Boekbesprekingen

Jaarverslag 1972 van de N.V. Heidemaatschappij
Beheer
Dit is het eerste verslag van de "N.V. Heidemaatschappij Beheer", De voorbereidingen tot deze
nieuwe gedaante van de oude Heidemaatschappij
kwamen duidelijk tot uiting in de 79ste algemene
vergadering van 12 september 1969 en de resultaten
hiervan kregen op 20 januari 1972 hun beslag; dat
was veertien dagen na de 84ste verjaardag van
de Maatschappij (5-1-1888). De gehele werkorganisatie van de Maatschappij (en nog veel meer)
is nu ondergebracht in de "N.V. Heidemaatschappij
Beheer". De enige aandeelhoudster is de oude
Vereniging, nog altijd geheten: "Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij", wier activiteiten
gericht blijven op de verbetering van het leefmilieu.
Hoe ze dat doet kan blijken uit het vertrouwde
Tijdschrift (eerste jaargang van 1889) en eventueel
uit een eigen jaarverslag en andere publikaties.
Het verslag dat hier aan de orde is doet verantwoording van de zakelijke activiteiten van de nu afzonderlijk
gestelde werkmaatschappij.
Een omschrijving van de activiteiten zou te ver
voeren. Een belangrijk aspect is de samenwerking
met "Pakhoed" en "Nederhorst" ("Polyzathe"). Het
traditionele zakelijke werk vinden we in de
"Heidemij Nederland B.V." voor wat het binnenland
betreft en in "llaco B.V." wat het buitenland
aangaat, beide dochtermaatschappijen van Heidemaatschappij Beheer. Er zijn in totaal zestien zelfstandige dochterondernemingen, terwijl nog wordt
deelgenomen in achttien andere ondernemingen.
De financiële verantwoording neemt wel de grootste plaats in dit verslag in. Het betreft hier een omzetbedrag van rond 300 miljoen gulden en een brutowinst van 13%. Van de netto-winst ad 2,4 miljoen,
werd het grootste deel van de reserve toegevoegd en
een bedrag van ruim 0,5 miljoen ter beschikking gesteld aan de Vereniging, zoals reeds vermeld, de
enige aandeelhoudster, die daarmede haar doelstelling, het bevorderen van de kwaliteit van het milieu,
kan nastreven.
Ik heb in het verslag gespeurd naar de activiteiten
van de werkmaatschappij ten behoeve van onze
bossen, maar daarover vinden we hier niets. Een
ieder kent echter wel als een zeer intensieve recente en duidelijke activiteit de grootse aanpak van
de houtopruiming na de zo vernielende novemberstorm, waarvoor nu (1973) al drie van die monstergrote Zweedse machines zijn ingezet. Een aanpak
even groot en energiek als die na de overstromingsramp in 1953.
268

Het onderdeel van "Heidemij Nederland B.V.":
"Bosbouw, beheer en groenvoorziening" is het onderdeel, dat ons vooral belang inboezemt. Het zou
veel zin hebben hierover jaarlijks afzonderlijk te
rapporteren, hetgeen intern natuurlijk wel gebeurt,
maar over enig plan om dit ook naar buiten te brengen is (nog) niets bekend. Het is voor ons een belangrijke zelfstandige sector met een vertakt net
van vestigingen in ons land, volledig toegerust voor
beheers- en uitvoeringswerkzaamheden. Het betreft beheer en exploitatie van landelijke eigendommen, recreatieve, industriële en andere projecten, taxaties (waardebepalingen voor aan- en verkoop, successie, onteigening enz. enz.), grondzaken
(bemiddeling aan- en verkoop, huur enz.) en bijkomstig nog boekhoudkundige en fiscale adviezen,
bedrijfsplannen en de leiding van de Onderlinge Bossenverzekeringsmaatschappij. Bovendien is er een
speciale "bomendienst" in werking, die onderzoekt
welke gevaren onze bomen en beplantingen, vooral
in de stedelijke sfeer bedreigen en wat daaraan
is te doen.
