Berichten

Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk
Werk
Persbulletin over Rijksbijdragen voorzieningen openluchtrecreatie 1968
Ten vervolge op de reeds in september 1968 door
hem toegekende bijdragen ter realisering van voorzieningen voor de openluchtrecreatie ten algemene
nutte zijn door mr. H. J. van de Poel, staatssecretaris
van cultuur, recreatie en maatschappelijk werk, ten
laste van het dienstjaar 1968 nog een aantal bijdragen
tot een bedrag van ƒ4.075.087 beschikbaar gesteld,
t.w.:
GRONINGEN - ƒ47.751
Voor voorzieningen te Lammerburen in de gemeente
Oldenhove en aan het Reitdiep In de gemeente Ezinge, in aanvulling op het reeds toegekende subsidie
een bedrag van ƒ47.751.
Deze voorzieningen maken deel uit van het Reitdiepplan, dat een recreatieve schakel is tussen de stad
Groningen en de Lauwerszee.
Het totaal in 1968 toegekende bedrag voor de provincie Groningen bedraagt hiermede
ƒ 1.355.001
FRIESLAND - ƒ425.000
De voor de inrichting van oeverstroken en ligplaatsen in het Nationale Watersportgebied Friesland
reeds beschikbaar gestelde gelden zijn vermeerderd
met een bedrag van ƒ 25.000. Voor de uitvoering van
recreatieve voorzieningen in de ruilverkaveling "Koningsdiep" in de gemeenten Smallingerland en Opsterland (picknick- en parkeerplaatsen en fietspaden)
werd een bedrag van ƒ400.000 toegekend.
Met deze bedragen komt het totaal in 1968 voor de
provincie Friesland toegezegde bedrag op ƒ 3.048.918
DRENTHE - ƒ 225.767
De thans beschikbaar gestelde gelden zijn in het bijzonder bestemd voor de verdere inrichting van twee
Oud-Drenthse sociaal-culturele recreatie-centra t.w.
een tweede tranche groot ƒ 100.000 voor grondverwerving in het dorp Orvelte (gemeente Westerbork),
ƒ 122.500 voor de verbouwing en inrichting van een
historische boerderij in Orvelte en een aanvullend
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subsidie van ƒ 3.267 voor de aanleg van een parkeerterrein in het dorp Oud-Aalden (gemeente Zweeloo).
Hiermede is het totaal in 1968 voorde provincie
Drenthe toegezegde bedrag gekomen op ƒ 2.143.931
OVERIJSSEL - ƒ35.450
In het kader van de ruilverkaveling "Genemuiden"
zal het z.g. "Scheepvaartgat" worden uitgediept waardoor een goede verbinding voor de watersport tussen Kampen met het watersportgebied van N.W.
Overijssel ontstaat. Het haventje aan het eind van
het verbindingskanaal zal dienen als vlucht- en passantenhaven voor de pleziervaart. Hiervoor is ƒ 35.450
beschikbaar gesteld.
Het totaal in 1968 voor de provincie Overijssel toegezegde bedrag komt hiermede op
ƒ 1.480.450
GELDERLAND - ƒ945.750
Voor de aanleg van sanitaire voorzieningen in het
vakantiegebied Nulde-Horst en de aanleg van parkeerterreinen aldaar is een bedrag van ƒ 495.750 toegekend. (Zie ook 1969 hieronder).
Voor de verwerving van gronden in het Gelderse
rivierengebied - voor welk gebied een recreatieontwikkelingsplan is opgesteld - is ƒ450.000 uitgetrokken. Hiermede is het totaal in 1968 voor de provincie Gelderland toegezegde bedrag gekomen op
ƒ 3.956.585
UTRECHT - ƒ835.459
In deze provincie werd in de eerste plaats een bedrag van ƒ 150.000 beschikbaar gesteld voor het opstellen en uitwerken van recreatieplannen voor de
oevers van Rijn en Lek, voor Noord-West Utrecht en
voor de Loosdrechtse Plassen. In het westelijk weidegebied van Utrecht wordt de ruilverkaveling "OukoopKortrijk" uitgevoerd. Voor de aanleg van enkele recreatiewegen in deze ruilverkaveling Is een bedrag
van ƒ 431.400 beschikbaar gesteld, terwijl voor grondaankopen ten behoeve van het recreatieplan "Oortjespad" (gemeente Kamerik), eveneens in dit weidegebied, ƒ 63.750 is toegekend.
Voor de aankoop van het historische fort "Spion"
aan de Loosdrechtse Plassen wordt ƒ 64.000 bijgedragen en voor de aankoop van het fort ,,'t Werk" bij
Maarssen ƒ35.000. Beide werken zullen een recreatieve bestemming krijgen. Voor aankoop van gedeel-

