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Berichten van het Bosschap

I
1.

Bestrijding schadelijke bosinsekten
de dennescheerder

De laatste jaren is veel zorg besteed aan de bestrijding van
de dennescheerder. Dientengevolge kon de populatie van
dit insekt belangrijk worden teruggedrongen. Dit neemt echter niet weg, dat de bestrijding van de dennescheerder met
kracht moet worden voortgezet in het belang van de gezondheidstoestand van de Pinus-bossen.
Het dagelijks bestuur van het Bosschap stelt zich voor In
1980 ter uitvoering van de Verordening Bosschap Schadelijke Dieren 1973 een onthefflngsbeleid te voeren, dat vrijwel
volledig aansluit bij het in 1979 gevoerde beleid. Alleen bij
de zomervellingen (zie hierna) wordt een wijziging ingevoerd.
Het voorgenomen onthefflngsbeleid houdt in dat geen
ontheffing wordt verleend ten aanzien van in of nabij Pinusbos liggend onontschorst Pinus-hout dat afkomstig is van
vóór 1 april 1980 uitgevoerde veilingen. Evenmin mag op
ontheffing worden gerekend voor onontschorst Pinus-hout
dat reeds vóór 1 april 1980 tengevolge van storm of sneeuwdruk in of nabij Pinus-bos Is gelegen.
Hierbij moet worden aangetekend, dat het dagelijks bestuur in beginsel wel bereid is ontheffingsaanvragen in te
willigen, die betrekking hebben op Pinus-hout dat in de
maanden juli en augustus 1979 al is geveld en in het bos is
blijven liggen, omdat uit onderzoek is gebleken, dat Pinushout dat reeds zo lang in het bos ligt, niet of nauwelijks meer
als broedplaats voor de dennescheerder dienst doet. Overigens zal men voor dergelijk hout normaal ontheffing moeten
aanvragen.
Alvorens ontheffing te verlenen zal het dagelijks bestuur
uiteraard laten nagaan of het betreffende Pinus-hout inderdaad geen gevaar meer oplevert. In algemene zin geldt dus
dat Pinus-hout, dat is geveld vóór 1 april 1980 vóór 15 mei
1980 zal moeten zijn ontschorst of afgevoerd naar een plaats
waarvoor het verbod niet geldt. Voor vellingen welke nó 1
april 1980 worden uitgevoerd - zogenaamde zomervellingen
- zal ontheffing slechts worden verleend op voorwaarde, dat
het onontschorste Pinus-hout binnen zes weken nè het tijdstip van velling zal zijn ontschorst of afgevoerd en In ieder
geval vóórdat in dat Pinus-hout aanwezig broedsel van de
dennescheerder het verpoppingsstadium bereikt. Deze laatste voorwaarde houdt in, dat onontschorst Pinus-hout alleen
dan maximaal zes weken in het bos mag blijven liggen, als
daarin geen broedsel van de dennescheerder aanwezig is
dat het verpoppingsstadium heeft bereikt. De nieuwe ontheffingsvoorwaarde - die overigens mutatis mutandls ook
geldt voor zomervellingen van Picea en lariks - ontheft de
controledienst van de bewijslast voor wat betreft het aantal

