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In het oktober-nummer van het Nederlands Bosbouw [Tijdschrift,
wérd reeds een kort overzicht gegeven van het bij de Tweede Kamer
van de Staten Generaal ingediende ontwerp voor een nieuwe Boswet.
Aangezien deze wet voor de leden van de Nederlandse Vereniging van
Boseigenaren van groot belang is, meen ik er goed aan te doen de bepalingen van het ontwerp nog iets nader te bespreken.
Allereerst een algemene opmerking. Het ontwerp bevat 21 artikelen
en is dus zéér klein van omvang. In een tijd, dat gestreefd wordt naar
een steeds meer geperfectioneerde wetgeving doet het aangenaam aan,
dat de wetgever de boswetgeving tot de hoofdlijnen heeft beperkt.
In het eerste artikel worden begripsomschrijvingen gegeven. Het valt
op, dat in tegenstelling tot het voor-ontwerp van Asch van Wijck geen
begripsomschrijving wordt gegeven voor de begrippen „houtopstand" en
„vellen".
Voor hét begrip „houtopstand" is dit wellicht niet nodig, omdat volgens de letterlijke betekenis van het woord ook een enkele boom een
houtopstand is. Niettemin is niet duidelijk, of griend onder de werking
van de wet valt. Ik acht dit wel waarschijnlijk, aangezien artikel 1 lid 3
van de wet bepaalt, dat het periodiek vellen van griend- en hakhout
voor de toepassing van de wet niet onder vellen is begrepen.
Dat het begrip „vellen" niet nader is omschreven, acht ik minder juist.
Immers in artikel 2 wordt de eigenaar verplicht, alvorens tot velling over
te gaan, de voorgenomen velling te melden, terwijl in artikel 3 de eigenaar van grond, waarop een houtopstand is geveld of op andere wijze
tenietgegaan, wordt verplicht de grond opnieuw te herbeplanten. In het
ontwerp van Asch van Wijck is het begrip „vellen" gedefinieerd als
volgt: „kappen, afzagen en rooien en iedere handeling, waardoor hout
op stam kauworden gedood". Het overnemen van deze begripsomschrijving zou naar mijn mening de controle op de naleving van de herplantplicht effectiever maken, omdat dan ook het doden van een houtopstand,
zonder zulks te hebben gemeld, een strafbaar feit uitmaakt.
In de artikelen 2 t/m 6 wordt de herplantplicht geregeld en worden
voorschriften gegeven, waardoor de controle op de naleving van deze
verplichting wordt mogelijk gemaakt. Het systeem van kapver gunning en,
hetgeen uit de oorlogsjaren dateert, is prijsgegeven.
Een boseigenaar is slechts verplicht een voorgenomen velling ten-
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minste één maand tevoren door toezending van een formulier als aangetekend stuk te melden aan de directeur van het Staatsbosbeheer.
W o r d t binnen de gestelde termijn geen kapverbod, als omschreven in
het nog te bespreken artikel 7 opgelegd, dan kan men de velling uitvoeren.
Dit gewijzigde controlevoorschrift werkt arbeidsbesparend, omdat onnodige correspondentie wordt vermeden.
Alle grond, waarop bos is geveld, of op andere wijze is tenietgegaan,
moet binnen 3 jaar worden herbeplant. Omtrent de wijze, waarop de
herbeplanting moet worden uitgevoerd, zullen regels bij of krachtens
Algemene Maatregel van Bestuur worden gegeven. Deze regels dienen
te bevorderen, dat de nieuwe beplanting kwantitatief en kwalitatief in
een redelijke verhouding staat tot de gevelde beplanting.
In deze Algemene Maatregel van Bestuur zal ook de mogelijkheid tot
compensatie worden geregeld, waarbij dus een eigenaar de gelegenheid
wordt geboden elders zijn herplantverplichting na te (doen) komen. Deze
compensatie kennen wij ook thans reeds. In de betreffende voorschriften
wordt ervoor gewaakt, dat het bos steeds meer naar de slechte gronden
wordt teruggedrongen en dat in bepaalde regionale gebieden het bosareaal afneemt.