ten van de voormalige Grebbelinie, die in het kader
van het recreatie-ontwikkelingsplan voor de Gelderse
Vallei een recreatieve bestemming krijgen, is ƒ68.867
uitgetrokken.
Tenslotte zijn in deze provincie nog aanvullende subsidies verleend voor het treffen van recreatieve voorzieningen om het Henschotermeer (gemeente Woudenberg) ad ƒ 16.000 en op de oevers van het Tienhovenskanaal (gemeente Tienhoven) ad ƒ6.442.
Hiermede is het totaal in 1968 voor de provincie
Utrecht toegezegde bedrag gekomen op
ƒ 3.522.449
NOORD-HOLLAND - ƒ494.235
In het streven het strand beter toegankelijk en bereikbaar te maken, werd ƒ 246.000 uitgetrokken voor
de strandontsluiting te Hargen aan Zee (gemeente
Schoorl) en ƒ 211.250 voor de aanleg van een parkeerterrein te Castricum aan Zee.
Voor verruiming van de recreatiemogelijkheden aan
het Alkmaarder- en Uitgeestermeer werd ƒ24.485 toegekend voor grondverwerving, terwijl voor de drinkwatervoorziening op het strand van Texel ƒ 12.500
werd beschikbaar gesteld.
Het totaal van het in 1968 voor de provincie NoordHolland beschikbaar gestelde bedrag komt hiermede
op
ƒ 4.469.727
ZUID-HOLLAND - ƒ1.618
Als aanvullend subsidie voor de reconstructie van
de eendenkooi "Bakkerswaal" (gemeente Lekkerkerk)
werd alsnog ƒ 1.618 toegezegd.
Hiermede is het totaal in 1968 voor de provincie
Zuid-Holland uitgetrokken bedrag gekomen op
ƒ 4.976.546
ZEELAND - ƒ9.682
Voor het opstellen van een recreatie-ontwikkelingsplan voor Westerschouwen werd alsnog een subsidie
van ƒ 7.500 beschikbaar gesteld terwijl het subsidie
voor het opstellen van een basisplan voor het Veerse
Meer werd verhoogd met ƒ 2.182.
Het totaal in 1968 voor de provincie Zeeland beschikbaar gestelde bedrag komt hiermede op ƒ 1.056.165
NOORD-BRABANT - ƒ 957.275
Een bedrag van ƒ 20.000 werd beschikbaar gesteld
voor het opstellen van een recreatie-ontwikkelingsplan voor het Gewest Helmond.
ƒ 107.500 werd uitgetrokken voor grondaankopen
t.b.v. het in de ruilverkaveling "Oirschot-Best" aan te
leggen recreatieve landschapsreservaat "De Mortelen". Voor grondaankopen en inrichting van het recreatiegebied '"t Zand" (gemeente Alphen en Riel)
werd een subsidie van ƒ 829.775 toegekend. (Zie ook
1969 hieronder).
Hiermede is het totaal in 1968 voor de provincie
Noord-Brabant toegekende bedrag gekomen op
ƒ1.406.025

