Berichten

Koninklijke Nederlandse
Bosbouw Vereniging
Inspraak PKB-Nota Markerwaard
Het Bestuur van de Koninklijke Nederlandse
Bosbouwvereniging
(KNBV) heeft kennis genomen van
het door de regering uitgesproken
beleidsvoornemen tot drooglegging
van de Markerwaard. Het Bestuur
is van oordeel dat in de overwegingen, die tot dit voornemen hebben
geleid, onvoldoende aandacht is
besteed aan de betekenis van de
bosbouw in het nieuwe gebied.
Daar de besluitvorming omtrent de
eventuele drooglegging nog volgt,
brengt het Bestuur van de KNBV
het volgende onder uw aandacht.
Nederland is een zeer bosarm
land met een hoge bevolkingsdichtheid. De weinige bossen
die Nederland bezit worden dan
ook voor verschillende functies gebruikt, waarvan de belangrijkste
zijn de natuurfunctie, de produktiefunctie en de recreatieve functie.
Bovendien draagt het bos bij tot klimatologische regulering en is het
bos een belangrijk element in de
landschappelijke vormgeving. De
grote betekenis van bos als recreatieruimte blijkt uit de miljoenen bezoekers, die verdeeld over alle
jaargetijden het Nederlandse bos
bezoeken. Deze bossen liggen
echter over het algemeen ver verwijderd van de belangrijkste urbane
gebieden. De Markerwaard zou de
ruimte bieden om in de nabijheid
van een zeer grote bevolkingsconcentratie uitgestrekte loofbossen
aan te leggen (minstens 10,000 ha
aaneengesloten), waardoor een op
190

Westeuropese schaal unieke situatie ontstaat. Deze bossen zullen
zowel een hoge recreatieve als hoge natuurwaarde hebben, terwijl
ook de produktiewaarde door de
grote aaneengesloten oppervlakte
groot zal zijn. Ter illustratie van de
produktiefunctie kan het volgende
nog onder uw aandacht worden gebracht.
Nederland is netto importeur van
hout en houtprodukten. De binnenlandse rondhoutproduktie bedraagt
ca. 1 miljoen m3. Dit komt overeen
met 7% van het totale verbruik van
hout en houtprodukten in ons land.
De importwaarde van hout en houtprodukten bedroeg in 1978 ongeveer ƒ 3 miljard.
Voor Nederland bedroeg de toename van het verbruik tussen 1965
en 1978 3.1 miljoen m 3 rondhout
equivalenten.
Op grond van door het ECE Timber Committee uitgevoerde berekeningen is een toename van het verbruik becijferd van 14 miljoen m 3 in
1970 tot 24 miljoen m 3 in 2000.
Daarbij zou de importbehoefte
oplopen van 11 naar 17 miljoen m 3 .
In Nederland bestaat het voornemen tot bosuitbreiding tot in de negentigerjaren met 35.000 ha, waardoor de produktie mede door betere benutting van het bestaande
bosareaal met 540.000 m 3 kan toenemen. Hierbij is slechts uitgegaan
van de tot heden beschikbare ruimte en nog niet van een mogelijk
grootschalig bosareaal in de Markerwaard.
Het is te verwachten, dat ook na
de jaren negentig de behoefte aan
meer bos zal blijven bestaan. Deze

behoefte komt niet slechts voort uit
nog verder toenemende schaarste
aan hóut, maar ook uit een grotere
vraag naar recreatieruimte die door
de bevolking, die over meer vrije
tijd zal beschikken, in alle jaargetijden voor dit doel kan worden gebruikt.
Persbericht Stichting Bos en
Hout
De Markerwaard, mogelijkheid
voor méér bos
De Stichting Bos en Hout heeft in
het kader van de inspraakprocedure "Markerwaard" haar instemming
betuigd met het voornemen van de
regering tot inpoldering over te
gaan. De Stichting, een onafhankelijke organisatie, die de belangen
van houtproduktie en houtvoorziening in ons land behartigt, wijst op
de grote betekenis van hout voor
tal van toepassingen. Deze "milieuvriendelijke" grondstof heeft
echter een lange produktieduur,
een reden om zeer tijdig in te spelen op ontwikkelingen op langere
termijn. Die houden in dat de exportmogelijkheden van belangrijke
houtgebieden steeds meer afnemen, dat de ontwikkelingslanden
een sterk toenemend beroep op het
houtaanbod in de wereld zullen
doen en dat belangrijke houtimportgebieden als de EEG, Japan en de
USA alles moeten doen om zelf
meer hout te produceren. Daartoe
moet ook in Nederland elke mogelijkheid worden aangegrepen om
het bosareaal uit te breiden. De IJsselmeerpolders bieden daarvoor bij