Natuurlijk wordt door deze voorschriften het beschikkingsrecht van
de individuele eigenaar van de grond sterk beperkt. In principe is een
dergelijke beperking slechts aanvaardbaar, wanneer de Staat, die de verplichting oplegt; de eigenaar vrijwaart voor de schade, die hij hierdoor
zal kunnen lijden. Zoals uit het hierna te citeren artikel 9 blijkt, heeft
de wetgever zich deze consequentie gerealiseerd, zij het wellicht in onvoldoende mate.
« D e overtreding van de voorschriften, gegeven in artikel 2, derde lid
en 3 (achtereenvolgens vellen zonder te hebben gemeld en niet tijdig
herbeplanten) zijn strafbare feiten.
In artikel 4 wordt bepaald, dat de eigenaar van de grond, waarop
een herplantplicht rust en die deze grond overdraagt, verplicht is de
verkrijger kennis te geven van de verplichting tot herbeplanting en daarvan in de akte van overdracht te doen blijken. Dit voorschrift is niet
van een strafsanctie voorzien; wel kan een nieuwe eigenaar, bij niet
nakomen van genoemde verplichting, civiele rechtsmiddelen aanwenden.
Overigens zou het aantonen en vaststellen van de geleden schade door
de verkrijger nog wel eens moeilijkheden kunnen geven. Het een en
ander brengt mede, dat de verkrijger, die, onbekend met het bestaan
der herplantplicht, hieraan niet voldoet wel strafbaar is, terwijl de vervreemder, die door zijn nalatigheid de oorzaak is, dat de verplichting
niet wordt nagekomen, niet strafbaar is.
•De meldings- en herplantplicht is volgens artikel 5 niet van toepassing
op grond, waaraan bij een goedgekeurd uitbreidingsplan een bestemming
tot bebouwing is gegeven. Dit is logisch, omdat een herbeplanting dan
weinig zinvol is. Het komt herhaaldelijk voor, dat een ontwerp-uitbreidingsplan nog niet is goedgekeurd, omdat hiertegen beroep is ingesteld,
hoewel omtrent de toekomstige bebouwing van het betreffende bosperceel geen verschil van mening bestaat. In een dergelijk geval zal artikel
6, lid 2 uitkomst kunnen geven, waarbij de directeur van het Staatsbosbeheer de bevoegdheid wordt gegeven van het bepaalde in artikel 2 en
3 ontheffing te verlenen.
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Voorts zijn uitgezonderd van de meldings- en herplantplicht:
a. ItaJiaanse populier, linde, paardekastanje en treurwilg.
b. houtopstanden op erven en in tuinen.
c. andere houtopstanden dan op erven en in tuinen binnen de bebouwde
kom.
d. weg- en randbeplantingen, bestaande uit populieren of wilgen.
e. houtopstanden, die een afzonderlijke eenheid vormen en kleiner, zijn
dan 10 are.
f. vruchtbomen en windschermen om boomgaarden.
g. fijnsparren, niet ouder dan 12 jaar, bestemd om te dienen als kerstbomen en geteeld op daarvoor in het bijzonder bestemde terreinen.
h. kweekgoed.
In onze kring had men deze uitzondering gaarne zien aangevuld m e t :
populieren en wilgen op bouw- en weiland. Het is toch zo, dat sommige
grondeigenaren wellicht hun grond, gelet op de slechte economische
uitkomsten van verpachting, zouden willen bebossen, bijvoorbeeld met
snelgroeiende populieren, doch enigszins huiverig zijn hiertoe over te
gaan, omdat zij dan tot in lengte van dagen hun grond voor bosbouw bestemmen.
In artikel 6, lid 1 wordt bepaald, dat de Minister bij beschikking in
bepaalde gevallen vrijstelling van het bepaalde in artikel 2 en 3 kan geven.
Het zou wellicht aanbeveling verdienen, om bij een dergelijke beschikking juist nieuwe beplantingen van tot dusver niet beboste terreinen
van de herplantverplichting vrij te stellen. Hiervan zou zeker een stimulans uitgaan tot een in het algemeen belang wenselijke uitbreiding van
het bosareaaï. Ongetwijfeld zou dit een zekere discriminatie vormen ten
opzichte van de ,,oude" boseigenaren en als zodanig het rechtsgevoel
niet geheel bevredigen. Daartegenover staat, dat de omvang van het
bosareaaï in gunstige zin kan worden beïnvloed. Het is zelfs niet uitgesloten, dat het met bos beplante areaal zodanig zou toenemen, dat de
teugel, voor wat betreft de herbeplanting van de bestaande bossen, op de
duur enigszins kan worden gevierd.
