Berichten

Subsidieregelingen van de provincie Gelderland
voor particulier bos- en landgoederenbezit en voor
kleine landschapselementen.
Provinciale Staten van Gelderland hebben tegen het
einde van 1980 twee subsidieregelingen afgekondigd,
te weten:
- de subsidieregeling voor particulier bos- en landgoederenbezit en
- de subsidieregeling kleine landschapselementen.
Algemeen uitgangspunt van deze regelingen is, dat
zij in beginsel niet volgend zijn op het rijksbeleid, in
die zin, dat een aanvulling wordt gegeven op rijksbijdragen; maar op zich zelf staand.
Beide genoemde regelingen vormen een waardevolle aanvulling op de rijksregelingen, omdat zij in het
algemeen inspelen op situaties die door de rijksregelingen niet worden bestreken.
De subsidieregeling voor particulier bos- en landgoederenbezit beoogt bij te dragen tot de instandhouding en het herstel van bossen en landgoederen.
Alleen particulieren kunnen voor subsidie in aanmerking komen.
Voor subsidiëring komen in aanmerking:
- de Prunus-bestrijding;
- deelname aan de totstandkoming van een telecommunicatiesysteem;
- onderzoek naar integraal beheer van landgoederen;
- herstel en onderhoud van padenstelsels, waterlossingen, grachten, vijverpartijen, bruggen, bomen,
lanen, etc.;
- herstel en onderhoud van andere door G.S. vast te
stellen fandgoedelementen.
Voor wat de bestrijding van de Prunus betreft is de
regeling (in afwijking van het eerdergenoemde algemene uitgangspunt) volgend op het rijksbeleid; er
wordt een suppletie tot 95% van de kosten gegeven
en een subsidie van 95% in die gevallen dat geen
rijksbijdrage wordt toegekend. De Prunus-bestrijding
moet dan wel projectsgewijs geschieden.
Voor de andere elementen uit de subsidieregeling
geldt dat de bijdrage van de provincie maximaal 75%

van de door G.S. aanvaardbaar geachte kosten tot
een maximum van ƒ 50.000,- per aanvrage bedraagt.
Belangrijk element uit de regeling vormt de subsidiemogelijkheid voor onderzoek naar integraal
beheer van landgoederen. Deze mogelijkheid is geïntroduceerd omdat de provincie zich realiseert dat op
landgoederen sprake is van een verwevenheid van de
onderdelen van het landgoed en een verwevenheid
van gebruiksmogelijkheden, waardoor het landgoed
in wezen meer is dan de som der samenstellende
delen. Daarom is voor een verantwoord beheer en exploitatie van een landgoed een landgoed beheersplanning nodig, die voor de totaliteit van het landgoed
is opgezet met een daarbij behorende analyse van
kosten en baten. Op die manier zal het mogelijk zijn
knelpunten in het landgoedbeheer op te sporen. Vervolgens kan de provincie dan bezien of en in hoeverre
het op haar weg ligt deze knelpunten op te heffen.
De subsidieregeling kleine landschapselementen
heeft tot doel de bevordering van de instandhouding
en het herstel van kleine beroepselementen. Op
grond van deze regeling kan aan gemeenten die het
wegwerken van achterstallig onderhoud van kleine
landschapselementen uitvoeren, dan wel laten uitvoeren, worden toegekend. Voorwaarde is dat tussen
de gemeenten en de eigenaar c.q. gebruiker een onderhoudsovereenkomst met een duur van tenminste
twaalf jaar moet worden gesloten, welke voorziet in
het onderhoud van het betreffende landschapselement.
Het is verheugend dat het provinciaal bestuur van
Gelderland er blijk van heeft gegeven dat het zich
bewust is van haar medeverantwoordelijkheid - de
rijksoverheid is primair verantwoordelijk - voor het
behoud van het particuliere bos- en landgoederenbezit.
De verwachting is gerechtvaardigd dat de beide regelingen in het Gelderse hun positieve invloed niet
zullen missen.