uitstek de gelegenheid.
De Stichting vermeldt in zijn
reactie dat bos dat hout produceert
tegelijkertijd andere functies ten
behoeve van de samenleving moet
en kan vervullen. Het idee dat dergelijke bossen voor die andere
doeleinden onaantrekkelijk zouden
zijn is een misvatting. Het soms
monotone van nieuwe bossen
wordt vaak ten onrechte aan hun
produktiefunctie
toegeschreven
maar is in feite het gevolg van hun
pionierskarakter en deels van de
geringe mogelijkheden die veel van
onze bosgronden bieden. Naarmate bos ouder wordt kan een meer
gevarieerd beeld ontstaan zonder
dat aan de produktieve betekenis
van het bos afbreuk wordt gedaan.
De Stichting vraagt met spoed
een positief besluit over inpoldering
van de Markerwaard te nemen, zo
snel mogelijk met de realisering
daarvan te beginnen en een
belangrijk deel van de nieuwe polder tot bos te bestemmen. Dit zou
een belangrijke bijdrage leveren
aan onze toekomstige houtvoorziening en een aantrekkelijk recreatiegebied scheppen, daarmee de druk
op andere recreatiegebieden in Nederland verminderend.

(CCLK), overlegorgaan van Kadaster, Landinrichtingsdienst, Meetkundige Dienst van Rijkswaterstaat
en Topografische Dienst.
Doel
De Catalogus biedt een inventarisatie van recente vertikale luchtopnamen van Nederland. Niet de
luchtfoto's zelf zijn bijeengebracht
doch de belangrijkste kenmerken
van die foto's zoals ligging en
schaal. De CLC is opgezet om te
fungeren als schakel tussen de gebruiker van luchtfoto's en de instanties die afdrukken, vergrotingen, etc. kunnen verstrekken. De
CLC levert de gebruiker informatie
die anders slechts op omslachtige
wijze verkregen kan worden. Tevens zal de CLC een impuls kunnen geven tot verbreiding van het
gebruik van luchtfoto's. In incidentele gevallen zal overbodige fotografie vermeden kunnen worden.
Nadere informatie bij de Topografische Dienst, Landmeetkundige afdeling, Westveld 9, Delft, tel.
015-120846.
Persbericht Ministerie van
Landbouw en Visserij

Centrale Luchtfoto Catalogus
van Nederland
In het voorjaar van 1981 zal een
Centrale
Luchtfoto
Catalogus
(CLC) beschikbaar komen waarin
opnamegegevens van vertikale
luchtfoto's van Nederland, opgenomen sinds 1 januari 1975, zijn vermeld. De gegevens zullen jaarlijks
worden bijgehouden. De catalogus
wordt beheerd door de Topografische Dienst te Delft. Geïnteresseerden kunnen deze raadplegen en fotocopieën van catalogusbladen verkrijgen.
De CLC is tot stand gekomen op
initiatief van de Contactcommissie
betreffende Landmeetkundige en
Kartografische Aangelegenheden.

Bosbouwvoorlichtingsraad brengt
minister Braks advies uit
arbeidsplaatsenplan t.b.v. beheer
van bos en landschap
De teruglopende werkgelegenheid
in de bosbouw vormt een grote bedreiging voor de onderhoudstoestand van bossen en landschapselementen. Er moeten daarom zovee! arbeidsplaatsen worden gecreëerd, dat zowel het tekort aan
mankracht als de achterstand in
het onderhoud kunnen worden
weggewerkt.
Dit advies heeft minister ir. G.
Braks (landbouw en visserij) gekregen van de Bosbouwvoorlichtingsraad.
De raad, die ondermeer bestaat