LIMBURG - ƒ93.000
Voor deze provincie werden alsnog subsidies voor
het opstellen van een drietal recreatie-ontwikkelingsplannen toegekend ("Bergen, Arcen en Velden" "Midden Limburg" en "Heuvelland Zuid-Limburg").
Respectievelijk ƒ40.500, ƒ35.000 en (aanvullend)
ƒ17.500.
Voor de provincie Limburg is hiermede het totaal in
1968 toegekende bedrag gekomen op
ƒ649.000
ZUIDERZEEWERKEN
Als aanvullende bijdrage voor de aanleg van een
strekdam t.b.v. de watersport werd alsnog een bedrag
van ƒ4.100 beschikbaar gesteld.
Hiermede komt de totale bijdrage aan de Dienst der
Zuiderzeewerken voor 1968 op
ƒ 1.056.100
Ten laste van het dienstjaar 1969 zijn daarenboven
subsidietoezeggingen gedaan voor:
NOORD-BRABANT
Aanvullend subsidie voor grondverwerving in het recreatiegebied "'t Zand" (gemeente Alphen en Riel)
ƒ440.603
GELDERLAND
Aanvullend subsidie voor de aanleg van sanitaire
voorzieningen in het recreatiegebied "Nulde-Horst" en
de aanleg van parkeerterreinen aldaar
ƒ 457.250

Openste///ng particuliere bossen
Staatssecretaris mr. H. J. van de Poel van cultuur,
recreatie en maatschappelijk werk heeft de "Regeling bosbijdragen particulieren" per 1 januari 1969
gewijzigd (Ned. Staatscourant van 24 januari 1969,
nr. 17).
Particulieren kunnen volgens deze regeling rijkssubsidie krijgen wanneer zij hun bossen openstellen
voor openluchtrecreatie. Het betreft bijdragen in de
kosten van instandhouding en toegankelijkstelling.
Deze bossen zijn kenbaar aan het groene bord waarop in witte letters het woord, opengesteld. De
eerste regeling dateert van 7 juli 1966.
Ongeveer 925 bosterreinen zijn volgens de subsidieregeling opengesteld. Ze beslaan een totale oppervlakte van 7Ü.000 ha. Het totale rijkssubsidie beloopt ca. 2|/2 miljoen gulden. De subsidieregeling
geldt voor eenheden houtopstanden en kapvlakten
van tenminste 10 ha. De bijdragen zijn per jaar:
voor de eerste 50 ha
ƒ50,— (was ƒ 50,—)
voor de volgende 50 ha
ƒ40,— (was ƒ40,—)
voor de volgende 100 ha
ƒ 35,— (was ƒ 30,—)
voor de volgende 300 ha
ƒ 30,— (was ƒ20,—)
voor de resterende oppervlakte ƒ 20,— (was ƒ 10',—)
De uitvoering van de regeling is in handen van
het Staatsbosbeheer.
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Persberichten Ministerie van Landbouw en Visserij
Afschot Reewild (seizoen 1969(1970)
Het Ministerie van Landbouw en Visserij, Directie
Faunabeheer, maakt bekend dat - voorzover deze
nog niet aan belanghebbenden zijn toegezonden aanvraagformulieren ter verkrijging van een afschotvergunning voor reebokken in de periode juni/september 1969 en voor reegeiten/reekaiveren in de periode
januari/maart 1970, kunnen worden aangevraagd bij
de Directie Faunabeheer, Eerste van den Boschstraat
4 te 's-Gravenhage.
De formulieren moeten - nauwkeurig ingevuld vóór 31 maart 1969 aan bovengenoemd adres worden geretourneerd. Aanvraagformulieren, welke na
31 maart 1969 worden ontvangen, kunnen niet, dan
wel met grote vertraging worden behandeld.