Een belangrijke dochteronderneming die ons ook
belang inboezemt is tenslotte de "Foreco, internationale houthandel b.v.", die uit de aard van de zaak
nu wel hoofdbemoeiing heeft bij de stormhoutafzet.
F. W. Burger
Het jaarverslag 1972 van het Staatsbosbeheer
Het jaarverslag 1972 van het Staatsbosbeheer is een
kloek boekwerk van 128 pagina's geworden met een
overvloed aan actuele gegevens en beschouwingen.
Het etaleert de veelzijdige activiteiten van de dienst,
die al lang niet meer beperkt zijn tot bossen, beplantingen en natuurreservaten: men heeft er ook bemoeienis met de situering van elektriciteitscentrales
en hoogspanningsleidingen, met pijpleidingen, Waddenzee, Markerwaard (SBB is vóórl), met bloeiende
wegbermen en met de voorgenomen dijkverzwaringen langs de grote rivieren, die funest voor het landschap lijken te worden.
Het verslag bestaat uit drie algemene hoofdstukken
over de drie sectoren van de dienst, de landschapsbouw, de.bosbouwen het natuurbehoud (Inclusief
landschapsbehoud). Daarop volgt een hoofdstuk over
het werk in de provincies, en tenslotte een hoofdstuk
Bijzondere onderwerpen, waarin o.a. kort verslag
wordt gedaan van het werk van het Bosbouwproefstation en het Rijksinstituut voor Natuurbeheer.
Uiteraard krijgt de storm van 13 november 1972 de
volle aandacht: op de omslag, in de tekst en in foto's

met rouwrand. Naast de sombere berichten over de
schade en over de problemen van het opruimingswerk wordt echter meteen gewezen op de mogelijkheden voor een interessantere herinrichting van de getroffen gebieden. In dit verband is het interessant om
te zien dat bij (herbebossingen in de staatsbossen in
de afgelopen tien jaren reeds een grote verschuiving
is opgetreden: het aandeel van Pinus soorten daarbij
is gedaald van 50 tot 25
dat van loofhout gestegen
van minder dan 10% tot 34%. Er blijkt niet duidelijk
op welke oppervlaktes deze getallen betrekking hebben.
In het hoofdstuk Bosbouw worden verder veel financiële gegevens verstrekt, o.a. over het verloop van de
uurlonen en houtprijzen van 1960 tot heden, hetgeen
in combinatie het bekende, niet opgewekte beeld geeft
van een steeds slechter wordend rendement van het
bos. Misschien is deze opstelling toch te defensief,
en wordt het tijd om integendeel trots te laten zien,
dat de bossen ook nog een financiële opbrengst geven, in tegenstelling tot landschapsbouw en natuurbehoud! De grafieken over prijsschommelingen van
hout zijn trouwens wat mysterieus en kloppen niet met
de tabel, terwijl de lijdensweg van de loonkosten
tweemaal is afgedrukt.
Het verslag houdt een indringend pleidooi bij gemeenten die bossen bezitten om deze, ter wille van
de grote sociale belangen die ze voorde bevolking
vertegenwoordigen, een beteren royaler beheer te
geven dan ze nu vaak krijgen.
Op vele plaatsen in het verslag blijkt hoe groot het
probleem is van het beheer van de natuurreservaten.
Voor het eerst in 1972 zijn de kosten van bewaking
en beheer (f 6.000.000) groter dan de uitgaven voor
aankoop van nieuwe terreinen (ƒ 5.650.000). Om de
kosten te drukken dient enerzijds een soort gewetensonderzoek met behulp van de Commissie Kampfraath, anderzijds het gebruik van geiten, schapen,
Zweedse fjell-koeien en IJslandse ponies die het
dichtgroeien van waardevolle open vegetaties op een
goedkope wijze tegen moeten gaan. Het beheer van
grienden die om natuurwetenschappelijke redenen in
stand gehouden dienen te worden, wordt helaas
steeds moeilijker betaalbaar.