uit vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers in de bosbouw, komt tot de conclusie dat
voor goed beheer van bossen en
landschapselementen permanent
1800 arbeidsplaatsen meer nodig
zijn. Daarnaast is er nog een grote
achterstand t.a.v. het onderhoud in
te halen. Deze wordt geraamd op
12.000 manjaren, wat neerkomt op
2400 manjaren gedurende vijfjaar.
In het advies wordt erop gewezen, dat gebrek aan onderhoud er
op den duur toe kan leiden dat het
bos niet alleen zijn functie t.b.v.
grondstoffenvoorziening niet meer
vervult, maar ook zijn andere maatschappelijke functies. Hoe langer
de huidige situatie voortduurt, hoe
moeilijker en kostbaarder het herstel zal worden. Soms zelfs zal herstel niet eens meer mogelijk blijken.
Eerder dit jaar heeft de minister,
eveneens op advies van de bosbouwvoorlichtingsraad, de bijdragen voor bosonderhoud en herinplant verruimd. De / 3 min. die
daar dit jaar mee gemoeid zijn, vormen een belangrijke financiële injectie voor de bosbedrijven die met
liquiditeitsproblemen te kampen
hebben. De bewindsman ziet het
als een belangrijke taak, het werk
in bossen en landschapselementen
blijvend mogelijk te maken, zowel
ter verhoging van de werkgelegenheid als ter verbetering van de rentabiliteit van het bosbedrijf.
De
Bosbouwvoorlichtingsraad
maakt de minister erop attent, dat
arbeidsplaatsen in de groene sector met betrekkelijk geringe middelen gecreëerd kunnen worden omdat er besparingen op de werkloosheidsvoorziening tegenover staan.
De raad besomt de extra kosten op
ƒ 11.000 tot ƒ 14.000 per arbeidsplaats per jaar en adviseert om - in
overleg met de minister van sociale
zaken en de staatssecretaris van
cultuur, recreatie en maatschappelijk werk - tot een integraal plan
voor beheer van bos, natuur en
landschap te komen.
191

Open Dag Mout
Persbericht
Ditmaal vindt de Open Dag Hout
plaats in de IJsseihai te Zwolle.
Aan deze Open Dag Hout verlenen
vele tientallen instellingen en particulieren hun medewerking door het
tonen van óndere zaken betreffende bossen, bomen en hout, dan die
welke men doorgaans op de professionele manifestaties aantreft.
Om voor de bezoekers van de
Open Dag Hout het gebeuren een
extra dimensie te geven, zal ook
een beperkt aantal bedrijven die
iets te tonen hebben binnen de
doelstelling van de Open Dag Hout
in de gelegenheid worden gesteld
zich te presenteren.
Een greep uit het tentoongestelde van vorig jaar:
houtsnijvoorwerpen, drijfhoutbeelden, bonsaiboompjes, demonstratie houtdraaien, versteend hout,
houten sculpturen en kunstvoorwerpen, vioolbouwen, oud gereedschap, scheepsmodellen, fineer inlegwerk, het hakken van houten
beelden en een thematische postzegelverzameling. Vele films en
diaklankbeelden die in aparte ruimtes werden getoond gaven de bezoeker een indruk over aspecten
als milieu en bos- en houtgebruik.
De Open Dag Hout zal worden
opengesteld op zaterdag 12 september 1981. In overleg met de
deelnemers zal worden bezien of
openstelling ook op zondag 13 september wenselijk is.
De organisatie berust bij de Nederlandse Houtacademie, de Cursistenvereniging
Nederlandse
Houtacademie en de Nederlandse
Vereniging van Houtsoorten verzamelaars.
Nadere inlichtingen: Open Dag
Hout, p/a Nederlandse Houtacademie, Postbus 25, 6870 AA Renkum. Tel. 08373-3677.
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Studiedag Ecologie en
Ontwikkelingssamenwerking,
vrijdag 18 september 1981,
Vergadercentrum Den Haag CS.
De verstoring van ecosystemen in
Derde-Wereldlanden bedreigt direct de
ontwikkelingsmogelijkheden, ja zelfs het voortbestaan
van mensen in deze landen. Als
gevolg van bijvoorbeeld woestijnvorming, erosie, vervuiling van
zeeën en kustwateren worden de
levensvoorwaarden voor huidige
en toekomstige generaties onherstelbaar geschaad. Het in 1980
verschenen rapport van de International Union for Conservation of
Nature and Natural Resources
(IUCN) - i.s.m. UNEP, WWF, FAO
en Unesco - "World Conservation
Strategy. Living Resource Conservation for Development" (WCS)
geeft niet alleen aan hoe ernstig de
mondiale vraagstukken zijn; ook
wordt beschreven in welke richtingen de dringend noodzakelijke veranderingen moeten worden gezocht. Een van deze richtingen, en
een voor Nederland belangrijke, is
een ontwikkel ingssamenwerkingsbeleid waarin rekening wordt gehouden met ecologische factoren.
Zowel de minister van Ontwikkelingssamenwerking als de Tweede
Kamer hebben zich voor een dergelijk beleid uitgesproken. De uitvoering van deze intentie dient nu
snel ter hand te worden genomen.
De Stuurgroep-WCS wil, in samenwerking met de Nederlandse Commissie voor Internationale Natuurbescherming, met deze studiedag
hieraan een stimulans geven.
Het doel van deze studiedag
Het verkrijgen van meer inzicht in
de relatie ecologie en ontwikkeling;
een beter onderling begrip tussen
ontwikkelingswerkers en ecologen
wat betreft noodzaak, mogelijkheden en problemen bij inpassing
ecologische factoren in ontwikkelingsbeleid; aanbevelingen naar
beleid en praktijk toe.