W a a r de beperking in de beschikkingsbevoegdheid van de eigenaar,
zeker in onze kring, nimmer het doel is, doch hoogstens wordt erkend
als een onprettig middel om het bosareaaï in stand te houden, lijkt mij
^"bovenomschreven suggestie het overwegen waard.
In de artikelen 7 en 8 wordt de mogelijkheid geopend om een kapverbod op te leggen ter voorkoming van erosie, waardoor dus de instandhouding van schermbossen op duinen en zandverstuivingen wordt mogelijk gemaakt en ter bewaring van natuur- en landschapsschoon. Een
dergelijk kapverbod kan ook worden opgelegd ten aanzien van de in
artikel 5, lid 2 onder a, c en e genoemde gevallen (zie hiervoor).
W i j achten het van groot belang, dat de mogelijkheid van het opleggen van een kapverbod om natuurschoonredenen thans in de Boswet
wordt geregeld. De huidige situatie, waarbij geen regeling door de centrale Overheid is gegeven, waardoor de lagere publiekrechtelijke lichamen, in het bijzonder de gemeenten, terzake verordeningen kunnen
maken, is bepaald onbevredigend. T e n eerste is de mogelijkheid van
schadevergoeding in vele gevallen niet aanwezig. Bovendien zijn de verordeningen soms zo gesteld, dat voor iedere voorgenomen velling — zelfs
van enkele bomen — aan de gemeentelijke autoriteiten vergunning moet
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worden gevraagd. W i j zouden het op hoge prijs stellen, indien bij de
behandeling van het wetsontwerp op ondubbelzinnige wijze tot uitdrukking werd gebracht, dat dit onderwerp (kapverbod om natuurschoonredenen) uitputtend in de wet is geregeld, zodat voor de lagere publiekrechtelijke lichamen hier geen taak meer ligt.
Belangrijk is de bepaling van artikel 7, lid 4 : Hij die aantoont,' dat
hij tengevolge van een kapverbod schade lijdt, die redelijkerwijs niet te
zijnen laste behoort te komen, wordt een billijke tegemoetkoming toegekend. Ik had hier liever het woord „schadevergoeding" gelezen. D e
woorden „billijke tegemoetkoming" zijn onnodig vaag. Hij, die directe
schade lijdt door een handeling van de Overheid in het algemeen belang,
kan naafr mijn mening aanspraak maken op integrale schadeloosstelling.
Deze vergoedingsregeling is niet slechts van belang, omdat de eigenaar,
die een kapverbod wordt opgelegd, vergoeding ontvangt, doch zal naar
mijn mening ook het opleggen van een kapverbod om natuur schoonredenen, waarbij als regel schade ontstaat, wegens de financiële consequenties hiervan, tot de strikt noodzakelijke gevallen beperken.
Zowel tegen het opleggen van het kapverbod als tegen de vaststelling,
van de tegemoetkoming door de Minister staat beroep open bij de Kroon.
Op het beroep wordt dus weliswaar de R a a d van State gehoord, doch
hierover wordt in laatste instantie beslist door de autoriteit, die de bestreden beslissing heeft genomen. W i j kunnen dit billijken, voorzover het
betreft het beroep tegen het opleggen van een kapverbod, omdat dit tenslotte een beleidsvraag is. Een beroep tegen de schadevaststelling behoort
echter door een onafhankelijke autoriteit te worden beslist. Terecht gaf
het voor-ontwerp van Asch, van Wijck dan ook de eigenaar de bevoegdheid, om, wanneer omtrent de hoogte der schadeloosstelling geen overeenstemming met de Minister kon worden bereikt, zich tot de burgerlijke
rechter te wenden. Een dergelijke regeling verdient naar mijn mening
verre de voorkeur en zal het rechtsgevoel van betrokkenen meer bevredigen.
In artikel 9 wordt het volgende bepaald : Indien ten tijde, dat de
verplichting tot herbeplanting bedoeld in artikel 3 wordt vervuld, de
rentabiliteit van de bosbouw of houtteelt daartoe naar het oordeel van
onze Minister aanleiding geeft, kan uit 's Lands kas een al dan niet
rentedragend crediet voor de kosten van de herbeplanting worden toe-"
gekend. Hier wordt dus wel de mogelijkheid geopend, dat een tegemoetkoming, in de vorm van een al dan niet rentedragend crediet, wordt
verstrekt, doch wordt de boseigenaar geen recht gegeven op een zodanige
tegemoetkoming.
