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Persberichten Ministerie van Landbouw en Visserij
Directeur Staatsbosbeheer
bepleit
sociologisch
recreatieonderzoek

coördinatie

Bij het beheer van een terrein moet Staatsbosbeheer steeds de belangen afwegen tussen het bosbeheer, het natuurbeheer, de landschapsbouw en de
openluchtrecreatie. Al deze elementen zijn sterk met
elkaar verweven. Om over de gegevens die voor een
goed beheer nodig zijn te kunnen beschikken moet
veel onderzoek worden gedaan.
Hierover heeft ir. J. Verkoren, directeur Landschapsbouw en Natuurbehoud van Staatsbosbeheer het
volgende gezegd bij gelegenheid van een bezoek aan
een aantal recreatievoorzieningen van Staatsbosbeheer in de houtvesterij "Overijssel" door het bestuur
van de Stichting Recreatie. Het natuurwetenschappelijk onderzoek is geconcentreerd in enkele instituten zoals het Rijksinstituut voor Natuurbeheer in
Leersum en het Bosbouwproefstation te Wageningen.
Wat het sociaal-wetenschappelijk onderzoek betreft
moet meer kennis worden verkregen over hetgeen de
"recreant" zoekt en hoe zijn behoefte aan verpozing
in de open lucht het best kan worden bevredigd. Er
kan naar aanleiding hiervan dan worden gezocht naar
beheersvormen die aan de ene kant natuur en landschap tot zijn recht doen komen en anderzijds een zo
groot mogelijk aantal mensen de gelegenheid geeft
tot een goede recreatie in de open lucht.
Dit sociologisch onderzoek wordt door verschillende
instanties verricht. Ir. Verkoren is van mening dat
meer coördinatie van het onderzoek op dit gebied
nodig is. Dit hoeft niet te betekenen dat al dit onderzoek dooréén instituut moet worden uitgevoerd, hetgeen onpraktisch zou zijn. Wél is gewenst dat de
resultaten van de afzonderlijke onderzoekingen meer
aan elkaar gekoppeld worden. Daartoe moet reeds
bij de opzet van de onderzoekprogramma's de mogelijkheid tot koppeling worden ingebouwd. Een centraal punt, waar alle programma's en resultaten worden ingebracht, zou goede diensten kunnen verrichten
Ons land is met 8,4% beboste oppervlakte het naar
verhouding minst beboste land van het vaste land van
Europa. Uitgedrukt in hectares neemt de bosopper-

vlakte in ons land de laatste tijd toe. Gerekend per
hoofd van de bevolking is dit echter, als gevolg van
de sterke bevolkingstoename, niet het geval. Het aantal vierkante meters dat per hoofd aan bos en natuurterrein beschikbaar is, is in de loop van deze eeuw
zelfs sterk afgenomen. Het bedroeg in 1900, 1650 m2,
het was in 1930 nog maar 800 m2 en thans in 1971
staan wij op 300 m2 per hoofd.
Staatsbosbeheer beheert thans ongeveer 100.000 ha
terrein. Hiervan is 45.000 ha werkelijk bos en de rest
zijn natuurgebieden, waaronder vele reservaten.
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Als uitvloeisel van de sedert 1 januari 1971 doorgevoerde reorganisatie op het ministerie van landbouw
en visserij, waarbij o.a. een directoraat-generaal voor
de Landinrichting en de Visserijen werd geformeerd,
is voor de daaronder ressorterende provinciale
diensten tot een wijziging in de organisatiestructuur
besloten. De onderlinge samenhang van de taken,
waarmee de provinciale functionarissen en diensten
van dit directoraat-generaal zijn belast, maakt het
geboden optimale voorwaarden te scheppen voor een
gecoördineerde aanpak op provinciaal niveau. Daarom wordt in iedere provincie een hoofdingenieurdirecteur voor de Landinrichting benoemd, belast met
de leiding over alle provinciale ambtenaren van het
Staatsbosbeheer, de Cultuurtechnische Dienst, de
directie van de Visserijen en de directie Faunabeheer.
Deze overkoepeling brengt geen wijziging in het
takenpakket van de afzonderlijke dienstonderdelen.
Wel zal er in de verschillende provincies naar worden gestreefd tot een gemeenschappelijke huisvesting te komen, alsmede tot een integratie van diverse
hulpdiensten zoals post- en archiefzaken, tekenkamers, bodediensten e.d. Aangezien zulks geruime
tijd zal vergen, zal het in verband met het natuurlijke
verloop niet noodzakelijk zijn tot ontslagverlening
over te gaan aan thans bij de verschillende provinciale dienstonderdelen werkzame ambtenaren.
Zoals uitdrukkelijk gesteld in het antwoord op des229

