Berichten
Persbericht Ministerie van Landbouw en Visserij
Steun overheid voorbehoud historische
buitenplaatsen succesvol
Vele van de overgebleven historische parken en tuinen
in ons land zijn nu opgeknapt, dankzij de subsidiemogelijkheden die de Rijksoverheid geboden heeft. Het
achterstallig onderhoud kon daarnaast door het werkgelegenheidsbeleid van de regering in veel van de parken en tuinen worden ingelopen, en ook het periodieke
onderhoud kon weer worden uitgevoerd. Bij elkaar
kwamen vijftig arbeidsplaatsen beschikbaar voor de
particuliere parken en tuinen. Op basis hiervan plus de
inzet van de eigenaren zelf kunnen er hiervan zo'n
tachtig van deze tuinen en parken redelijk onderhouden worden.
Dit onder meer zei minister ir. G. Braks (landbouw
en visserij) ter gelegenheid van de heropening van
Park Rosendael te Rozendaal (Gelderland) op 28 mei
jl. Voor het project Park Rosendael heeft minister
Braks 1,2 miljoen gulden beschikbaar gesteld uit de
werkgelegenheidsgelden 1984/1985, waarvan 17 miljoen gulden werd bestemd voor het wegwerken van
achterstallig onderhoud op de terreinen van de particuliere natuurbeschermingsorganisaties.
Zo'n tien jaar geleden bleek uit een onderzoek, dat
aan het onderhoud en beheer van de historische huizen en van de parken en tuinen in Nederland het een
en ander mankeerde. In de loop van de tijd hadden vele particuliere eigenaren de steeds hogere kosten niet
meer kunnen opbrengen. Veel van deze eigendommen
moesten worden verkocht aan bedrijven en instellingen. Meer steun van de overheid werd toen noodzakelijk geacht, met als uitgangspunt dat vooral de historische buitenplaatsen zoveel mogelijk in bezit en beheer
van particulieren hoorden te blijven. Die steun kwam er
- zo'n acht jaar geleden - in de vorm van de subsidiemogelijkheden van de "Beschikking bijdragen tuinen
en buitenplaatsen".
De bewindsman ging tevens in op twee actuele beleidsinstrumenten die rijksbijdragen voor de historische parken en tuinen mogelijk maken, teneinde nieuwe verwaarlozing en verlies van kenmerkende cultuurwaarden tegen te gaan en om het natuurschoon en de
natuurwetenschappelijke waarden te beschermen. De
minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur is
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ertoe overgegaan
de cultuurhistorisch
meest
waardevolle parken en tuinen in samenhang met de
historische huizen en bijgebouwen aan te wijzen tot
beschermd monument. Inmiddels hebben vijf parken
en tuinen zo'n beschermde status. Onder andere Het
Huys te Manpad in Heemstede en Het Huys ten Donck
in Ridderkerk. "Aansluitend op dat initiatief heb ik," aldus minister Braks, "een experiment laten doen met de
aanwijzing van historische parken en tuinen tot beschermd natuurmonument."
Persbericht Bosschap
Gebruik van dierlijke mest op bosgrond en op
kapvtakten verboden
Op 27 mei jl. heeft het bestuur van het Bosschap een
verordening vastgesteld op grond waarvan het verboden is dierlijke meststoffen te gebruiken, te doen of te
laten gebruiken op bosgronden en op kapvlakten,
waarvoor een verplichting tot herbeplanting bestaat.
Deze regeling treedt op 21 juni 1986 in werking.
Het bestuur van het schap heeft deze regeling getroffen om een einde te maken aan het dumpen van
dierlijke mest in bossen en op kapvlakten. In het bijzonder in gebieden met een omvangrijke intensieve
veehouderij blijken boeren in toenemende mate hun
toevlucht te nemen tot lozing van hun mestoverschotten op bosgronden en kapvlakten. Dit is uit bosbouwkundige overwegingen zeer nadelig. De kwaliteit
van de groeiplaats wordt er sterk nadelig door beïnvloed.
Het dagelijks bestuur van het Bosschap kan ontheffing verlenen van het verbod als het gebruik van dierlijke meststoffen uit bosbouwkundige overwegingen verantwoord is.
De door het Bosschap getroffen regeling heeft een
tijdelijk karakter en zal van rechtswege vervallen op
het moment waarop krachtens de in voorbereiding zijnde Wet Bodembescherming gestelde regels terzake
van het gebruik van dierlijke meststoffen van kracht
worden.
De naleving van de verordening zal streng worden
gecontroleerd. Overtreding van het verbod levert een
strafbaar feit op en kan worden bestraft met een hechtenis en/of een geldboete. Daarenboven kunnen bijkomende straffen worden opgelegd.