145

Bestrijding van de Amerikaanse vogelkers met
pathogene schimmels; een perspectief

Wetenschappelijk duinbeheer en de plaats van het
natuurbehoud

P. C. Scheepens, Centrum voor Agrobiologisch Onderzoek (CABO), Wageningen.

Op 26 maart J.l. zijn twee leden van de Koninklijke Nederlandse Bosbouw Vereniging, te weten professor
dr. V. Westhoff en dr. J. H. A. Boerboom, in het
stadhuis te 's-Gravenhage gehuldigd voor hun wetenschappelijk en adviserende werk ten behoeve van het
goed beheer van de Haagse duingebieden Meijendel,
Kijfhoek en Bierlap, waarmee ze bijgedragen hebben
aan het ontstaan van een nieuwe "Haagse school"
van duinbeheer en duinonderhoud.
Burgemeester drs. F. G. L. L. Schols reikte in een
plechtige bijeenkomst de Penning van Bijzondere
Verdienste van de stad 's-Gravenhage uit aan professor Westhoff, en aansluitend de Abraham Schierbeekprijs aan dr. Boerboom. Een en ander werd muzikaal omlijst door het Haags Piano Trio.
In een dankwoord ging professor Westhoff in op
het spanningsveld tussen natuurbehoud en recreatie
in het duingebied, terwijl dr. Boerboom sprak over
het gebruik van het duin door de eeuwen heen. Alle
toespraken zullen door de gemeente Den Haag in
druk uitgegeven worden; uit de rede van professor
Westhoff volgen hieronder reeds enkele fragmenten.
"Dat het belang (van het Haagse duingebied) voor
de kustverdediging primair is, zal in Nederland nauwelijks tegenspraak ontmoeten; deze functie betreft
echter in hoofdzaak de zeereep. Krachtens de bestemming van het gebied heeft vervolgens de waterwinning prioriteit; natuurbehoud en recreatie komen
daarna. Over deze beide functies wil ik verder met u
spreken.
Willen we het belang van het natuurbehoud en dat
van de recreatie tegen elkaar afwegen, dan dienen we
ons eerst af te vragen wat die ogenschijnlijk vanzelfsprekende termen eigenlijk inhouden. Onder "natuurbehoud" verstaan wij het behoud van de verscheidenheid van de natuur In ruimte en t i j d . . . .
Een kwestie die veel misverstand heeft opgeroepen
en dit nog steeds doet, is de vraag of het natuurbehoud dan niet mede ten doel heeft, de natuur in
stand te houden omwille van haar schoonheid. De
leek, die geen planten en dieren kent en geen notie
heeft van het belang van deze organismen voor de
samenleving, kan zich het natuurbehoud moeilijk
anders voorstellen dan als een esthetisch streven.
Duidelijk komt dit tot uiting in het onjuiste gebruik van
de term "natuurschoon".

Ruim een jaar geleden is op het CABO een onderzoek gestart om de perspectieven te bestuderen
voor bestrijding van de Amerikaanse vogelkers
(Prunus serotina Erhr.) met inheemse pathogenen.
De eerste resultaten met de schimmel Chondrostereum purpureum lijken gunstig. In een oriënterende
proef zijn in het voorjaar van 1980 96 stobben van
zaailingen (stamdiameter 15-30 mm) met mycelium
van de schimmel behandeld; in oktober 1980 waren
95 daarvan tenminste bovengronds volledig afgestorven.
Zoals met alle nieuwe ontwikkelingen zal het tenminste nog enige jaren van intensief onderzoek
vergen voordat al dan niet tot toepassing in de
praktijk kan worden geadviseerd. Dit aanvullende onderzoek heeft in de eerste plaats betrekking op de
werking van de schimmel tegen Amerikaanse vogelkers: onder andere het effect op herhaaldelijk afgezette struiken, optimale tijdstip van toepassing, eventueel optreden van hergroei. Verder zal de schimmel
moeten worden ontwikkeld tot een bedrijfszeker, gemakkelijk toe te passen produkt. Dit laatste is riodig,
omdat de schimmel slechts de behandelde bomen
doodt; als door aanvoer van zaad opnieuw een probleem ontstaat zal ook opnieuw ingegrepen moeten
worden.
Een ander belangrijk facet van het onderzoek zal
zijn om vast te stellen, of door toepassing van C. purpureum de kans wordt vergroot, dat waardevolle
bomen worden aangetast. Dit toegevoegde risico
dient te worden afgewogen tegen dat van andere methoden voor bestrijding van de Amerikaanse vogelkers. Dit onderzoek zal gebeuren In overleg met
de werkgroep Amerikaanse vogelkers van de Coördinatiecommissie voor Onkruidonderzoek en fruitteeltdeskundigen.
De tot nu toe verkregen resultaten, en een globale
aanduiding van het verdere onderzoeksprogramma
zijn vastgelegd in CABO-verslag nr. 29 met bovenstaande titel.
(Uit: Gewasbescherming 12(2) maart 1981, p. 50)

