Berichten

Persbericht Bosschap
Overheidsbeleid ten aanzien van de bosbouw schiet
tekort
In verband met de komende behandeling van de begroting van Landbouw en Visserij 1988 heeft het Bosschap
in een brief aan de Tweede Kamer zijn grote bezorgdheid uitgesproken over de toekomst van de bosbouw.
Het Bosschap stelt vast dat de reeds in januari van dit
jaar doorgevoerde opschorting van de bijdrageregelingen wegens gebrek aan middelen, tot ernstige stagnatie
in de planning en uitvoering van boswerkzaamheden
heeft geleid. Een aantal bosbedrijven zag zich hierdoor
reeds genoodzaakt vakbekwame werknemers te ontslaan. De bosbouwloonbedrijven moesten een terugval
in werkvolume ervaren met als gevolg dat arbeidsplaatsen verloren gingen; nog meer ontslagen dreigen als de
financiële problemen bij de bosbedrijven voortduren.
Met het vertrek van ervaren werknemers verdwijnt de
vakbekwaamheid die in de bosbouwsector nog aanwezig is, terwijl voor jongeren in de sector geen perspectief
is.
Volgens het Bosschap staat het als een paal boven
water dat de financiële problemen zullen voortduren nu
het op de begroting van Landbouw en Visserij 1988
uitgetrokken bedrag geen enkel perspectief op verbetering biedt. Het uitgetrokken bedrag is namelijk beslist
ontoereikend om naast de noodzakelijke verjonging het
minimale onderhoud van de bossen te waarborgen.
Bedenkt men voorts dat de afnemende vitaliteit van het
bos de bosbedrijven - zeker die in bepaalde streken van
het land - nog eens voor extra problemen plaatst, dan
wordt duidelijk hoe ernstig de situatie is.
Het Bosschap ziet de gemotiveerdheid in de bosbouwsector afnemen met alle nadelige gevolgen van
dien voor de bosinstandhouding en de bosontwikkeling.
Deze uiterst zorgwekkende gang van zaken kan volgens het Bosschap worden omgebogen als jaarlijks 3
miljoen gulden meer beschikbaar zou worden gesteld
voor de instandhouding van het thans bestaande bosareaal, dat wil zeggen voor verjonging en bosverzorging. Daarmee kan worden bereikt dat de noodzakelijke
bosverjonging en het allernoodzakelijkste onderhoud

388

van de bossen zal kunnen plaatshebben. Indien de
overheid haar verantwoordelijkheid op het onderhavige
terrein niet neemt, zullen de in het Meerjarenplan Bosbouw voorziene beleidsdoelen nooit worden bereikt.
In zijn brief vraagt het Bosschap ook aandacht voor
de uitbreiding van het bosareaal. In het Meerjarenplan
Bosbouw wordt gesteld dat tot het jaar 2000 circa
15.000 ha bos door anderen dan de overheid moeten
worden aangelegd. Voor de aanleg van nieuwe bossen
is evenwel op jaarbasis slechts een zo beperkt bedrag
beschikbaar, dat op voorhand vaststaat dat het in het
Meerjarenplan Bosbouw gestelde doel onmogelijk kan
en dus ook niet zal worden bereikt.
Het Bosschap pleit voor een planmatige aanpak van
de realisatie van de in het Meerjarenplan Bosbouw gestelde doelen met betrekking tot de aanleg van nieuwe
bossen. Die aanpak dient op adequate wijze financieel
te zijn onderbouwd. Daarbij wijst het Bosschap er op dat
het in financieel opzicht tekortschietende beleid van de
rijksoverheid ten aanzien van het bestaande bos niet
bepaald een stimulans inhoudt voor eigenaren van
grond om tot aanleg van nieuwe bossen over te gaan.

Persbericht Ministerie Landbouw en Visserij
Vijf Staatsbosterreinen aangewezen als bosreservaat
Minister ir. G. Braks (landbouw en visserij) heeft opnieuw vijf bosterreinen aangemerkt als bosreservaat. In
1983 werden de eerste vijf bosreservaten aangewezen.
Hiermee is het totaal nu op vijftien gekomen. De terreinen zijn alle eigendom van de Staat.
- "Drieduin" circa 55 ha, gelegen in beheersobject
Schoorl, representatief voor dennenbos in de duinen;
- "Het Leesten", circa 40 ha, gelegen in beheersobject Hoenderloo, representatief voor ontginningsbos op
een struweel;
- '"t Quin", circa 29 ha, gelegen in beheersobject Bergen, representatief voor ontginningsbos op rivierduin;
- "Grootvenbos", circa 40 ha, gelegen in beheersobject Deurnense Peel, representatief voor berkenbos op
vergraven hoogveen;
- " t Sang", circa 15 ha, gelegen in beheersobject 't

