april 1975 te worden ingediend
bij de directeur van het Staatsbosbeheer, Museumlaan 2 te Utrecht.
Voorzover op grond van dit besluit een bijdrage
wordt toegekend, kan geen bijdrage worden toegekend op grond van het Besluit Bijdragen Herbeplantingen.
Rijksinstituut voor Natuurbeheer;
Gronings Eredoctoraat voor Chr. G. van Leeuwen
De Rijksuniversiteit te Groningen heeft aan de
heer Chr. G. van Leeuwen, verbonden aan het Rijksinstituut voor Natuurbeheer - RIN - (ministerie van
landbouw en visserij) het eredoctoraat verleend in
de faculteit der wiskunde en natuurwetenschappen.

De toekenning geschiedde op grond van zijn zeer
uitstekende verdiensten voor de wetenschappelijke
benadering van problemen op het terrein van de
plantenoecologie, de vegetatiekunde en de toepassing daarvan bij het natuurbeheer.
Persbericht Landbouwhogeschool
Promotie ir. G. A. Pieters
Op 11 juni 1974 is ir. G. A. Pieters aan de Landbouwhogeschool gepromoveerd op basis van een
proefschrift getiteld: "The growth of sun and shade
leaves of Populus euramericana 'Robusta' in relation
to age, light intensity and temperature".
Als promotoren zijn opgetreden prof. dr. E. C.
Wassink, hoogleraar in de fysiologie der planten en
prof. dr. ir. C. T. de Wit, buitengewoon hoogleraar
in de theoretische teeltkunde.
Een blad dat zich in hoge lichtintensiteit ontwikkelt,
verkrijgt andere eïgensohappen dan een blad uit lage
lichtintensiteit. Deze bladtypen worden zon- en schaduwbladen genoemd. Zonnebladen zijn dikkeren
hebben een hogere fotosynthese-capaciteit dan
schaduwbladen. Ook vertonen ze vaak verschillen
in oppervlak en chlorofyl-gehalte. Het ontstaan van
deze bladtypen is onderwerp van studie geweest bij
verschillende planten. Voornamelijk de resultaten
met populier zijn in dit proefschrift verzameld.
Variabiliteit wordt wel beschouwd als een eigenschap, die onlosmalkelijk is verbonden aan het
levende organisme. Het blijkt echter mogelijk die
variabiliteit aanzienlijk te verminderen door het
scheppen van geschikte voorwaarden in het wortelniveau. Daardoor wordt dan tevens een optimale
groei en ontwikkeling mogelijk van de bovengrondse

delen van de plant in relatie tot de heersende lichtintensiteit en temperatuur en tot de leeftijd van de
plant. Zijn de omstandigheden 'in het wortelmilieu niet
optimaal, dan is de plant niet meer in staat het in het
genetische apparaat vastgelegde bouwplan te
realiseren, doordat essentiële bouwstoffen in onvoldoende mate ter beschikking komen.
Alleen optimaal groeiende planten vertonen de
karakteristieken van dit bouwplan en hun groeipatronen. Bij populier is het uiteindelijke oppervlak
van een blad al geheel bepaald, zodra het is aangelegd aan de groeitop. De grootte van de groeitop
past zich stapsgewijs aan aan de heersende lichtintensiteit en bepaalt de grootte van het volwassen
blad en de snelheid van bladafsplitsing. Als gevolg
van deze eenvoudige relaties kan de groei van het
bladoppervlak op simpele wijze wiskundig worden
geformuleerd. Aan de ontwikkeling van bladdikte ligt
een ander groeipatroon ten grondslag, waarin een
directe afhankelijkheid van de heersende lichtintensiteit en temperatuur tot uiting komt. De verschillen
tussen zon- en schaduwbladen zijn het gevolg van
het ontstaan van meer of minder lagen mesofylcellen
in de dikte-richting van het blad.
Twee van de aan het proefschrift toegevoegde
stellingen luiden als volgt: In fytotrons kunnen veel
belangrijke proeven niet uitgevoerd worden, omdat
de beheersing van het wortelmitieu wordt verwaarloosd.
Het verschijnsel, dat een schaduw-minnende boom
dit karakter in de loop der jaren verliest, wordt
veroorzaakt door de ontwikkeling van het wortelstelsel.
Dr. Pieters is in 1955 afgestudeerd aan de LH,
studierichting Tropische Bosbouw.
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Publikatie verkrijgbaar bij de Koninklijke
Nederlandse Bosbouw Vereniging
De volgende publikaties zijn te verkrijgen door het
gireren van de hierna vermelde bedragen, verhoogd
met f 7,50 porto- en adm/n/strat/ekosten voor elke
zending, op de postrekening van de penningmeester
van de Koninklijke Nederlandse Bosbouw Vereninging,
kantoor Arnhem, nr.90 84 88,met vermelding van
het verlangde, waarbij kan worden volstaan met de
aanduiding van het tussen aanhalingstekens gestelde.
"Documentatie eerste 30 jaargangen" van het
Nederlands Bosbouw Tijdschrift (gerubriceerd
en volgens schrijvers)
"Opbrengsttabellen voor de groveden" in Nederland; 1950
"Nederlandse bosinsecten",
determinatietabel
volgens beschadigingen e.d.; bestrijdingsmogelijkheden; 1950
"A. i. van Schermbeek" en zijn werk in het
vroegere rentambt Breda (gedeeltelijke bosgeschiedenis van de Baronie van Breda); 1953
"De Japanse iariks" (publikatie Studiekring);
1954
"Het reeënvraagstuk"; 1960
"Minutentabellen 1964" voor het vellingswerk
van douglas
"Minutentabellen 1962" voor het vellingswerk
(handzaag) van Oostenrijkse den, Corsicaanse
den en fijnspar
"Niederlande", speciaal nummer van het Allgemeine Forstzeitschrift (over de bosbouw in
Nederland); 1969
"Bosbouw in Nederland", geïllustreerd oriënterend overzicht; 1970
"Forestry in the Netherlands"; 1970
* Voor bestelling van meerdere exemplaren van
in Nederland gelden de volgende prijzen:
prijs per stuk bij afname van 25 tot 100 stuks
prijs per stuk bij afname van 100 tot 250 stuks
prijs per stuk bij afname van 250 en meer stuks
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ƒ2,50
ƒ1.-

ƒ1.ƒ1,—
ƒ1,50
ƒ1.ƒ1.-

ƒ1.ƒ2,50
ƒ3,-*
ƒ3,-*

Bosbouw
ƒ2,75
ƒ 2,50
ƒ 2,—

Voorts verkrijgbaar:
"Richtlijnen voor de bedrijfsregeling van bosbezit in
Nederland". Met van ringband- (multo-) perforatie
voorziene bijlagen, waaronder opbrengsttabe//en
de voornaamste Nederlandse produktiehoutsoorten.
Bestellen door overschrijving van ƒ 6,— op de postrekening van de "Secretaris Commissie Candidaat
Houtvesters", kantoor Wageningen, nr. 9041 61,
onder vermelding van "Richtlijnen".
De opbrengsttabellen zijn ook afzonderlijk verkrijgbaar door overschrijving van ƒ 1,50 op deze postrekening, onder vermelding van "Opbrengsttabellen"