De eerste officiële rijksinventarisatie van hetgeen
wij nu wetenschappelijk belangrijke natuurgebieden
zouden noemen, sinds 1929, heette "inventarisatie
van het natuurschoon", en ook in de Staten-Generaal
is dit vele jaren de gebruikelijke term geweest. Een
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moderne vorm van ditzelfde misverstand is het versluierend gebruik van het woord "groen", bijvoorbeeld in de slagzin van Natuurmonumenten, die luidt:
"om het behoud van de groene ruimte", In feite gaat
het voor het natuurbehoud niet in de eerste plaats om
die groene ruimte. In een vochtig klimmaat als dat
van Nederland blijft het landschap heus wel groen,
wat er ook gebeurt. Waar het om gaat is wat er achter
die groene fagade verloren is gegaan en nog gaat: de
diversiteit aan soorten en levensgemeenschappen.
Als 90% van onze planten- en dierensoorten uit ons
land zouden zijn verdreven en onze flora nog slechts
zou bestaan uit mais, aardappelen, bieten, Amerikaanse populieren, bospest, paardebloemen en
enkele tegen drijfmest bestande grassen, dan is die
ruimte nog altijd "groen"; doch wat hebben we daar
dan nog aan?
Maar speelt de schoonheid van de natuur voor het
natuurbehoud dan geen rol? Natuurlijk wel; de natuurbeschermer is meer dan wie ook gevoelig voor
deze schoonheid; maar hij kan zoiets subjectiefs niet
als argument gebruiken. De betekenis van een
gebied voor het natuurbehoud kan niet worden afgemeten naar zijn schoonheid, maar wel naar criteria
als de relatieve zeldzaamheid van soorten en levensgemeenschappen, zowel nationaal als internationaal
bezien, en voorts de gaafheid of mate van ongestoordheid, de interne verscheidenheid ofwel de patroondiversiteit, de vervangbaarheid en de houdbaarheid. . .
We komen nu tot de openluchtrecreatie, die in haar
moderne vorm van massarecreatie eerst dateert van
de laatste kwart eeuw. De eerste moeilijkheid die we
bij de bespreking van deze functie ontmoeten is, dat
de verschillende typen van recreanten zozeer uiteenlopen, Aan het ene uiterste staat de natuuronderzoeker, die geniet van het buiten zijn omdat hij bevrediging vindt in de omgang met de hem vertrouwde
planten en dieren; aan het andere uiterste hetzij de
trimmer, hetzij de man of vrouw die naar Meijendel
gaat omdat je daar je hond kunt meenemen, of de
stationaire recreant, die het te doen is om een gezellig zitje in het groen, liefst vlakbij de auto, met een
spannend boek en wat speelgoed voor de kleintjes.
Tussen die uitersten bestaat een lange reeks van
overgangen. Toch is het mogelijk er ons een beeld
van te vormen welke waarden de bezoekers in
Meijendel en meer in het algemeen in onze duinen
beJeven, ongeacht de vraag of zij enige kennis van de
natuur bezitten of die kennis zelfs maar op prijs
zouden stellen. We kunnen die waarden samenvatten
in vier begrippen: ruimte, eenvoud, verscheidenheid
en tenslotte: natuurlijkheid, datgene wat in rhetorischetaal "ongereptheid" h e e t . . . .
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Tussen het belang van het natuurbehoud en dat
van de recreatie bestaat nu in Meijendel een spanningsveld van tweeërlei aard. Het ene aspect is kwalitatief; dit komt er op neer, dat Meijendel zich slechts
leent en ook alleen bedoeld is voor die typen van recreanten die de speciale aard en kwaliteit van het
terrein op prijs stellen. Degenen voor wie zulks niet
het geval is, kunnen in het belang van het behoud van
het terrein beter elders aan hun trekken komen. Een
aanzienlijk groter probleem evenwel is van kwantitatieve aard. Ook die bezoekers die met de beste bedoelingen komen, die waardering hebben voor het
gebied en zijn levende have, en op wier gedrag niets
valt aan te merken, oefenen invloed uit op het terrein
waar zij zich ophouden, en de mate van deze invloed
hangt samen met hun aantal. Zijn er weinigen, dan is
hun uitwerking welhaast onmerkbaar; komen er
steeds meer, dan is het effect waarneembaar en moet
men zich gaan bezinnen op maatregelen; worden het
er echter zeer velen, dan is de invloed van hun aanwezigheid rampzalig en daalt de waarde van het door
hen onder de voet gelopen oord zienderogen. Dan
wordt de kip met de gouden eieren geslacht. Ir. S. van
der Werf, medewerker van het Rijksinstituut voor Natuurbeheer, heeft de gevolgen van een dichte recreatiedruk op de plantengroei van Meijendel nauwkeurig
onderzocht en nagegaan, hoe speciaal in de eigenlijke vallei Meijendel in engere zin de natuurwaarden
daardoor grotendeels reeds verloren zijn gegaan.
Men dient derhalve goed te beseffen, dat natuurbehoud en intensieve recreatie tegengestelde belangen zijn, die elkaar slecht verdragen. Reeds in de
veertiger jaren noemde de toenmalige directeur van
de P.P.D. van Noord-Brabant de recreatie terecht het
koekoeksei in het nest van de natuurbescherming.
Dat de rijksoverheid deze controversiële belangen
niet alleen in één ministerie, dat van C.R.M., heeft samengebracht, maar ook daarbinnen zelfs In één
hoofdafdeling, is dan ook nauwelijks een logisch
beleid te noemen,.. .
Een doeltreffend beheer van een gebied als
Meijendel is slechts mogelijk, wanneer de verschillende functies van het duin door één instantie, vanuit
één centraal gezichtspunt, tegen elkaar kunnen
worden afgewogen. Dit houdt In, dat het beheer in
één hand moet zijn, zoals in Meijendel gelukkig ook
het geval is. Ik zeg dit met nadruk. De Duinwaterleiding heeft er reeds vele tientallen jaren naar gestreefd, een zodanig beheer te voeren, dat het natuurlijk karakter van het gebied zo goed mogelijk
behouden bleef, zowel in visueel opzicht als ten
aanzien van de levende have. Ondanks een zekere
onvermijdelijke wisseling van inzichten bij de achtereenvolgens aan haar uitgebrachte adviezen heeft zij
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daarbij een wijs beleid van continuïteit weten te
voeren. Dat zulk een beheer vooral in vroegere jaren
zeker niet vanzelfsprekend was, valt te Illustreren aan
de nabijgelegen, voorheen door het toenmalige