betreffende vragen uit de Tweede Kamer, blijkt uit
deze afronding van de departementale organisatie
dat de Cultuurtechnische Dienst en het Staatsbosbeheer niet tot één nieuwe ambtelijke dienst worden
samengevoegd. Ook in deze nieuwe organisatiestructuur, die in overleg tussen de bewindslieden van
landbouw en visserij en van cultuur, recreatie en
maatschappelijk werk is voorbereid, worden de taken
en bevoegdheden van het ministerie van CRM in het
kader van de Natuurbeschermingswet gerealiseerd,
Ir. A. Stoffels, thans algemeen directeur van het
Staatsbosbeheer, zal als raadadviseur worden belast met internationale aangelegenheden op het terrein van het directoraat-generaal van de Landinrichting en de Visserijen. Tegelijkertijd zal de topstructuur van het Staatsbosbeheer worden herzien. De
huidige directeur voor Landschapsbouw en Natuurbeheer, ir. J. Verkoren, zal worden benoemd tot
directeur van het Staatsbosbeheer. Hij zal worden
bijgestaan door één adjunct-directeur en drie inspecteurs, die hun werkterrein resp. in de bosbouw, de
landschapsbouw en het natuurbeheer zullen vinden.
Voorlopig

v e r b o d tot kappen van boomrijen

te Neede

Hangende een vanwege Rijkswaterstaat in te stellen
nader onderzoek naar het verkeersbelang en de
wegsituatie hebben de staatssecretaris van cultuur,
recreatie en maatschappelijk werk, de heer H. J. L.
Vonhoff, en de minister van landbouw en visserij a.i.,
drs. J. Boersma bij gemeenschappelijke beschikking
een kapverbod tot 1 januari 1973 ingesteld op de
voorgenomen veiling van twee uit oogpunt van
natuur- en landschapsschoon fraaie wegbeplantingen in de gemeente Neede. Het betreffen hier de
ongeveer 21/) km lange bomenrij aan weerszijden
van de Haaksbergseweg, bestaande uit een 270 berken en eiken, en de circa 3 km lange rij van in
totaal een 785 eiken aan weerszijden van de Diepenheimseweg. De gemeente Neede heeft gemeend, deze
bomen uit overwegingen van verkeersveiligheid te
moeten kappen en van dit voornemen heeft zij volgens wettelijk voorgeschreven procedure bij het
Staatsbosbeheer melding gemaakt. Aangezien een
maand na melding met kappen zou mogen worden
begonnen en deze termijn te kort is om de belangen
van natuur- en landschapsschoon ten volle tegen die
van verkeersveiligheid af te wegen, heeft de regering
- met instemming van Gedeputeerde Staten van
Gelderland - het kapverbod ingesteld. Van deze in de
Boswet 1961 voorziene mogelijkheid is overigens
thans voor de eerste maal gebruik gemaakt.
De laanbeplanting langs de Haaksbergseweg heeft
een grote zeldzaamheidswaarde, terwijl de langs
de Diepenheimseweg staande beplanting met het gesloten kronendak en de aangrenzende houtwallen
een karakteristieke functie heeft in het open es- en
beekdalenlandschap. Deze laanbeplanting is dan ook
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voor behoud aangemerkt in het landschapsplan van
de ruilverkaveling Brammelo-Rietmolen.
Persbericht Stichting Recreatie
Jaarverslag Stichting
Recreatie:
milieuhygiëne probleem in druk bezochte
gebieden