Inleidingen worden gehouden
door:
prof. dr. /. S. Zonneveld- De feiten
die pleiten voor een ecologische
aanpak. Mw. drs. S. C. Bischoff
van Heemskerck - Samenhang
tussen ecologische factoren en sociaal-maatschappelijke problemen;
noodzaak tot een brede aanpak.
Drs. R. J. van Schaik - De inbouw
van ecologische factoren in het Nederlandse ontwikkelingsbeleid; problemen daarbij. Een vertegenwoordiger ingenieursbureau - Planning
en uitvoering van ontwikkelingsprojecten in de praktijk. Dr. H. Breman
- Resultaten van een onlangs afgesloten onderzoeksproject naar primaire produktie in de Sahel met het
oog op de Sahelveehouderij en de
draagkracht van het systeem.
De paneldiscussie staat onder
leiding van prof. dr. A. J. Wiggers,
die tevens voorzitter is van de studiedag.
De kosten bedragen ƒ 25,—,
incl. lunch zijn de kosten ƒ 40,—.
Nadere inlichtingen: Stuurgroep
World
Conservation
Strategy,
Donkerstraat 17, 3511 KB Utrecht
(030-331328, tst. 17).
Brief Bosschap betreffende het
bosbouwbeieid in de periode
1981-1985
Aan de heren
Kabinetsinformateurs Eerste
Kamer der Staten-Generaal,
Binnenhof 21,
2513 AA 's-Gravenhage
Met het oog op de opstelling van
het beleidsprogramma voor het
nieuwe kabinet brengt het Bosschap gaarne de volgende punten
onder Uw aandacht.
1 Met de totstandkoming van de
Beschikking bosbijdragen in 1977
werd de grondslag gelegd voor het
huidige bosbouwbeieid. Doelstelling van dit beleid is de bevordering
van een doelmatig bosbeheer, gericht op de instandhouding van het
Nederlandse bosbestand uit overwegingen van houtproductie, openluchtrecreatie en natuurbehoud en

het behoud van werkgelegenheid in
de bosbouwsector.
Voor realisatie van deze doelstelling staan ook nog enkele andere regelingen ter beschikking. Hiervan is vooral van belang het Besluit
bijdragen herbeplantingen, dat in
nauwe relatie moet worden gezien
met de in de Boswet verankerde
herplantplicht. De onlangs in beide
genoemde regelingen aangebrachte wijzigingen, welke tot verruiming
van de bijdragen leiden, werden
doorgevoerd om de liquiditeitspositie van de bosbedrijven te verbeteren en de thans nog bestaande
werkgelegenheid te behouden. Genoemde wijzigingen zijn voor de
bosbouwsector van uitzonderlijk
belang. De vrees dat liquiditeitsproblemen bij bosbedrijven zullen leiden tot nog verdere onderhoudsachterstand en afvloeiing van arbeidskrachten is er door weggenomen.
Het op verbetering van de liquiditeit van de bosbedrijven gerichte
beleid, dient in de komende kabinetsperiode niet alleen met kracht
te worden voortgezet, maar bovendien zal extra aandacht moeten
worden geschonken aan uitbreiding van de werkgelegenheid in de
bosbouwsector. Het Bosschap wil
er in dit verband op wijzen dat in de
bosbouw in de loop der jaren omvangrijke
onderhoudsachterstanden zijn ontstaan doordat structureel te weinig mensen in de bossen
werkzaam waren. Voor een verantwoord onderhoud van het Nederlandse bosbestand is een structurele uitbreiding van het werknemersbestand met circa 1400 personen noodzakelijk. Daarenboven is
voor het wegwerken van de bestaande achterstand tijdelijk - voor
een periode van ongeveer 5 jaren nog eens behoefte aan eenzelfde
aantal personen.
Het Bosschap doet een dringend
beroep op het nieuwe kabinet om
de potentieel in de bosbouwsector
aanwezige werkgelegenheid - zowel de tijdelijke als de blijvende -