Staatsbosbeheer aangelegde monotone aanplant van
exotisch naaldhout, waardoor het betreffende duingebied zowel zijn waarde voor het natuurbehoud als
die voor de recreatie goeddeels heeft verloren.

Nieuwe machines en werktuigen
Hoogwerkers
Voor gebruik bij het opsnoeien van laanbomen, bij de
boomverzorging of bij de oogst van kegels voor de
zaadwinning kan gebruik gemaakt worden van een
hoogwerker. Nadeel van veel hoogwerkers is hun geringe terreinvaardigheid. Daarnaast ontlenen veel
hoogwerkers hun stabiliteit aan steunpoten.
De hoogwerkers die door de firma Barth geïmporteerd en gefabriceerd worden, ondervangen beide
problemen. Het zijn zelfrijdende hoogwerkers,
voorzien van twee hydraulisch aangedreven wielen en
één of twee zwenkwielen. De besturing geschiedt
door een van de aangedreven wielen stop te zetten of
zelfs de draairichting geheel om te draaien.
Er zijn een vijftal typen waarvan de grootste H 10 T
is uitgerust met een telescoplsche arm. De andere
typen zijn voorzien van een vaste arm. Alle machines
kunnen worden uitgerust met hydraulische aansluitingen op het werkplatform zodat hydraulisch snoeigereedschap kan worden gebruikt. De onderstaande
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grafieken geven de maximale platform hoogten aan
voor de verschillende typen. Het type H 10 T is afgebeeld op de foto. De prijzen lopen uiteen van
ƒ 26.500,- voor het kleinste model tot ca. ƒ 68.500,voor het grootste model.
Nadere inlichtingen bij de firma A. J. Barth, Handelmaatschappij B.V., Noord Voorstraat 43, Postbus
5186,3295 2H 's-Gravendeel. Tel. 01853-3433.

Uitsleeptang
De firma Stierman Soest B.V. is
sinds kort importeur geworden
van de Skogma uitsleeptang uit
Zweden. De tang is geschikt om
aangebouwd te worden aan de
driepuntshefinrichting van een
trekker. Door de compacte afmetingen en betrekkelijk gering gewicht (205 kg) kan de tang ook aan
kleinere trekkers worden aangebouwd.
De maximale opening van de
tang is 1,3 m, de kleinst opneembare diameter rondhout is 8 cm.
De tang kan door middel van een
stuurstang boven het hout gedraaid worden.
De importeur noemt een richtprijs van ƒ5.250,- exclusief BTW.
Nadere inlichtingen: Stierman
Soest B.V., Postbus 108, 3760 AD
Soest. Tel. 02155-10272.