•
Ik geloof overigens, dat geen enkele boseigenaar verlangt naar het
tijdstip, dat de bosbouw zo slecht rendeert, dat hij moet worden geholpen
om zijn bos. in stand te houden. Daarom acht ik het nog belangrijker,
dat de bosbouw economisch staande kan blijven zonder directe steun
door verbetering van de productie-omstandigheden.
Ongetwijfeld ligt hier in de eerste plaats een taak voor het bedrijfsleven zelf. Daarnaast ligt hier ook een taak voor de Overheid. Deze doet:
reeds veel voor de bosbouw. Ik denk bijvoorbeeld aan het wetenschappelijk onderzoek en aan de voorlichting,, die de laatste jaren sterk worden
uitgebreid.
Toch geloof ik, dat een aantal maatregelen, die in het voor-ontwerp
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van de Commissie van Asch van Wijck waren neergelegd, een belangrijke bijdrage zouden kunnen geven tot de verhoging van de economische
weerbaarheid van de bosbouw. In het voor-ontwerp werd bijvoorbeeld
voorgesteld, dat de Overheid subsidie kan verstrekken voor gezamenlijk
deskundig beheer van houtopstanden (hetgeen vooral belangrijk is voor
het klein-bosbezit), voorts voor het maken van bedrijfsplannen, voor
verbetering van de houtopstand, waardoor uitgaven worden gedaan, die
de grenzen van het normale onderhoud overschrijden. Ook in het buitenland, bijvoorbeeld in Duitsland en Frankrijk, wordt het gezamenlijk deskundig beheer van kleine bosbezittingen sterk bevorderd door daadwerkelijke steun door de Overheid.
Deze steun zal waarschijnlijk niet blijvend behoeven te zijn, omdat na
verloop van tijd door de betere uitkomsten van het deskundig beheerde
bos, deze beheerskosten uit het bos zelf kunnen worden betaald. D e
moeilijkheid is echter, dat de individuele eigenaar zulks nog onvoldoende
inziet en ook dikwijls niet bij machte is om hieraan veel te besteden, zodat
men hem over het dode punt moet helpen.
Tenslotte zij nog vermeld, dat in de wet wordt vastgelegd, dat een
bosbouwvoorlichtingsraad werkzaam zal zijn, die de Minister van advies
dient inzake de bosbouwvoorlichting. Stilzwijgend is hiermede vastgelegd,
dat de Overheid op het gebied van de bosbouwvoorlichting een taak
heeft. Dit is een belangrijk en waardevol principe, waarvan, naar ik hoop
en verwacht, het bos en zijn eigenaren veel profijt zullen hebben.
Concluderend kan worden gezegd, dat het thans ingediende ontwerp
in zijn opzet aanvaardbaar is, omdat het vastlegt het na de oorlog in
onderling overleg tussen Overheid en belanghebbenden ontwikkelde inzicht omtrent de voor ons land wenselijke bosbouwpolitiek. Voorts, dat
de wet zou kunnen worden verbeterd door iets meer de nadruk te leggen
op de maatregelen, die de productie van het bos zouden kunnen verhogen
en het bosareaal zouden kunnen vermeerderen.
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VERANDEREN

door

J. VAN SOEST
Het artikel van B a x , hieraan voorafgaand, laat aan duidelijkheid niets
te wensen over. Dit geldt niet alleen voor hetgeen in het ontwerp is
opgenomen, doch ook voor wat daaraan nog ontbreekt. Ik ben het hierover met de heer B a x geheel eens. D e bedoeling van dit artikel is dan
ook niet zozeer het geven van verder of ander kommentaar, dan wel het
opmaken van de balans tussen de tegenwoordige toestand en die, welke
met het ontwerp wordt beoogd.
V o o r een juist begrip zij vooropgesteld dat de nieuwe wet de plaats
zal moeten innemen van de Boschwet 1922 en van de bepalingen
welke ten aanzien van de bosbouw nu nog van kracht zijn in gevolge de
Bodemproductiewet 1939. In de oude boswet lezen wij in de considerans ,,dat het wenschelijk is maatregelen te nemen in het belang van den