Koninklijke Nederlandse Bosbouw Vereniging
Ref.: 86.75/ejvw
Aan de Minister van Landbouw en Visserij
Bezuindenhoutseweg 73
2594 AC 'S-GRAVENHAGE
Arnhem, 5 juni 1986
Excellentie,
De Koninklijke Nederlandse Bosbouw Vereniging - de
Nederlandse vereniging van deskundigen op het gebied van bos en bosbouw, die zich ten doel stelt het
bevorderen van de bosbouw, de landschapsbouw en
het natuurbehoud - tijdens haar vergadering op 25
april jl. in Deurne geschokt door de snelle en ernstige
achteruitgang van de gezondheidstoestand van de
bossen in de Peel, verzoekt u naar aanleiding van haar
beraadslagingen over het Nederlandse bos en de gezondheidstoestand daarvan:
- er in uw beleid garant voor te staan, dat bosinstandhouding en -ontwikkeling, zowel als bosuitbreiding, zodanig kunnen plaatsvinden, dat deze kwalitatief in overeenstemming zijn met het niveau van brede
maatschappelijke functievervulling zoals onder meer
als wens verwoord in het Meerjarenplan Bosbouw;
- en voorts, gezien de gezondheidstoestand van onze bossen, die zich in negatieve zin ontwikkelt met bijvoorbeeld de regio de Peel als indicator, de middelen
beschikbaar te stellen om de in het bos aangerichte
schade te herstellen en verder zodanige maatregelen
te treffen, dat bosbedrijven in staat worden gesteld op
korte termijn overbruggingsmaatregelen te treffen, die
de overlevingskansen van bedreigde bossen bevorderen.
Ter toelichting het volgende:
Met de bossen zijn grote maatschappelijke belangen
- zie ook het Meerjarenplan Bosbouw — gemoeid en
er is in belangrijke mate in geïnvesteerd. Er dient een
passend instrumentarium te worden geschapen om de
in het Meerjarenplan aangeduide ontwikkeling en uitbreiding te initiëren. De gezondheidstoestand van ons
bos, zoals vastgesteld in onder andere de vitaliteitsonderzoeken van de afgelopen jaren, vraagt om additionele maatregelen op internationaal en nationaal niveau, onder andere door bosbedrijven in staat te stellen
op
korte
termijn
een
pakket
van
overbruggingsmaatregelen te nemen ter zake van
onder andere het bijstellen van beheersplannen, het
nemen van fytosanitaire maatregelen, het toepassen
van stikstofarme bemesting met kunstmeststoffen, het
vervroegd kappen (kapitaalvernietiging) van aangetaste opstanden, het aanpassen van de boomsoortenkeus
en het treffen van regelingen terzake van de houtafzet.

Het bestuur van de Koninklijke Nederlandse Bosbouw Vereniging zal het zeer op prijs stellen wanneer
zij in de gelegenheid wordt gesteld om haar zorgen,
zoals die hierboven verwoord zijn, aan u in een gesprek uiteen te zetten en nader toe te lichten.
Met gevoelens van hoogachting,
w.g. Prof. ir. M.M.G.R. Bol
Voorzitter
w.g. Ing. G. Bruggink
Secretaris
cc.
Zijne Excellentie de Minister van VROM
Zijne Excellentie de Minister van Economische Zaken
Leden Vaste Kamercommissies van Landbouw en Visserij, VROM en Economische Zaken
Fractieleiders van politieke partijen in de Tweede
Kamer
Directeur Staatsbosbeheer