recreatie-

In haar jaarverslag over 1969 en 1970 - dat ditmaal functioneel als een bureau-agenda is uitgevoerd - constateert de Stichting Recreatie dat de
problematiek rond de milieuhygiëne gelukkig steeds
meer tot nadenken stemt, maar dat het helaas maar
al te vaak alleen is gebleven bij signalering van het
milieubederf. Maatregelen ter voorkoming of tegengaan hiervan zijn niet of nauwelijks genomen. In dit
verband noemt de Stichting Recreatie o.a. de verontreiniging van oppervlaktewater door afvalstoffen
afkomstig van tijdelijke bewoners van tweede woningen, kampeerterreinen, woonboten, jachten, enz. Normaliter kan de riolering - zo die er is - in de
betreffende gemeente het aanbod van de eigen bewoners gemakkelijk verwerken. Wanneer echter gedurende het vakantieseizoen het inwonertal vaak vertienvoudigd is, blijkt in de meeste gevallen de capaciteit onvoldoende met als gevolg dat het oppervlaktewater in de wijde omgeving sterk wordt verontreinigd en zwemmen hierin dikwijls zou moeten
worden verboden. Financiële middelen om afdoende
maatregelen hiertegen te nemen ontbreken bij de
doorgaans kleine gemeenten, terwijl in subsidiëring
hiervan door de centrale overheid niet wordt voorzien.
De Stichting Recreatie stelt zich dan ook op het
standpunt dat het Ministerie van Cultuur, Recreatie
en Maatschappelijk Werk ook gelden ter beschikking
zou moeten stellen voor het financieren van voorzieningen van milieuhygiënische aard, voorzover de
verontreiniging veroorzaakt wordt door de openluchtrecreatie. Voorkomen moet worden dat recreatiegebieden, die vaak tën koste van hoge bedragen
tot stand zijn gekomen, binnen de kortst mogelijke
tijd onbruikbaar worden door het ontbreken van
voorzieningen ter verkoming en bestrijding van
milieuverontreiniging. Naar de mening van de Stichting Recreatie is het irreëel ervan uitte gaan dat
de gemeenten of anderen daarvoor zullen moeten
zorgen.
Ten aanzien van de vakantiespreiding schrijft de
Stichting Recreatie, dat hoewel in beide verslagjaren een duidelijke tendens waarneembaar was in de
richting van een merkbare vakantiespreiding het toerisme buiten het traditionele vakantieseizoen
neemt zienderogen toe - toch steeds niet van een
ideale toestand kan worden gesproken. Een belemmering voor een verbetering van de vakantiespreiding
vormen volgens de Stichting Recreatie de school-

vakanties en de collectieve bedrijfsvakanties. Zij is
dan ook van mening, dat gezien de in de toekomst te
verwachten langere vakanties, alsmede de toename
van het aantal vakantiegangers uit binnen- en buitenland, verlenging noodzakelijk is van de zomervakanties van de lagere scholen van zes tot acht weken.
Tevens vindt zij dat met name de werknemers zonder
schoolgaande kinderen in de gelegenheid moeten
worden gesteld hun vakantiedatum "vrij" te kunnen
kiezen. Daartoe zal door het bedrijfsleven moeten
worden nagegaan of afschaffing van de collectieve
bedrijfsvakanties kan worden gerealiseerd. Ook zal
ter regeling van een goede vakantiespreiding overleg vooral met Duitsland nodig zijn.
Ter bestudering en oplossing van bovengenoemd
vraagstuk dient naar de mening van de Stichting Recreatie op korte termijn een Staatscommissie te
worden ingesteld, waarin vertegenwoordigers van
het onderwijs, het bedrijfsleven, de toeristische organisaties, de overheid, alsmede het bij het toerisme
betrokken bedrijfsleven zitting krijgen.

Het jaarverslag geeft voorts een uitgebreid overzicht van de vele werkzaamheden die door de Stichting Recreatie zijn verricht. Als resultaat van overleg in werk- en beraadsgroepen - waarin naast
deskundigen van de bij de stichting aangesloten en
niet aangesloten organisaties, ook vertegenwoordigers
van de overheid zitting hebben -verschenen in
1969 en 1970 een aantal belangrijke rapporten.
O.a.: "Het kleine buitenverblijf", "Recreatie en wonen
l en II", "Toeristenbelasting en retributies", "De onverharde weg", "Openluchtrecreatie en gehandicapten", "Aanbevelingen m.b.t. het recreatieonderzoek",
"Recreatieonderzoek in groenvoorzieningen", "Sociale Academies en het recreatiewerk", terwijl werd
aangevangen met een beraad over de recreatie en
de landbouw, de ouderwordende mens en de sport.