Persberichten
Ministerie van Landbouw en
Visserij
Presentatie "Aanleg en beheer van
bos en beplantingen"
Minister Braks: Zorg voor bos,
natuur en landschap belangrijk
"De instandhouding en het beheer
van bos, natuur en landschap zijn
in het licht van onze financiële en
economische problemen niet van
zorg ontbloot. Een doeltreffende
aanpak is juist daarom extra van
belang. Ik hoop dat dit boek
daartoe een wezenlijke bijdrage
kan leveren."
Dit o.m. zei minister ir. Braks
(landbouw en visserij) bij de aanbieding van het boek "Aanleg en
beheer van bos en beplantingen"
aan vertegenwoordigers van organisaties die zich intensief met bos
en landschap bezighouden, t.w. de
Vereniging van Nederlandse Ge-

meenten, de Vereniging van
Hoofden van Gemeentelijke Beplantingen, het Bosschap en de
Nederlandse Vereniging van Boseigenaren.
"Bos, natuur en landschap zijn
erg bepalend voor de kwaliteit van
ons milieu. Vandaar dat mijn departement veel tijd en aandacht
aan deze zaken besteedt", aldus
de minister, die er verder op wees
dat beplantingen in onze verstedelijkte, industriële samenleving een
belangrijke functie vervullen.
Bosarm
Minister Braks herinnerde er aan
dat ons land met acht procent één
van de bosarmste landen van
Europa is. Een groot deel van ons
bos is erg jong, staat op zeer arme
grond en is nogal eenzijdig van samenstellling. De arme grond beperkte de bosbouwkundige mogelijkheden. Alleen de weinig eisen-

de naaldboomsoorten konden hier
aarden. Pas nu begint, door het
opgroeien van een eerste generatie naaldbomen op deze jonge
bosgronden, een beter bosklimaat
te ontstaan en wordt het mogelijk
over te te gaan tot aanplant van
meer-eisende naaldboomsoorten
en loofbomen.
De minister benadrukte de grote
betekenis die bos voor de totale
wereldbevolking heeft bij erosiebestrijding en grondstoffenvoorziening. Hij constateerde dat de
grote vraag naar hout in WestEuropa bebossing, herbebossing
en een goed bosbeheer uiterst
noodzakelijk maakt.
Bosgebruik
Daarom ook acht de bewindsman
het noodzakelijk, meer aandacht
aan de houtproduktie te besteden.
Economisch producerende bosbedrijven kunnen een belangrijke bij149

drage leveren aan het betaalbaar
houden van de andere, recreatieve
functies van onze bossen. Een belangrijk onderdeel van het beleid
is dan ook het stimuleren van een
doelmatige beheersplanning, afgestemd op de verschillende
functies,
"Aanleg en beheer van bos en
beplantingen" is verkrijgbaar in de
boekhandel en bij de uitgeverij
Pudoc In Wageningen. De prijs bedraagt/50,-.

Minister Braks verruimt bijdragen
voor bosonderhoud en herinplant;
bevordering werkgelegenheid in
de bosbouw met ƒ 3 min.
Minister ir. G. Braks {landbouw en
visserij) heeft maatregelen afgekondigd die de bosexploitanten financieel een extra steun in de rug
geven. Het gaat om een verruiming van de subsidiemogelijkheden voor
onderhoudswerkzaamheden en voor herinplant. De
bedoeling van de minister is, de
werkgelegenheid in de bosbouwsector te bevorderen en bij te
dragen aan de instandhouding van
ons bos.
De maatregelen betreffen twee
voor de bosbouw belangrijke regelingen: de Beschikking bosbljdragen, die in overeenstemming
met de staatssecretaris van cultuur, recreatie en maatschappelijk
werk is vastgesteld, en het Besluit
bijdragen herbeplantingen. De bijdrage in de kosten van herbeplanting is verhoogd van 50 naar
75 procent. Deze subsidie zal niet
meer in twee termijnen, maar
ineens na de uitvoering worden
uitgekeerd. Ook kan in bepaalde
gevallen het aantal stuks plantsoen per ha dat voor subsidie In
aanmerking
komt,
vergroot
worden en aangepast aan hetgeen
in die gevallen bosbouwkundig
noodzakelijk is. Nieuw Is dat er nu
in beperkte mate mogelijkheden
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zijn om de kosten van het omrasteren van jonge aanplant ter voorkoming van wildschade in bepaalde gevallen te subsidiëren. Tot
op heden werd er met deze kosten
geen rekening gehouden, uitgaande van de veronderstelling
dat bij goed wildbeheer de schade
binnen redelijke perken gehouden
zou kunnen worden. Nieuw voor
beide regelingen is voorts dat de
overheid de kosten van planvoorbereiding en toezicht op de uitvoering van de werkzaamheden bij
de subsidievaststelling betrekt. De
minister heeft de maatregelen die terugwerkend tot 1 januari
1981 van kracht zijn geworden genomen na advies van de Bosbouwvoorlichtingsraad. Voor een
en ander krijgt de bosbouw dit jaar
ca ƒ 3 min. extra beschikbaar. Dat
is een belangrijke financiële injectie voor de bosbedrijven, die
momenteel met liquiditeitsproblemen te kampen hebben. Deze
liquiditeitsproblemen kunnen ernstige gevolgen hebben voor de
werkgelegenheid in de bosbouw.
Dit vormt een bedreiging voor de
onderhoudstoestand van onze
bossen, hetgeen ertoe zou kunnen
leiden dat op langere termijn het
bos niet alleen zijn functie als producent van hout, maar ook zijn
maatschappelijke functies niet
meer vervult.

