Berichten
"Bos en Hout" op de Floriade bekroond
Onder auspiciën van de Stichting Bos en Hout is op de
Floriade een inzending "Bos en Hout" te zien geweest.
Deze inzending had als doel de bezoekers te wijzen op
de grote rol die hout in het leven van de mens speelt,
op de noodzaak dat deze grondstof hout ook in ons
land wordt geproduceerd en op de centrale rol die ons
bos daarbij vervult. De inzending heeft daarbij ook de
aandacht gevestigd op de noodzaak om dat bos zo
veelzijdig mogelijk te doen functioneren.
De inzending heeft de hoofdprijs in de categorie
educatieve inzendingen ontvangen, een "groot gouden
medaille met lof van de jury".
De Stichting Bos en Hout heeft het verzoek tot organisatie van de inzending vorig jaar ontvangen van het
Staatsbosbeheer na overleg tussen deze dienst en de
A.V.l.H. Gezien de zeer beperkte tijd van voorbereiding en de noodzaak om op korte termijn de financiering te regelen, werd direct een organisatiecomité gevormd, dat als vólgt was samengesteld:
ir. H. A. van der Meiden

-Stichting Bos en Hout,
voorzitter
ir. A. Overbeek
Nederlandse
Houtacademie, voorzitter
uitvoeringscommissie
R. Eppenga
Stichting Bos en Hout,
secretaris
uitvoeringscommissie
K. Alkema
Ministerie van
Economische Zaken
L. A. M. Berends
Houtbereidingsunie BV
J. Kuiper
Staatsbosbeheer
ir. E. M. Lammerts van Bueren -Staatsbosbeheer
drs. H. D. Schouten
Bosschap
ir. J. Th. Wassink
Koninklijk Instituut voorde
Tropen
S. I. Wiselius
Koninklijk Instituut voorde
Tropen
J. F. Wolft
Stichting Centrum Hout
H. Zweers
Algemene Vereniging
Inlands Hout
Behalve de hiervoor genoemde organisaties en instanties hebben financieel of anderszins medewerking verleend: Bosbouw Praktijkschool, Koninklijke Nederlandse Bosbouw Vereniging, Ministerie van Landbouw en
Visserij, Nationale Populieren Commissie, Nederlandse Houtbond, Nederlandse Vereniging van Boseigenaren, Parenco, N.V. Levensverzekering Maatschappij
"Utrecht".
De Stichting Bos en Hout wijst ons er op dat het succes van de inzending alleen kon worden bereikt dankzij de uitstekende samenwerking en het slagvaardige
optreden van alle betrokkenen. Aan de Bos en Hout inzending was een prijsvraag met enquête verbonden
waarop wij in een later nummer terugkomen.
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Persbericht Ministerie van Landbouw en Visserij
Vrijstelling herplantplicht ten behoeve van
houtproduktie
Nieuw aan te leggen bossen kunnen voortaan, onder
voorwaarden, worden vrijgesteld van de herplantplicht,
zoals die in de Boswet is vastgelegd. Minister drs. J.
de Koning (landbouw en visserij) wi! met deze regeling
de houtproduktie in ons land bevorderen.
Nieuwe beplantingen aangelegd op aan te melden
percelen, zijn vrijgesteld van de herplantplicht als ze
binnen 25 jaar na de aanleg worden gekapt. De vrijstelling zal niet gelden voor beplantingen die worden
aangelegd om aan een reeds bestaande herplantplicht
te voldoen. Worden bossen die onder de vrijstellingsregeling worden geplant niet binnen 25 jaar gekapt dan
vallen zij automatisch onder de Boswet en geldt dus
zowel de aanmeldingsplicht vóór de kap als de herplantplicht. Voor bossen die zijn vrijgesteld van de herplantplicht geldt, dat geen bijdrage zal worden verstrekt in de beheerkosten volgens de Beschikking bosbijd ragen.
Om een nieuw aan te leggen bos in aanmerking te
laten komen voor de vrijstellingsregeling dient vooraf
tijd en plaats van aanleg te worden aangemeld. Formulieren hiertoe kunnen bij het Staatsbosbeheer worden
verkregen.
Persbericht Ministerie van Cultuur, Recreatie en
Maatschappelijk Werk
Installatie Studiecommissie Waterbeheer
Minister De Boer heeft op 7 oktober de interdepartementale Studiecommissie Waterbeheer natuur, bos en
landschap geïnstalleerd. De commissie zal studies laten uitvoeren over de relatie tussen waterhuishouding
natuur, bos en landschap bij instituten als het Rijksinstituut voor Natuurbeheer, het Instituut voof> Cultuurtechniek en Waterhuishouding en het Rijksinstituut
voor onderzoek in de bos- en landschapsbouw "De
Dorschkamp".
De commissie staat onder voorzitterschap van dr. C.
F. van Beusekom, directeur Natuurbehoud van Staatsbosbeheer; voorts zijn behalve CRM, ook de ministeries van Landbouw en Visserij en Verkeer en Waterstaat vertegenwoordigd.
Over de relatie tussen waterhuishouding en natuur,
bos en landschap is nog slechts weinig bekend, hetgeen vooral bij de opstelling van een aantal belangrijke
nota's en rapporten in het recente verleden als een
ernstig gebrek werd ervaren.
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