weken dat het onontschorste hout reeds in het bos ligt en
legt de verantwoordelijkheid voor de juiste naleving van gestelde ontheffingsvoorwaarden bij degenen, die de verordening moeten naleven.
Evenals voorgaande jaren geldt In 1980 weer een algemene ontheffing voor in het bos verspreid liggend dunningshout met een grootste doorsnede van niet meer dan 10 cm.
2. de letterzetter (Ips typographus) en de lariksbastkever
(fps cembrae)
De letterzetter en de lariksbastkever vormen nog steeds een
ernstige bedreiging voor respectievelijk Picea- en lariksopstanden. Het meest schadelijk is de letterzetter. Dit insekt
tast door vreterij in de bast bomen van het geslacht Picea
aan en kan deze tot sterven brengen. Vooral de aan de rand
van een bos staande bomen blijken veelvuldig te worden
aangetast en te sterven. Bestrijding van de letterzetter is dan
ook van het grootste belang.
Het verspreidingsgebied van de lariksbastkever neemt af.
In de provincies Utrecht en Noord-Holland is het insekt In
1979 niet gesignaleerd. Derhalve acht het dagelijks bestuur
van het Bosschap het aanvaardbaar voor Utrecht en NoordHolland een algemene ontheffing te verlenen van het in artikel 1 van de Verordening Bosschap bestrijding insektenplagen in Picea en Larix 1975 neergelegde verbod voor larikshout waarin geen broedsel van de lariksbastkever voorkomt.
Voor larikshout, dat wel is aangetast, geldt de algemene ontheffing dus niet. Overigens geldt voor de aangewezen gemeenten in de provincies waar de verordening van kracht is
- dat zijn Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel, Gelderland, Utrecht en Noord-Holland en voor Oostelijk Flevoland
- dat door de lariksbastkever aangetaste staande bomen
dienen te worden geveld en ontschorst of afgevoerd naar
een plaats waar het verbod niet geldt vóórdat het in die bomen aanwezige broedsel van de lariksbastkever het verpoppjngsstadium bereikt.
Deze verplichting geldt ook ten aanzien van staande Picea-bomen, die door de letterzetter zijn aangetast
Het voorgenomen ontheffingsbeleid ter uitvoering van de
Verordening Bosschap bestrijding insektenplagen in Picea
en Larix 1975 is stringent. Er moet op worden gerekend, dat
het dagelijks bestuur geen ontheffing zal verlenen ten aanzien van onontschorst Picea- en larikshout, dat afkomstig is
van vóór 1 april 1980 uitgevoerde veilingen, van windworp of
van sneeuwdruk. Onontschorst Picea- en larikshout zal derhalve vóór 1 mei 1980 moeten zijn ontschorst of afgevoerd
naar een plaats waarvoor het verbod niet geldt.
Voor hout afkomstig van vellingen né 1 april 1980 zal
slechts ontheffing worden verleend op voorwaarde dat het
hout wordt ontschorst of afgevoerd binnen vier weken na het
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tijdstip van velling en in ieder geval voordat in dat hout aanwezig broedsel van de letterzetter of de larlksbastkever het
verpoppingsstadium bereikt.
Tenslotte dient er op te worden gewezen, dat In verband
met de instelling van de gemeente Lelystad de werkingssfeer van de Verordening Bosschap bestrijding insektenplagen in Picea en Larix 1975 zich ook uitstrekt tot die gemeente. Dit betekent dat in die gemeente né 1 mei 1980 geen
onontschorst Picea- en larikshout mag liggen.
3. het ontheffingsbeleid ten aanzien van
houtopslagplaatsen
Het in 1979 gevoerde ontheffingsbeleid ten aanzien van hout
van de geslachten Pinus, Picea en Larlx, dat zich op houtopslagplaatsen bevindt, zal In 1980 worden voortgezet. Dit betekent, dat het dagelijks bestuur ook In 1980 bereid is onder
het stellen van voorwaarden, ontheffing te verlenen.
Als voorwaarde kan gelden, dat onontschorst hout van de
geslachten Pinus, Picea en Larix wordt ontschorst of afgevoerd naar een plaats waar het verbod niet geldt, voordat
zich in dit hout bevindend broedsel van respectievelijk de
dennescheerder, de letterzetter en de lariksbastkever het
verpoppingsstadium bereikt. Ook kan permanente beregening van het opgeslagen onontschorst© hout als voorwaarde
worden gesteld.
Ten aanzien van onontschorst larikshout, dat niet door de lariksbastkever is aangetast, geldt voor de aangewezen gemeenten in Utrecht en Noord-Holland de onder 2 besproken
algemene ontheffing.
II. Bosbrandverordening Bosschap 1978
In 1978 heeft het bestuur van het Bosschap besloten de bosbrandverordening Bosschap 1969 te vervangen door een
nieuwe verordening: de Bosbrandverordening Bosschap
1978, die op 1 Juli 1980 in werking zal treden.
De ingangsdatum van 1 juli 1980 is gekozen om degenen
die de verordening moeten naleven de tijd te gunnen om de
situatie op de terreinen aan te passen aan de nieuwe regels.
Tot die datum blijft de Bosbrandverordening Bosschap 1969
van kracht. Wijziging van de bosbrandverordening was nodig, omdat de daarin neergelegde bepalingen - die In hoofdzaak uit 1962 stammen - niet meer geheel toereikend waren
om een adequate op moderne leest geschoeide bosbrandbestrijding te waarborgen.
De Bosbrandverordening Bosschap 1978 heeft, evenals
de eerdere verordeningen van het Bosschap op het onderhavige terrein, tot doel door middel van maatregelen in de
sfeer van het bosbeheer de bestrijding van bosbranden te
vergemakkelijken. Om die reden worden regels gesteld ten
aanzien van de bereikbaarheid en de toegankelijkheid van
de bossen voor de brandweer en voorschriften gegeven met
betrekking tot de hoogte van hopen en rillen ter beveiliging
van het personeel en materieel van de brandweer.
Vergeleken met de verordening uit 1969 werden in de Bosbrandverordening Bosschap 1978 de volgende wijzigingen
aangebracht:
a. Het begrip „brandbaar bos" is verruimd. Onder de oude
Bosbrandverordening werd alleen Pinus-bos jonger dan 30
jaar als brandbaar bos aangemerkt. Thans worden alle
naaldhoutbossen, ongeacht hun leeftijd, beschouwd als
brandbaar bos in de zin van de verordening.
b. Ingevoerd zijn nieuwe voorschriften Inzake:
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- de toegang tot „brandbaar bos". De ondernemer mag de
toegang voor brandweervoertuigen niet In ernstige mate belemmeren door rasters, sloten en heggen;
- de doorrijhoogte voor brandweervoertuigen. De ondernemer moet ervoor zorgen dat de wegen, die door de brandweer gebruikt worden een vrije doorrijhoogte hebben van
3,60 meter;
- een vrije ruimte bij bochten en hoeken van wegen. De ondernemer moet ervoor zorgen dat bij bochten en hoeken
van wegen een zodanige vrije ruimte is, dat brandweervoertuigen met een draaicirkel van 18 meter zonder noemenswaardig oponthoud van richting kunnen veranderen.
c. Afgeschaft is het voorschrift inzake het vrijhouden van
een brandvrije strook van 10 meter tussen bos en hei.
Voorts werd de derdenbindingsregeling gewijzigd. Immers voor een goede werking van de verordening is het nodig dat ook derden die geen bosbouwondernemer zijn, zoals
houthandelaren en bezitters van een geringe oppervlakte
brandbaar bos, zich aan bepaalde voorschriften uit de verordening houden.
III