Voorlopig geen vergunning voor jacht op korhoenders
Naar aanleiding van ongerustheid over een recente
jacht in de omgeving van Apeldoorn, waarbij korhoenders zijn afgeschoten, zal aan het Instituut voor
Toegepast Biologisch Onderzoek in de Natuur
(ITBON) de vraag worden voorgelegd of er aanleiding is het tot dusver gevoerde beleid te wijzigen.
In afwachting van dit nader advies zullen geen vergunningen voor de jacht op korhoenders worden
verleend. Dit deelt de Minister van Landbouw en
Visserij, ir. P. J. Lardinois, o.m. mede in antwoord
op schriftelijk gestelde vragen van het Tweede Kamerlid, dr. ir. A. Vondeling.
Genoemde vergunning werd door de bewindsman
verleend op grond van de Jachtwet, strekkende tot
handhaving van een gezonde korhoenderstand op
een van de grootste en zeer deskundig beheerde
korhoenderterreinen in ons land. Ook bij die nietschadelijke wildsoorten, waarop de jacht in het algemeen is gesloten, kan het namelijk in het belang
van de instandhouding van een gezonde populatie
noodzakelijk zijn door een periodiek en selectief,
uiteraard beperkt afschot, een juiste getalsverhouding der geslachten te bewerkstelligen.
De jacht op korhoenders is sinds 1960 niet meer
geopend. Sinds 1962 worden ook voor deze wildsoort dan ook alleen nog maar een beperkt aantal
vergunningen verleend. Het gaat hier voornamelijk
om een aantal velden in de provincies Gelderland,
Noord-Brabant, Overijssel en Drente, waar de levensomstandigheden (biotoop) voor deze wildsoort gunstig zijn. Met name een juist beheer van heidevelden kan binnen enkele jaren tot een belangrijke vermeerdering van de stand leiden, zoals blijkt uit een
publikatie van het ITBON. Daaruit blijkt tevens, dat
de teruggang van het aantal korhoenders zich vooral
96

in en kort na de tweede wereldoorlog heeft voorgedaan, doch dat sinds enige jaren, zij het uiteraard
met plaatselijke schommelingen, weer een opgaande
lijn kan worden geconstateerd.
Prof. Dr. H. J. Venema met pensioen
Aan prof. dr, H. J. Venema is met ingang van 1
november 1969 wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd onder dankbetuiging voor
de vele belangrijke in zijn functie bewezen diensten
op zijn verzoek eervol ontslag verleend als gewoon
hoogleraar in de plantensystematiek, dendrologie en
plantengeografie aan de Landbouwhogeschool te
Wageningen.
Hendrik Jacobus Venema, 10 september 1899 in
Lemmer geboren, vervulde na in Leiden zijn studie
biologie te hebben voltooid, sedert september 1929
ettelijke assistentschappen aan de Landbouwhogeschool te Wageningen. Voordien was hij — eveneens
als assistent — werkzaam aan het Botanisch Laboratorium van de Rijksuniversiteit te Lelden. Aan
deze universiteit promoveerde hij in 1930 op het
proefschrift: "Analyse ener monstrositelt van Sisymbrium Alliaria Scop".
Te Montpellier aan het Station Internationale de
Géobotanie Méditerranéenne et Alpines maakte dr.
Venema als een der eerste Nederlanders zich de
plantensociologische werkmethode eigen.
Sedert 1937 als plantkundige aan de Landbouwhogeschool verbonden zijnde, werd hij 18 september
1945 belast met het onderwijzen van plantensystematiek, dendrologie en plantengeografie aan de
Landbouwhogeschool. Inmiddels was dr. Venema
gedurende vijf jaar tevens leraar voor tuin- en landschapsarchitectuur aan de Rijkstuinbouwschool te
Boskoop. In de jaren na de oorlog besteedde hij
in samenwerking met enkele deskundigen aandacht
aan de opbouw van verwoeste botanische tuinen'
en het boomkwekerscentrum Opheusden.
Dr. Venema werd met ingang van 23 juli 1947 benoemd tot hoogleraar en directeur van de botanische
tuinen. Onderzijn leiding kwam o.m. de afdeling
vegetatiekunde snel tot ontplooiing, werd het Biologisch Station te Wijster ondergebracht bij het Laboratorium voor Plantensystematiek en worden nu
vrijwel dertig jaar achtereen de zgn. Dendrologendagen gehouden. Hij was voorts o.m belast met de
leiding van karteringswerkzaamheden voor de wingebieden van de Haagse Duinwaterleiding en de
Provinciale Waterleiding van Noord-Holland. De gemeente Den Haag kende hem daarvoor de gouden
Schierbeekpenning toe.
In 1968 werd prof. dr. H. J. Venema benoemd tot
ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

