I I I>1I I IL 1 I • i r .1 l . l . I lil

HJ—Lï—_I

LJ-

Berichten

Persberichten Ministerie van Landbouw en Visserij
Staatsbosbeheer koopt landgoed "Huis
natuurgebied van nationale betekenis

Ruurlo";

In de laatste weken van 1970 heeft het Staatsbosbeheer met de eigenaren overeenstemming bereikt
over de aankoop van een gedeelte van het landgoed
"Huis Ruurlo". Met deze aankoop is een bedrag van
1,6 miljoen gulden gemoeid.
Hierdoor is de instandhouding verzekerd van een
250 ha groot bos- en landbouwgebied (190 ha bos
en 60 ha cultuurgrond), dat één geheel vormt met
het reeds in 1967 door Staatsbosbeheer aangekochte
landgoed "De Veldhoek" van 200 ha. Zodoende is
een aaneengesloten gebied gevormd, dat in landschappelijk opzicht van nationale betekenis kan worden geacht
De afwisseling binnen het landgoed is groot, mede
door de verspreide ligging van het cultuurland, waaronder enkele fraaie esgronden. Bovendien dragen de
gespaarde loofhoutbeplantingen, vooral de oude eikebossen rondom de landbouwpercelen, bij tot een
bijzonder mooi landschap. Het bosgedeelte van het
aangekochte landgoed bestaat voor de helft uit oude
opstanden van voornamelijk groveden en inlandse
eik. De jonge opstanden bestaan in hoofdzaak uit
beplantingen van fijnspar, Iariks en douglas en in
mindere mate groveden.
Het gehele terrein valt binnen de grenzen van het
natuurgebied waarvoor tot 1 augustus 1970 de meldingsplicht gold. Het is thans in het ontwerpbestemmingsplan van de Gemeente Ruurlo wederom als
"natuurgebied" opgenomen.
Door de ligging in de onmiddellijke nabijheid van
het vakantieoord Ruurlo is de recreatieve betekenis
van het terrein zeer groot. Het kan in alle richtingen
over goede boswegen worden doorkruist.
Het landgoed is, zoals dat bij Staatsbossen gebruikelijk is, op wegen en paden vrij opengesteld voor
het publiek.
Staatsbosbeheer verwerft bos in Limburg; nieuwe
aanwinst voor groot natuurgebied
Staatsbosbeheer heeft van de Limburgse gemeen-

te Bergen een 527 ha groot boscomplex overgenomen. Dit zgn. Broederbosch ligt ten noordoosten van
het kerkdorp Afferden. Het bos vormt een belangrijk onderdeel van een langgerekt en heuvelachtig
bos- en heidegebied, gelegen tussen Venlo en Gennep op de rechteroever van de Maas.
Wegens zijn landschappelijke, biologische en prehistorische kwaliteiten en de hoge recreatieve waarde werd deze streek tussen Maas en de rijksgrens
in de Tweede nota over de ruimtelijke ordening aangeduid als parkgebied van nationale betekenis.
Deze verwerving van het Broederbosch door Staatsbosbeheer heeft de realisering van dit nationale park
een grote stap naderbij gebracht. In het onderhavige
gebied verkreeg de Stichting Het Limburgs Landschap reeds eerder het landgoed De Hamert, de
Ravenvennen en het Zwarte Water in haar bezit. Uit
de samenwerking van het Staatsbosbeheer met de
Stichting komt nu tengevolge van de aanwinst van
het Broederbosch de gewaarborgde instandhouding
van het gehele, uitgestrekte natuurgebied in zicht.
Mogelijkheden voor beplanting van vuilstortterreinen*)
Het is een prettige gedachte dat het waardeloze
afvalmateriaal tenslotte toch kan bijdragen aan verbetering van het welzijn. Bossen en parken op vuilstortplaatsen aanplanten betekent in feite: "opgeruimd staat netjes". Over deze methode van afwerken van stortplaatsen deelde ir. J. L. Guldemond,
verbonden aan het Bosbouwproefstation "De Dorschkamp" te Wageningen, onlangs in een radiogesprek
het volgende mede:
Werd in ons land in 1965 4,6 miljoen ton afval geproduceerd, in 1970 was dit naar schatting al 6 miljoen ton en omstreeks 2000 wordt een jaarlijkse hoeveelheid van 14 miljoen ton verwacht.
Afvalstoffen worden in hoofdzaak volgens drie methoden uit onze samenleving verwijderd: storten op
vuilstortterreinen, in vuilverbrandingsovens en door
composteren. Van alle vuil wordt 67% gestort. Verwacht wordt, dat dit in 2000 nog ca 60% zal zijn. Het
storten blijft dus, naar het zich laat aanzien, een zeer
belangrijke methode. Men mag uit schattingen verwachten tot aan 2000 nog een hoeveelheid gestort
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vuil van 180 miljoen ton in ons land te zien verrijzen,
verdeeld over een aantal grote en kleine stortterreinen. Als gestort wordt met een laagdikte van gemiddeld 2 m, vergt het stortvuil thans een oppervlakte
van 150 a 200 ha per jaar. In 2000 is onder dezelfde
voorwaarde een oppervlakte nodig van 350 è 400
ha per jaar voor de dan jaarlijks verwachte 8,4 miljoen ton gestort vuil.
Vuilstortterreinen zijn meestal geen sieraad voor
hun omgeving. Vele ervan liggen juist in bestaande
of toekomstige groenzones of in gebieden met een of
andere recreatieve betekenis en kunnen daar een
storend element vormen. Beplanting is vrijwel de
enige redelijke wijze om de stortterreinen aan het
oog te onttrekken en voor een nieuwe functie als
bijvoorbeeld recreatie geschikt te maken. De belangstelling voor beplanting en bos- of parkaanleg
op terreinen waar het vuilstorten is beëindigd, neemt
dan ook sterk toe. De kennis van de mogelijkheden
voor beplanting was echter tot nu toe vrij gering en
berust op incidentele waarnemingen in vroeger aangelegde beplantingen.
Door het Bosbouwproefstation te Wageningen is
daarom in de laatste jaren onderzoek verricht naar
de beplantingsmogelijkheden van vuilstortterreinen in het kader van de onderzoekingen van de
Werkgroep Bos in Stedelijke Gebieden. Bijna 100
reeds beplante stortterreinen werden onderzocht en
tevens werd onderzoek in proefbeplantingen gedaan.
Het blijkt dat er goede vooruitzichten voor het
aanbrengen van beplantingen zijn, als men tenminste
bij de aanleg met een aantal voorwaarden rekening
houdt. In het algemeen moet men bij een eerste
aanleg op dit soort terreinen gebruik maken van
houtsoorten met een zogenaamd pionierkarakter. Dit
zijn soorten die weinig eisen stellen en veel kunnen
verdragen. Meer eisen stellende en daardoor
kwetsbaarder soorten kunnen in het algemeen pas
worden gebruikt, wanneer bodem en klimaat op een
voormalig vuilstortterrein door een pioniergeneratie
gedurende een aantal jaren gunstig zijn beïnvloed.
De aanplant van naaldhoutsoorten op vuilstortplaatsen geeft in het algemeen teleurstellende resulta-