Bosschap
Bosbrandwaarschuwingsborden
Waarschuwingsbord brandgevaar,
40 x 50 cm è ƒ 25,-. Het bord is
duidelijk geletterd, kleurvast en
weer- en windbestendig. De afbeelding van het bord - pijnboomembleem - komt overeen
met die welke in een aantal andere
Europese landen wordt gebruikt.
Te bestellen bij de commissie
Voorlichting
Bosbrandpreventie
van het Bosschap, Laan Copes
van Cattenburch 100, 's-Gra-

venhage. Bij overschrijving op
postgirorekeningnummer 6792 ten
name van het Bosschap te 's-Gravenhage kan bestelling op de girokaart worden opgegeven.
Waarschuwingsbord "Inrit
vrif'laten"
Verzeker de brandweer in geval
van brand van een snelle en onbelemmerde doortocht van brandweervoertuigen.
Plaats
tekstborden - afmeting 25 cm x 8 cm met het opschrift "Inrit vrijlaten
doorgang
brandweer".
Deze
borden
kunnen
rechtstreeks
worden besteld bij de firma Interproduct, Buntlaan 38, Driebergen
(telefoon 03438-3841). De prijs af
fabriek bedraagt ƒ 6,40 exclusief
omzetbelasting.

Stichting Beheer
Landbouwgronden
Eerste beheersovereenkomst in
Giethoorn Wanneperveen afgesloten
"Het opstellen van beheersplannen in het kader van de beheersregelingen is geen kleinigheid. Zeker niet als dat voor
een Adviescommissie in de provincie voor de eerste keer het
geval is. Het landbouwbelang en
de belangen van natuur en landschap dienen bij zo'n plan nadrukkelijk te worden afgewogen. De
overheid betaalt een vergoeding
voor een daadwerkelijk natuur-en
landschapsbeheer door de boer.
Dit beheer dient overigens wel te
passen in de agrarische bedrijfsvoering. Het gaat om een nieuwe
aangelegenheid, waarbij de streek
nauw is betrokken."
Dit o.m. zei K. Wassenaar (directeur Beheer Landbouwgronden
van het ministerie van landbouw
en visserij) ter gelegenheid van de

ondertekening van de eerste beheersovereenkomst op 10 april j.l.
in Giethoorn-Wanneperveen. Ter
gelegenheid van deze ondertekening is hij verder ingegaan op
een aantal andere punten betreffende de beheersregelingen.
Stand van zaken
In de Relatienota is het voornemen
geuit om in totaal 200.000 ha
onder de werking van deze nota te
brengen. De regering heeft besloten om hiervan 86.000 ha prioriteit te geven (de zgn. Voorrangsinventarisatie
Relatienotagebieden).
Van deze gebieden is reeds
voor 50.000 ha het overleg over de
globale
aanwijzing
afgerond,
terwijl voor 10.000 ha de concrete
begrenzing is vastgesteld. Nu de
grenzen van verschillende gebieden bekend zijn, begint er
schot te komen in het opstellen
van beheersplannen. In het eerste
half jaar van 1981 zal het bestuur
van de Stichting Beheer Landbouwgronden (SBL) naar alle
waarschijnlijkheid in totaal 8 beheersplannen hebben vastgesteld.
Verder zijn er voor 13 gebieden
met een oppervlakte van ruim
13.000 ha voorontwerpen in voorbereiding. Voor 21 gebieden met
een gezamenlijke oppervlakte van
6.800 ha zijn ontwerp-beheersplannen in bewerking. Momenteel
zijn in den lande reeds een 100-tal
beheersovereenkomsten afgesloten, inclusief de zgn. ad hoe regelingen.
Een
beheersovereenkomst
vormt een belangrijke oplossing
voor situaties waar spanning
bestaat in het raakvlak van natuur,
landschap en landbouw. Indien
een aan natuur en landschap aangepaste vorm van landbouw wordt
nagestreefd, is een beheersovereenkomst nodig om dat te realiseren. Juist door dit instrument
worden de verschillende belangen