De werkgelegenheid In bossen en natuurterreinen

Het bestuur van het Bosschap heeft op 7 februari 1980 de
Ministers van Landbouw en Visserij en van Sociale Zaken en
de Staatssecretaris van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk opnieuw benaderd in verband met de onrustbarende ontwikkeling van de werkgelegenheid in bossen en natuurterreinen. Daarbij werd uiting gegeven aan grote bezorgdheid over het feit, dat het aantal werknemers, dat in de
sfeer van de aanvullende werkgelegenheid in bossen en natuurterreinen werkzaam was daalde van ruim 900 in 1978 tot
circa 400 in 1979. Deze daling werd veroorzaakt door de
overgang van de E-regeling naar de WV-maatregel.
Doordat tewerkstelling in het kader van de WV-maatregel
ten hoogste 1 jaar kan duren, zal dit aantal In 1980 bij ongewijzigd beleid tot naar schatting 200 werknemers teruglopen. Daardoor dreigt tevens veel vakbekwaamheid verloren
te gaan.
Om deze catastrofale ontwikkeling om te buigen is de
Minister van Landbouw en Visserij met klem verzocht zo
spoedig mogelijk uitvoering te geven aan de motie Langedijk-de Jong, Waalkens, Wisseling en Terlouw, die vorig jaar
bij de behandeling van de begroting van zijn departement
door de Tweede Kamer-der Staten-Generaal is aangenomen. In die motie wordt de Minister uitgenodigd een regeling te treffen, die het mogelijk maakt de werkgelegenheid In
bossen en natuurterreinen blijvend te verzekeren.
Een verzoek van gelijke strekking is gericht tot de Staatssecretaris van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk.
Omdat het treffen van een zodanige regeling enige tijd zal
vergen, is de Minister van Sociale Zaken verzocht om de termijn van tewerkstelling in het kader van de WV-maatregel
voor werknemers die werkzaam zijn In bossen en natuurterreinen met één jaar te verlengen en er aan mede te werken,
dat binnen die verlengingstermijn een regeling voor blijvende werkgelegenheid in bossen en natuurterreinen kan worden getroffen.
Gelet op de ernst van de situatie zijn gelijktijdig ook de
Vaste Commissies voor Landbouw en Visserij, voor Cultuur,
Recreatie en Maatschappelijk Werk en voor Sociale Zaken
uit de Tweede Kamer der Staten-Generaal benaderd met
het verzoek op een adequate regeling aan te dringen.