Zaad- en kegeloogstprognosen voor 1972/73 en
voor 1973/74*)
Î 972/73
houtsoort

opbrengstverwach- numerieke
ting
waarde
(schaal
SBB)

95% betr.

groveden

middelmatig
matig
matig
slecht
middelmatig
slecht tot matig
middelmatig tot
vrij goed
middelmatig tot
vrij goed
slecht

51
40
40
24
52
34
55

40-61
25-55
24-57
10-37
32-71
12-56
42-67

54

45-64

31

19-42

Oostenr. den
Cors. den
fijnspar
inl. eik
beuk
berk
zwarte els
douglas

Interval

1973/74 (voorlopige schattingen)
houtsoort

opbrengstverwach- numerieke
ting
waarde
(schaal
SBB)

95% betr.
interval

g roveden

middelmatig tot
vrij goed
matig
matig

54

44-64

42
42

28-56
26-58

Oostenr. den
Cors. den

*) Stichting Bosbouwproefstation "De Dorschkamp",
Wageningerï.

Tenslotte vermeldt het verslag dat gedurende beide
verslagjaren een geregeld contact is geweest tussen
de Stichting Recreatie en bewindslieden, ambtenaren
en leden van de Tweede Kamer die betrokken zijn bij
de belangenbehartiging van de openluchtrecreatie
in ons land, mede waardoor de Stichting Recreatie
in 1969 en 1970 een werkelijk contactcentrum voor
openluchtrecreatie, vakantiebesteding en natuurbehoud is geweest.
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Oogstverwachtingsbericht voor boomzaden

Zwarte els

seizoen 1971/1972

Over het gehele land wordt een vrij goede tot plaatselijk een goede oogst verwacht.

Lariks, fijnspar en clouglas

Plaatselijk dragen enkele bomen vee! kegels zoals
in Drente, Overijssel en op de Veluwe, een oogst
wordt evenwel niet verwacht van lariks en van de
selectie-opstanden van douglas op de Veluwe. Voor
fijnspar is een beneden-middelmatige oogst te verwachten.

Berk

Voor het gehele land geldt een middelmatige tot vrij
goede oogst plaatselijk oplopend tot een goede
oogst. Uit de selectie-opstand in Oostelijk Flevoland
wordt geen oogst verwacht.
Es

Oostenrijkse

den

In de Duinstreek wordt een middelmatige oogst verwacht, voor de rest van het land loopt de verwachting
uiteen van slecht tot beneden-middelmatig. De eenjarige kegels geven voor het seizoen 1972/1973 hetzelfde beeld.
Corsicaanse

den

Voor de selectie-opstanden loopt de verwachting
uiteen van middelmatig (westelijk Noord-Brabant)
tot vrij goed (Texel). Gelet op de eenjarige kegels
mag voor 1972/1973 een vrij goede oogst worden verwacht in westelijk Noord-Brabant en op Texel.
Groveden

Voor de selectie-opstanden in westelijk NoordBrabant en in Overijssel luidt de verwachting slecht
tot beneden-middelmatig; voor de Veluwe plaatselijk
uiteenlopend van slecht tot middelmatig. De verwachting voor 1972/1973 komt niet boven een benedenmiddelmatige oogst uit, in westelijk Noord-Brabant
wordt een middelmatige oogst verwacht. De nietselectie-opstanden geven over het algemeen een iets
hogere verwachting met name in Noord-Brabant en in
het noorden van Limburg.
inlandse

eik

In de provincies Utrecht, Gelderland en NoordBrabant wordt plaatselijk een vrij goede oogst verwacht
Amerikaanse eik
Hiervan wordt over het algemeen een minder goede
oogst verwacht dan van de inlandse eik.
Beuk

Op een oogst van beukenoten behoeft niet te worden gerekend.
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Hoewel de es goed gebloeid heeft, heeft de voorJ aars nachtvorst de vruchtzetting verhinderd. Hier en
daar komen zaaddragende bomen voor.
Esdoorn

Een middelmatige tot vrij goede oogst met veel
plaatselijke verschillen.
De oogstverwachting is dit jaar teleurstellend. Aan
import van naaldhoutzaden valt dan ook niet te ontkomen want de voorraad inlands zaad is vrijwel uitgeput
In verband met de vooruitzichten van de oogst voor
1972/1973 za! ook aan voorraadvorming gedacht
moeten worden. Reserveer daarom zo vroegtijdig
mogelijk (en desnoods voor twee jaar) om teleurstelling te voorkomen.
Bij aankoop van zaad moet voor de meeste in de
bosbouw gebruikte houtsoorten tevens een NAKB
certificaat van herkomst door de leverancier worden
afgegeven.
Staatsbosbeheer
Koninklijke Nederlandsche
Heidemaatschappij