ten, tenzij de terreinen met een zeer dikke laag zandig materiaal met een lage pH zijn afgedekt. Voor het
welslagen van een beplanting is een losse structuur
van de bovenlaag van het vuil gunstig. Een vast ingereden en harde oppervlaktelaag van het vuil kan
een ernstige storing in het bodemprofiel vormen. Als
voor de aanleg van een beplanting matig dikke afdeklagen (20 tot 60 cm) op het vuil worden aangebracht, blijken deze ernstige storingen in de ontwikkeling van de beplanting te veroorzaken, vooral
wanneer zich hieronder een verharde vuillaag bevindt. Dunne (minder dan 20 cm) en dikke (meer dan
60 cm) of zeer dikke afdeklagen zijn vaak te verkiezen, mits de juiste cultuurmaatregelen vóór en bij
aanleg worden genomen.
In verband met onvoorspelbare factoren in het terrein is het raadzaam de inrichting van een te beplanten vuilstortterrein niet van tevoren definitief vast
te leggen, maar zoveel mogelijk te beplanten en de
resultaten daarvan enige jaren af te wachten. Het
uiteindelijke plan kan dan op de resultaten van deze
beplanting worden afgestemd.
Het onderhoud na de aanleg mag niet worden
verwaarloosd. Tijdige bestrijding van ernstige onkruidverwildering, regelmatige controle van de beplanting en uitvoering van dunningen zijn noodzakelijk om een voorspoedige ontwikkeling van een
met veel moeite en kosten aangelegde beplanting
te waarborgen. Bij het in acht nemen van deze voorwaarden is het inderdaad mogelijk de onaantrekkelijke vuilstortterreinen in korte tijd onherkenbaar
te veranderen in voor vele doeleinden bruikbare
groenelementen. In verband met de afwerking van
een stortterrein is het noodzakelijk, dat de beplantingsdienst, tijdig de plannen voorlegt aan de met
storten belaste instantie om de afwerking zo gunstig
mogelijk te doen verlopen.
* ) Over deze materie is een uitvoerige publikatle verschenen
In het tijdschrift "Groen", 26/12, december 1970 (292-301).
Tevens verschenen als mededeling nr. 112 van de Stichting
Bosbouwproefstation "de Dorschkamp", Bosrandweg 20 te
Wageningen.
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1 exemplaar jaarverslag
Staatsbosbeheer 1952
en 1960
door de directeur van de Bosbouwpraktljkschool
Koningsweg 35E te Arnhem.
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