Sang en Goorkens, representatief voor beekbegeleidend eizenbroekbos.
Het is de bedoeling, dat elk jaar vijf bosreservaten worden aangewezen, totdat alle bosreservaten samen een
representatief beeld van de in ons land voorkomende
bossen oplevert. Met de instelling van de reservaten
wordt beoogd de kennis ten aanzien van de natuurlijke
processen in het bos te vergroten, zodat het bosbeheer
doelgerichter kan geschieden.
Het beheer in de bosreservaten zal uitsluitend bestaan uit het minimaliseren van storende invloeden op
de groeiplaats of de vegetatie in het reservaat.
Persbericht VBAU
Door het midden- en kleinbedrijf werkzaam in bosbouw
en natuurbeheer is deze zomer na enkele bijeenkomsten besloten tot het oprichten van de
Vereniging van bosbouwkundig adviseurs en
uitvoerders
De achtergrond van deze stap is de toenemende behoefte aan contacten tussen de bedrijven onderling zowel als aan contacten met instanties van de overheid,
boseigenaren, natuurbeschermingsorganisaties e.a.
welke de bosbouw en het natuurbeheer betreffen.
Doel van de VBAU is nauwere banden te scheppen,
en betrokken te geraken bij zaken als CAO-overleg,
erkenningsregelingen, bosbouwbeleid van de overheid,
huidige en toekomstige subsidieregelingen voor bosbouw en natuurbeheer, informatie en onderzoek.
Nadere informatie kunt u verkrijgen bij het secretariaat van de vereniging op bovenstaand adres, of u kunt
zich wenden tot een der bestuursleden: F. van de Kerkhof, te Boxtel, 04116-72405; W. Westgeest, te Velp,
secretariaat: Frederikstraat 2a, 6881 SJ Velp; 085640202; F. Bevort, te Oisterwijk, 04242-83624; E. van de
Kolk, te Hellendoorn, 05488-1455; H. G. Kwast, te Markelo, 05476-2847.
Persbericht Platform Nederlands Hout
Bedrijfsleven luidt alarmklok over uitvoering
Meerjarenplan Bosbouw
Een aantal grote Nederlandse bedrijven heeft de vereniging "Platform Nederlands Hout" opgericht. Het gaat om
bedrijven die zich bezighouden met bosaanleg en bosbeheer en de verwerking van hout tot houtprodukten en

papier. Tot het Platform zijn de volgende bedrijven toegetreden:
AMEV te Utrecht
Bureau voor Tuin- en Landschapsverzorging te Haaren
Grontmij te De Bilt
Heidemij te Arnhem
Koninklijke Nederlandse Papierfabrieken te Maastricht
Oranjewoud te Heerenveen
Parenco te Renkum
PKF Jongekrijg te Monster
Steijn te Voorschoten
Willemsen Naaldhout te Wolfheze
Het Platform Nederlands Hout wil vanuit de grote
directe belangen, die de aangesloten bedrijven hebben
bij de produktie van hout in het Nederlandse bos, zich
intensief met de ontwikkelingen rond het bos gaan bezighouden. Dit zal onder meer leiden tot een gezamenlijk optreden naar overheid en parlement.
Het bestuur van het Platform is als volgt samengesteld:
Voorzitter: G. van Reenen, directeur van Parenco.
Vice-voorzitter: ir. H. de Korver, vice-voorzitter Raad
van Bestuur van de Koninklijke Nederlandse Papierfabrieken.
Leden: F. H. Schreve, voorzitter Raad van Bestuur van
de Heidemij, J. Jongekrijg, directeur van PKF Jongekrijg.
Het Platform heeft in brieven aan de Ministers van
Landbouw en Visserij en van Economische Zaken en
aan de Tweede Kamer zijn grote ongerustheid kenbaar
gemaakt over ernstige belemmeringen die zich voordoen bij de realisering van het Meerjarenplan Bosbouw.
Uitvoering van dit Plan is van essentiële betekenis voor
het hele bij bos en hout betrokken bedrijfsleven en tevens van groot strategisch belang voor de Nederlandse
economie. Het Platform constateert echter dat de in het
Meerjarenplan gestelde doelen in de verste verte niet
kunnen worden bereikt met de nu door de regering ter
beschikking gestelde financiële middelen. Dit geldt voor
zowel de verbetering van het bestaande bos als de
aanleg van nieuwe bossen. Volgens het Platform zullen
de doelstellingen al evenmin worden gehaald als niet
wordt gezorgd dat een goed uitvoeringsplan ter beschikking komt dat in nauw overleg met het bedrijfsleven
is opgesteld. Ook zo'n uitvoeringsplan ontbreekt geheel.
Het is voor de aangesloten bedrijven van het allergrootste belang dat zij bij hun bedrijfsvoering kunnen
vertrouwen op het onverkort ten uitvoer brengen van het
Meerjarenplan Bosbouw, aldus het Platform Nederlands Hout.
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