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Berichten
Persbericht Ministerie van Landbouw en Visserij
Behoud laatste 5% heide noodzakelijk
"Sinds een aantal jaren beseffen we, dat heidevelden
van groot maatschappelijk nut zijn: behalve hun
waarde door de karakteristieke planten en dieren van
de heide, hebben ze ook grote recreatieve betekenis.
Dit besef van de natuurlijke en maatschappelijke
waarde van heidevelden heeft ertoe geleid dat de nog
aanwezige zeldzame gronden als het ware worden gekoesterd." Dit onder meer zei staatssecretaris A,
Ploeg (landbouw en visserij) op 5 september jl. tijdens
de openingstoespraak van de derde studiedag voor
heidebeheer "Grazers op de Heide" in Ede.
Volgens de bewindsman moeten de heidevelden die
nu nog over zijn en nog maar 5% van de oorspronkelijke oppervlakte beslaan, behouden blijven. Hiervoor is
geld nodig. De rijksoverheid onderhoudt haar eigen
heidevelden en subsidieert een gedeelte van de beheerskosten van de provinciale Landschappen en de
Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten. Eveneens draagt het Rijk bij aan de ontwikkeling van heidevelden en worden schaapskudden gesubsidieerd.
"Maar", zo zei de staatssecretaris, "wanneer het
ons economisch niet zo mee zit, dan neemt de aandacht toe voor wat wij in het heidebeheer investeren én
wat het heidebeheer oplevert". Met name voor de tuinbouw is de heide van belang. Zo worden heidemaaisel
en heideplaggen in de tuinbouw als grondstof gebruikt.
De ontwikkeling van het mechanisch plaggen van heide en de afzet van het al dan niet tot compost verwerkte materiaal is nu zover gevorderd dat op praktijkschaal kan worden geplagd. Vooral naar heidemaaisel
van goede kwaliteit is weer een grote vraag. Dit heeft
nieuwe toepassingen gevonden, onder andere in filters
om de lucht te zuiveren. Hiermee schijnen goede resultaten te worden bereikt. Dit is bereikt dankzij goede
samenwerking tussen natuurbeheerders, de "tuinbouw", de grondhandel en enkele cultuurtechnische
bedrijven.
De heer Ploeg sprak de hoop uit dat de samenwerking tussen natuurbeheerders en bedrijfsleven nieuwe
toepassingsmogelijkheden zal opleveren. Ook bij het
plaggen stimuleert de rijksoverheid via financiële
steun. In de begroting van Staatsbosbeheer zijn gelden gereserveerd voor het plaggen op haar eigen terreinen en in het kader van het werkgelegenheidsplan
1984/1985 is het project "heideplaggen bij particuliere
natuurbeschermingsorganisaties" opgenomen. Bovendien stelt zij subsidie beschikbaar voor het plaggen in
potentiële nationale parken.
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Tenslotte stond de staatssecretaris even stil bij het
thema van de studiedag: "Grazers op de heide". Hij
merkte op dat het verheugend is, dat naast beheermaatregelen als maaien, branden en plaggen ook het
begrazen opnieuw in de aandacht is gekomen. De heide heeft hierdoor immers zijn uiterlijk gekregen. "In
Nederland zijn wij als we het over "grazers" hebben,
gewend allereerst aan schapen te denken. Maar in het
buitenland is ook het begrazen van heide door koeien
en paarden gebruikelijk", aldus de heer Ploeg.
Momenteel is nog al wat discussie over de vraag of
bij zo'n schaapskudde nu een herder hoort of dat de
schapen in een omrasterd stuk heide los mogen lopen.
Hoewel een begrazingssysteem waarbij de kudde
wordt verzorgd door een herder duurder is zag de
staatssecretaris hier toch voordelen in. Een schaapskudde, die wordt gehoed door een herder is "stuurbaar", en kan diverse verspreid liggende terreinen begrazen. Zo'n kudde heeft bovendien een toeristische
aantrekkingskracht. "Beide overwegingen zijn voor het
ministerie van Landbouw en Visserij van belang", aldus de bewindsman.
Persbericht Bosschap
Bedrijfsuitkomsten particuliere bosbedrijven
verbeteren gestaag
Als reactie op het onlangs verschenen rapport van het
LEI (Landbouw-Economisch Instituut) inzake de bedrijfsuitkomsten in de Nederlandse particuliere bosbouw in 1982, stelt het dagelijks bestuur van het Bosschap vast, dat het met de particuliere bosbouw langzaam maar zeker de goede kant op gaat. Bijna de helft
van de bosbedrijven van 50 ha en groter behaalde in
1982 een positief resultaat. Dit neemt niet weg, dat gemiddeld toch nog een verlies werd geleden van ƒ 31
per ha. Vergeleken met 1981, toen gemiddeld nog een
verlies van ƒ 71,- per ha werd geleden, was sprake
van een belangrijke verbetering van het bedrijfsresultaat.