geïntegreerd. In gebieden waar
natuur en landschap zich zodanig
ontwikkelen dat een dergelijke integratie niet meer mogelijk is, kan
worden overgestapt op reservaatvorming. Hier vindt dan een
scheiding van functies plaats. Een
dergelijke oplossing is echter wel
duur, omdat de gronden aan het
agrarische gebruik zullen worden
onttrokken. In de praktijk betekent
dit veelal aankoop, hetgeen in de
huidige tijd van schaarser wordende overheidsmiddelen een
nadeel vormt ten opzichte van de
beheersovereenkomsten.

passing in de agrarische bedrijfsvoering zal vergen.
Overigens is het voor het welslagen van de beheersregelingen
van belang dat er een vertrouwensrelatie ontstaat tussen de
boeren en de SBL. Als een boer,
door wat voor omstandigheden
dan ook, in een probleemsituatie
geraakt, zal er snel een passende
oplossing gevonden moeten worden. Uiteraard zullen dit oplossingen moeten zijn waarbij de
doelstellingen van landbouw, natuur en landschapsbeheer niet
aangetast zullen worden.

Acceptatie van beheersovereenkomsten
Stichting Bos en Hout
Het is duidelijk, dat beheersovereenkomsten niet van de ene op de
andere dag tot stand komen. Het
gaat om een beleidsinstrument dat
tijd nodig heeft om tot ontwikkeling te komen. Het is iets nieuws,
waarmee ook de boeren nog nauwelijks vertrouwd zijn. Bij de opstelling van beheersplannen staat
voorop, dat dit geschiedt in
overleg met de streek. Verwacht
mag worden, dat een meerderheid
van de boeren zich in een dergelijk
plan zal kunnen vinden. Toch
zullen - zeker in het begin - niet
alle boeren hier onmiddellijk op
ingaan. In het verleden is dat bij de
ontwikkeling van andere vormen
van beleid ook niet gebeurd.
Binnen de landbouw is men er
de laatste decennia aan gewend
geraakt dat er steeds meer geproduceerd moest worden per koe of
per ha om een acceptabel inkomen te kunnen verdienen.
Thans is er een ontwikkeling van
"niet meer, maar beter". Hoe het
ook zij, beheersovereenkomsten
beogen iets nieuws tot stand te
brengen. Dat vraagt gewenning.
Uitgangspunt zal moeten zijn dat
rendabel boeren met een beheersovereenkomst
mogelijk
moet
blijven, hoewel dit veelal een aan-