Bosbouwveiligheid
Nieuwe serie instructiekaarten voor de bosbouw
Deze serie is tot stand gekomen door samenwerking van het Veiligheidsinstituut met de commissie
veiligheid in de bosbouw van het Bosschap. Het
Staatsbosbeheer, lid van deze commissie, heeft de
tekst verzorgd. De kaarten zijn op groen kartonpapier gedrukt, in afwijking van de reeds bestaande
witte veiligheidsinstructiekaarten van het Veiligheidsinstituut.
Titels en onderwerpen
De kaarten behandelen veiligheidsinstructies bij de
volgende onderwerpen.
KB 1 Veiligheid bij de zaadoogst
Hulpmiddelen, persoonlijke uitrusting, aanwijzingen,
literatuur.
KB 2 Veiligheid bij kwekerij- en plantwerk
Vervoer scherpe kwekerijgereedschappen, persoonlijke beschermingsmiddelen, gebruik van giftige chemische middelen e.d.
KB 3 Bosverzorging
Met handgereedschappen en met kleine machines.
KB 4 Bosverzorging
Met eenassige trekkers.
KB 5 Oogsten van hout
Veiling van licht hout met handgereedschappen.

KB 6 Oogsten van hout
Velling van middelzwaar en zwaar hout met de motorzaag.
KB 7 Transport in en buiten het bos Paardentractie.
KB 8 Transport in en buiten het bos Tractoren.
Complete naslag
Deze instructiekaarten voor de bosbouw kunnen
worden aangevuld met reeds bestaande veiligheidsinstructiekaarten welke niet alleen voor de industrie,
maar ook voor de bosbouw van belang zijn. Aldus
ontstaat voor boseigenaren en leidinggevend personeel in de bosbouw een naslagwerkje op het gebied
van de bedrijfsveiligheid waar reeds lang een grote
behoefte aan bestond.
Bestellingen
De 8 veiligheidsinstructiekaarten voor de bosbouw,
bestelnummers KB 1 t/m KB 8, worden aan de bij
het Bosschap geregistreerde boseigenaren op aanvraag gratis ter beschikking gesteld. Wenst men
daarenboven alle overige ten dele ook voor de bosbouw nog van belang zijnde instructiekaarten te ontvangen, dan kan men deze eveneens bestellen bij
het Bosschap tegen de prijs van 3,92 in eenvoudige ringband of in luxe plastic ringband tegen de
prijs van f 7,90 inclusief 12% omzetbelasting.
Bestellingen dienen te geschieden door overmaking
van het verschuldigde bedrag op postrekening 6792
ten name van het Bosschap, Laan Copes van Cattenburch 100 te 's-Gravenhage.

Bosbrandweer
Aan het jaarverslag 1968 (najaar 1967-najaar 1968)
van de Stichting het Veluwse Bosbrandweer Comité
ontlenen wij de volgende gegevens.
In tegenstelling tot de zomer van 1967 werd die
van 1968 niet als zeer fraai ervaren. Toch kenmerkte zich 1968 door enkele perioden met zeer droog
en dus brandgevaarlijk weer in het voorjaar, de eerste helft van juni en het begin van juli, hetgeen
in de cijfers van het aantal branden tot uiting komt.
Ter vergelijking worden de cijfers van de twee vorige jaren en van het extreme jaar 1959 nog eens
gememoreerd:

Jaar
1968

19S7
1966
1959

Aantal branden
54 bosbranden
26 heidebranden
20 ruigtebranden
100
80
54
315

branden
branden
branden
branden

Verbrande oppervlakte

Torenbezetting

Schade

30 dagen
60 dagen
32 dagen
128 dagen

f
„
„
„

21.62 ha
14.29 „
4.08 „
39.99
51.75
36.05
333.41

ha
ha
ha
ha

44.445,—
32.000,—
21.800,—
16.000,—
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