De verbetering moet volgens het dagelijks bestuur
van het Bosschap in belangrijke mate worden toegeschreven aan de combinatie van het door de overheid
gevoerde bosbouwbeleid, dat erop gericht is de bosbouweconomie weer gezond te maken en de wijze
waarop de bosbedrijven op dit beleid inspelen. Het activiteiten-niveau in de bosbouw is de laatste jaren gestegen, de kosten-opbrengstenverhouding ontwikkelde
zich gunstig en de achterstand in het onderhoud werd
geringer.
In 1982 lagen de houtopbrengsten uit dunning en
eindkap hoger dan in voorgaande jaren. Ook de oppervlakte van de uitgevoerde werkzaamheden lag in 1982
in alle sectoren hoger dan in 1981. Op ongeveer 20%
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van de bosoppervlakte werden bosverzorgingswerkzaamheden uitgevoerd. De uitvoering geschiedde op
41% van het areaal door eigen personeel en op 53%
van het areaal door loonbedrijven. Het restant kwam
voor rekening van vrijwilligers.
De LEI-cijfers maken duidelijk, dat het gevoerde
bosbouwbeleid voor de bosbouw van essentiële betekenis is. Overheidsbijdragen zijn onmisbaar voor de
ontwikkeling naar een structurele verbetering van de
bosbouw op termijn. In 1982 bleek bijna de helft van de
ontvangsten van de bosbedrijven te bestaan uit bijdragen van overheidswege. Deze bijdragen dienen de gezondmaking van de bosbedrijven en moeten mede
worden gezien in relatie tot de maatschappelijke functies die het bos naast de houtproduktie vervult op het
gebied van recreatie, natuur en landschap.
Om te bereiken dat de gunstige ontwikkeling zich
voortzet, dient naar de overtuiging van het dagelijks
bestuur van het Bosschap het overheidsbeleid krachtig
en onverkort te worden voortgezet.
Persbericht Nationale Houtbank
Nationale Houtbank gaat houtproduktie ter hand
nemen
Een drietal Nederlandse bedrijven, te weten
- B.V. Bureau voor Tuin- en Landschapsverzorgtng
B.T.L. teHaaren (N.Br.)
- N.V. Levensverzekeringsmaatschappij "Utrecht" te
Utrecht, een dochtermaatschappij van AMEV Nederland N.V.
- Flevohout B.V. te Eerbeek, ten behoeve van de papierfabrieken van KNP hebben besloten een samenwerkingsverband te stichten onder de naam "Nationale
Houtbank". Primair doel is de uitbreiding van het Nederlandse bosareaal. De drie bedrijven hebben tot de-
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ze samenwerking besloten omdat zij, elk vanuit hun
eigen mogelijkheden, een combinatie vormen die alle
aspekten van bosaanleg, bosfinanciering en houtafzet
kan overzien.
De oprichting van deze onderneming komt op een
belangrijk moment. Ruim een maand geleden heeft de
Minister van Landbouw en Visserij aan de Tweede Kamer het Meerjarenplan Bosbouw aangeboden waarin
het regeringsbeleid ten aanzien van het Nederlandse
bos voor de komende halve eeuw is uitgestippeld.
Daarin is veel aandacht geschonken aan een drastische opvoering van de Nederlandse houtproduktie, zowel door verhoging van de produktie in het bestaande
bos als door uitbreiding van het bosareaal. Een belangrijke rol bij de regeringsplannen heeft een brief van
de Minister van Economische Zaken gespeeld die vorig jaar de Tweede Kamer werd toegezonden en waarin hij op de harde noodzaak van méér houtproduktie
heeft gewezen.
De Nationale Houtbank i.o. richt zich in eerste instantie op uitbreiding van het Nederlandse bosareaal.
Zij zal onder meer gronden pachten of huren en daarop
voor eigen rekening en risico bos exploiteren. Zij zal
daarbij voornamelijk gebruik maken van snelgroeiende
soorten.
Op korte termijn wordt bezien welke andere aktiviteiten zullen worden ontwikkeld om een verhoging van de
Nederlandse houtproduktie en een meer doelmatig gebruik van Nederlands hout te bevorderen. Hierbij wordt
ook gedacht aansluitingen te vinden bij provinciale
en/of regionale initiatieven die zijn ontwikkeld.
Eerbeek, 2 november 1984
Nationale Houtbank B.V. i.o.
Postbus 3
6960 AA Eerbeek
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