De Stichting Bos en Hout opgericht .
In Wageningen is de Stichting Bos
en Hout opgericht, een instelling
die zich er voor gaat inzetten dat
ook in de toekomst voldoende
hout en houtprodukten in ons land
beschikbaar zijn en dat het beheer
van ons bos mede daarop wordt
afgestemd.
De Stichting wordt gefinancierd
door het Ministerie van Economische Zaken, het Ministerie van
Landbouw en Visserij en het bedrijfsleven dat zowel industrie en
handel als bosbouw omvat.
Voorzitter van de Stichting Bos
en Hout is de heer Van der Harten,
Commissaris van de Koningin in
Noord-Brabant. Tot directeur is
benoemd ir. H. A. van der Meiden,
die voorheen de leiding had van
de Stichting Industrie-Hout. In het
bestuur zijn bosbouw, papierindustrie, houtverwerkende industrie
en houthandel vertegenwoordigd.
De Nederlandse papierindustrie
bracht haar Stichting IndustrieHout, die al sinds 1965 pleit voor
meer aandacht voor de houtproduktie, in de nieuwe Stichting in.
De Stichting Bos en Hout wil dat
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in ons land een beleid wordt gevoerd dat maximaal rekening
houdt met het grote belang van de
grondstof hout en van het bos als
producent daarvan. De Stichting
wijst er op dat veel te weinig wordt
onderkend dat het hout in de
wereld schaarser wordt terwijl de
behoefte blijft toenemen. Dat
laatste komt niet alleen doordat
het houtverbruik in de ontwikkelingslanden, nauw gekoppeld aan
de levensstandaard, enorm zal
stijgen maar ook doordat hout als
energiebron verder aan betekenis
zal winnen. Gezien deze situatie,
die regionaal houtoverschotten al
in tekorten heeft doen omslaan,
acht de Stichting Bos en Hout het
urgent dat importgebieden als
West-Europa en juist ook een
bosarm land als Nederland zich inzetten om hun eigen houtproduktiemogelijkheden tot het uiterste te
ontwikkelen. De Stichting zal zich
op velerlei wijzen daarvoor inzetten, zonder daarbij uit het oog
te verliezen dat het bos ook
andere functies ten behoeve van
onze samenleving moet kunnen
vervullen.
Tot de taken van de Stichting
Bos en Hout behoren ook bestudering van de ontwikkelingen op
de internationale markt van hout
en houtprodukten en het geven
van voorlichting daarover. Immers,
in Nederland wordt voor meer dan
vier miljard gulden per jaar aan
hout en houtprodukten ingevoerd
en een nauwlettend volgen van het
internationale marktgebeuren is
noodzakelijk om onze behoefte
aan deze grondstoffen te kunnen
blijven dekken.
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Stichting Post-Academisch
Onderwijs Landbouwhogeschool
Wagéningen
Pao-cursus "Landschapsarchitectuur", te houden op 2, 3, 9 en 10
september 1981 in Wageningen
De bedoeling van de cursus is iets
van de verworvenheden van de afgelopen periode over te dragen en
ter discussie te stellen. Doelgroep
is die generatie van landschapsarchitecten die omtrent 1975 of
eerder zijn afgestudeerd. Daarbij
zijn ook niet-Wageningse landschapsarchitecten welkom.
Wat aan de orde zal komen bestrijkt weliswaar een vrij breed
terrein, maar natuurlijk niet alle
aspecten van het vakgebied (en de
grondslagen ervan). Er is sprake
van beperking, van keuze. Dit
moest wel vanwege de beperkte
omvang van de cursus, maar gebeurde ook op grond van voorkeuren van de cursuscommissie.
Na enkele algemene inleidingen
over het maatschappelijk kader
waarbinnen de landschapsarchitect opereert - met haar normen,
waarden en wetten - zal een duidelijk zwaartepunt komen te liggen
op de toepassing van onderzoeksresultaten op het gebied van
de landschapsecologie en de omgevingspsychologie.
Actieve
deelname van de cursisten zal
worden gestimuleerd door het afnemen van een test en het meewerken aan een plan.
Daarna zullen landschapsarchitecten een inzicht geven in het
theoretisch kader van het vakgebied, waarbij een illustratie in de
vorm van bespreking van casestudies zal worden gegeven. De
cursus wordt besloten met een ex-

cursie naar één van de meest bekende "probleem"-gebieden in
Nederland. Dit is het gebied rond
Winterswijk, waar de botsing
tussen belangen van landbouw en
natuurbescherming soms heftige
vormen aanneemt. Besproken
wordt daarbij het landschapsstructuurplan van het SBB waarin
gestreefd wordt naar een afweging
van de uiteenlopende belangen.
De cursus wordt besloten met een
discussie waar zaken als "behoud
of ontwikkeling" en "compromis of
synthese" aan de orde kunnen
komen. Aan de cursus wordt bijgedragen door de Vakgroep Landschapsarchitectuur van de LH, de
hoofdafdeling
Landschapsbouw
van De Dorschkamp, en de afdeling
Landschapsarchitectuur
van het SBB.
Aan de cursus kunnen maximaal 35 personen deelnemen. De
cursuskosten bedragen ƒ 375,-per
persoon, waarbij kosten voor syllabussen, lunches en koffie/thee
inbegrepen zijn. De overige verblijfkosten en de reiskosten zijn
hierbij niet inbegrepen.
De inschrijftermijn sluit op 20
juli 1981. Zo spoedig mogelijk
daarna ontvangt men bericht van
inschrijving. Een uitgewerkt programma, waarin ook de aanvangstijden worden vermeld, wordt de
deelnemers tijdig toegezonden.
Belangstellenden kunnen zich
opgeven door een intekenformulier in te vullen en uiterlijk 20
juli 1981 in te zenden aan het
Bureau PAO-LH, Salverdaplein,
6701 DB Wageningen.
Nadere inlichtingen en een intekenformulier zijn op verzoek verkrijgbaar bij het Bureau PAO-LH.
Tel. 08370-84092/84093.