Koninklijke Nederlandse Bosbouw Vereniging
Ref.: 86.74/ejvw
Aan de Kabinetsinformateur
Drs. J. de Koning
Departement van Algemene Zaken
Postbus20001, 2500 EA 'S-GRAVENHAGE
Arnhem, 13 juni 1986
Excellentie,
Hierbij hebben wij de eer uw aandacht te vragen voor
een aantal problemen inzake de bosbouw, die aan de
orde kwamen tijdens de voorjaarsvergadering van de
Koninklijke Nederlandse Bosbouwvereniging d.d. 25
april 1986.
Deze problemen betreffen in hoofdlijnen:
- De gezondheidstoestand van onze bossen ontwikkelt zich in negatieve zin. Het is noodzakelijk, dat de
middelen beschikbaar worden gesteld om de oorzaken
van schade aan natuur en bossen te voorkomen.
- Het is noodzakelijk, dat het milieubeleid in algemene zin zodanig verder wordt ontwikkeld, dat bossen en
natuurterreinen zich kunnen herstellen en zich verder
gezond kunnen ontwikkelen.
- Het is noodzakelijk, met bijvoorbeeld de regio de
Peel als indicator, de middelen beschikbaar te stellen
om de in het bos aangerichte schade te herstellen en
verder zodanige maatregelen te treffen, die de overlevingskansen van bedreigde bossen bevorderen.
De genoemde onderwerpen zijn ook verwoord aan
de thans demissionaire bewindslieden van de ministeries van Landbouw en Visserij, VROM en Economi225

sche Zaken, waarvan wij u hierbij kopieën doen toekomen.
In de verwachting, dat aan de grote maatschappelijke betekenis van het bos voor de samenleving en aan
het opheffen van invloeden, die duurzame instandhouding, gezondheid en ontwikkeling bedreigen, in de komende kabinetsperiode grote aandacht zal worden
toegekend, verblijven wij,
met gevoelens van hoogachting,
w.g. Prof. ir.M.M.G.R. Bol
Voorzitter
w.g. Ing. G. Bruggink
Secretaris
Koninklijke Nederlandse Bosbouw Vereniging
Ref.: 86.76/ejvw
Aan de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer
Van Alkemadelaan 85
2597 AC'S-GRAVENHAGE
Arnhem, 5 juni 1986
Excellentie,
De Koninklijke Nederlandse Bosbouw Vereniging - de
Nederlandse vereniging van deskundigen op het gebied van bos en bosbouw, die zich ten doel stelt het
bevorderen van de bosbouw, de landschapsbouw en
het natuurbehoud - tijdens haar vergadering op 25
april j). in Deurne geschokt door de snelle en ernstige
achteruitgang van de gezondheidstoestand van de
bossen in de Peel, verzoekt u naar aanleiding van haar
beraadslagingen over het Nederlandse bos en de gezondheidstoestand daarvan dringend te willen bevorderen
- dat het milieubeleid in algemene zin zodanig verder wordt ontwikkeld, dat bossen en natuurterreinen
zich gezond kunnen ontwikkelen;
- dat het beleid wordt bijgesteld indien blijkt - onder
verwijzing naar de gezondheidstoestand van de bos-
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sen met bijvoorbeeld de regio de Peel als indicator dat bestaande opties het in de vorige alinea vermelde
doel - gezond bos - al op korte termijn niet kunnen
verwezenlijken;
- dat de middelen beschikbaar worden gesteld om
de oorzaak van de schade aan bossen en natuurterreinen te voorkomen.
Ter toelichting het volgende:
Met de bossen zijn grote maatschappelijke belangen
- zie het Meerjarenplan Bosbouw - gemoeid. Het is
dringend gewenst die maatregelen te treffen, die regeringsintenties met betrekking tot bossen en bosbouw
mogelijk maken. Daartoe behoren onder andere een
zorgvuldige regeling van de normering van schadelijke
uitstoot en een snelle invoer van die normering en bevordering van verder onderzoek terzake.
Bos als indicator laat plaatselijk reeds zien op korte
termijn te worden bedreigd en nauwelijks te kunnen
overleven als gevolg van directe en indirecte gevolgen
van vervuiling. De vitaliteitsonderzoeken van de afgelopen jaren naast de bosbeelden in de Peel verschaffen daarover zeer verontrustende informatie.
Het bestuur van de Koninklijke Nederlandse Bosbouw Vereniging zal het zeer op prijs stellen wanneer
zij in de gelegenheid wordt gesteld om haar zorgen,
zoals die hierboven zijn verwoord, aan u in een gesprek uiteen te zetten en nader toe te lichten.

Met gevoelens van hoogachting,
w.g. Prof. ir. M. M. G. R. Bol
Voorzitter
w.g. Ing. G. Bruggink
Secretaris
cc.
Zijne Excellentie de Minister van Landbouw en Visserij
Zijne Excellentie de Minister van Economische Zaken
Leden Vaste Kamercommissies van Landbouw en Visserij, VROM en Economische Zaken
Fractieleiders van politieke partijen in de Tweede
Kamer
Directeur Staatsbosbeheer