te effectueren door middel van de
financiering van arbeidsplaatsen.
Ook de Bosbouwvoorlichtingsraad
heeft aan de Minister van Landbouw en Visserij geadviseerd arbeidsplaatsen l.b.v. het beheer van
bos en landschap te creëren. De
bosbouwsector heeft hierop naar
de mening van het Bosschap recht,
omdat de Boswet tot instandhouding van bossen verplicht.
Overigens is het van belang dat
de investeringskosten verbonden
aan de creatie van arbeidsplaatsen
in de bosbouw relatief laag zijn en
dat een verbeterde onderhoudstoestand van de bossen op langere
termijn de rentabiliteit en daarmede
de liquiditeitspositie van de bosbedrijven gunstig zal beïnvloeden.
2 In het kader van het overheidsbeleid zal de bosbouw als vorm
van bodemcultuur, die naar zijn
aard een productieve functie - de
houtproductie - vervult en die tevens dienstbaar is aan de openluchtrecreatie en het behoud van
de natuur en van het landschapsschoon, een duidelijke eigen plaats
moeten krijgen. Te veel wordt de
bosbouw de laatste jaren benaderd
vanuit de invalshoek van het natuurbehoud. Daardoor komt de
houtproductie-functie van de bossen die voor de grondstoffenvoorziening van toenemend gewicht is,
in gevaar. Op langere termijn sluit
een zo eenzijdige benadering het
risico in zich dat de blijvende instandhouding van het bos in gevaar komt.
Het Bosschap dringt er dan ook
met klem op aan om in het ruimtelijk ordeningsbeleid de economische aspecten van de bosbouw grondstoffenproductie enerzijds en
venwerving van inkomsten mede
voor de financiering van de bosinstandhouding anderzijds - en de
werkgelegenheidsaspecten,
zwaarder te laten wegen. Dat zal er
mede toe kunnen bijdragen dat de
bosbouw betere perspectieven
krijgt, hetgeen de bereidheid tot de
aanleg van nieuwe bossen - een

aanleg die blijkens het gestelde in
de Nota Landelijke Gebieden wordt
nagestreefd - in de positieve zin
zal beïnvloeden. Het ruimtelijk beleid zal overigens ook gunstige
voorwaarden voor de uitbreiding
van het bosareaal moeten scheppen.
3 Op het fiscale vlak dient uitvoering te worden gegeven aan de
door de Tweede Kamer der StatenGeneraal bij de behandeling van de
wetsontwerpen tot wijziging van de
Wet op de Vermogensbelasting en
de Successiewet aangenomen motie Portheine-van Muiden, waarin
wordt aangedrongen op verbetering in de waardebepaling van
landgoederen in de richting van
een systeem waarbij de in de Wet
op de Vermogensbelasting voorkomende bedragen voor opengestelde en gesloten landgoederen worden gesteld op 1/16 en 1/6 op basis
van 80% van de waarde in het economisch verkeer. Dienovereenkomstige bepalingen voor wat betreft de rechten van successie e.d.
dienen volgens de motie in overweging te worden genomen in de Natuurschoonwet en de Successiewet.
Voorts zal, al dan niet in het kader van de Natuurschoonwet 1928,
naast de bosbedrijfsvrijstelling uit
de Wet op de Inkomstenbelasting,
een regeling moeten worden gecreëerd krachtens welke bosbouwers kunnen opteren voor een regiem waarbij binnen een bepaalde
periode bedrijfsverliezen aftrekbaar
zijn, terwijl positieve bedrijfsuitkomsten zijn vrijgesteld na compensatie van de in mindering gebrachte verliezen.
4 Tenslotte wil het Bosschap benadrukken dat het voor een evenwichtige ontwikkeling van het bosbouwbeleid - zowel de voorbereiding als de uitvoering ervan - van
groot belang is, dat het Staatsbosbeheer als dienst van het Ministerie
van Landbouw en Visserij blijft
functioneren. Immers de bosbouw
is een vorm van bodemcultuur, wel193

ke primair behoort tot de verantwoordelijkheid van de Minister van
Landbouw en Visserij. Bovendien
wordt daarmee bereikt dat de beleidsontwikkeling ten aanzien van
de bosbouw tot stand komt in nauwe samenhang met die voor andere vormen van bodemcultuur, hetgeen van groot belang is voor de
bosuitbreiding die noodzakelijk
wordt geacht.
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Overigens dient het Staatsbosbeheer als enige rijksdienst bemoeienis te houden met alle aspecten van de bosbouw. Het heeft getoond in staat te zijn alle bij de bosbouw in het geding zijnde belangen
in onderlinge samenhang te benaderen en te behartigen.
In het vertrouwen dat U aan deze
punten bij de opstelling van het be-

leidsprogramma voor het nieuwe
kabinet aandacht zult willen schenken, tekenen wij,
Hoogachtend, Het Bosschap,
de voorzitter,
w.g. D. A. W. Tets van Goudriaan,
de secretaris,
w.g.G. J.den Hartog