Beheersovereenkomsten werden aangegaan met
grondeigenaren teneinde o.a. het behoud van tuinwallen op Texel, een duinvallei in Zuid-Holland en
enkele houtwallen in Twente te verzekeren. Parallel
loopt een initiatief van de gemeente Aalten, die eigenaren van houtopstanden onder bepaalde voorwaarden een bijdrage in de kosten van beheer en onderhoud gaat verlenen.
In Limburg denkt men aan de aanleg van landschappelijke beplantingen uit wilde vormen van appel, peer,
kers en pruim, teneinde weer iets van de bloesemrijkdom terug te krijgen die nu met de hoogstamboomgaarden verdwijnt. Noord-Brabant durft het aan een
officiële beleidslijn ten aanzien van de veredelings-

landbouw of bioindustrie te formuleren, die opvallend
tolerant is. In de Noordoostpolder wordt op grote
schaal populier gekapt om een gevarieerder landschapsbeeld te verkrijgen.
Voor een dienst die zijn image aan een groengebroekte eekhoorn toevertrouwt is het een goed ding
om te kunnen melden dat de eekhoorn-stand in het
land iets aan het verbeteren is. In het licht van die
tevredenheid doet het eigenlijk vreemd aan dat het
dier volgens de wet nog steeds in de categorie "schadelijk wild" thuishoort Het is voorts geruststellend
om te weten dat er een werkgroep "Zuivering spartelvijvers" bestaat, en dat de bouw van een toiletgebouwtje voor CRM slechts f 7.392,— heeft gekost.
Het verslag is mooi uitgegeven met foto's die vaak
de aandacht vestigen op essentiële punten in de tekst.
Een stuk als dit kan echter moeilijk perfect zijn. Het
bevat enkele plukweiden voor stijlbloemen, zoals waar
gesproken wordt van "speelruimte voor fundamentele
vraagstukken", van "de agrarische signatuur van een
landschap", van "factoren die in het landschap zijn
gelegen", van "zowel de menselijke als de intermenselijke relaties". Een helderder taalgebruik zou de begrijpelijkheid hier en daar ten goede gekomen zijn.
Sommige onderwerpen komen zowel in de algemene
als in de provinciegewijze behandeling aan de orde,
hetgeen verwarrend werkt: bv. het landgoed Twickel,
de ruilverkaveling de Poel. Bij de bespreking van de
provincies zouden verwijzingen wenselijk zijn naar de
algemene hoofdstukken waar zaken die die provincie betreffen aan de orde zijn. De beperkte toegankelijkheid van de vele informatie die hier bijeengebracht werd is vermoedelijk de grootste rem op het
gebruik ervan. Door een goede index is dat deels te
ondervangen. Het blijft voorts bij het samenstellen
van zo'n verslag natuurlijk zaak om te trachten de
tekst te beperken tot die informatie die voor het lezerspubliek van belang is.
De samenvatting is interessant omdat eruit blijkt wat
de dienst zelf als de belangrijkste ontwikkelingen ziet,
en zou dus verdienen in een letter van normale grootte en voorin afgedrukt te worden. Het is echter de
vraag of de bijgevoegde, te letterlijke vertalingen van
die samenvatting aan buitenlanders veel inzicht in de
materie geven; dit nog afgezien van een verschrijving
in de Nederlandse tekst (weidegebieden i.p.v. weidevogelgebieden), die consciëntieus in mooi Frans, Engels en Duits vertaald is.
H. M. Heybroek
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ANWB, Contact-Commissie voor Natuur- en Landschapsbescherming en het KNWV (Kon. Ned. Watersport Verbond):
"Hollands-Utrechts Plassengebied", A N W B regionale
recreatie. Brochure nummer 3, Den Haag 1973,
52 blz. met kaartbijlagen, ƒ7,50.
Een belangrijk deel van deze publikatie wordt ingenomen door een beschrijving van de wijze waarop
de openheid van "Hollands groene hart" steeds
verder teloor gaat door de oprukkende verstedelijking, terwijl handhaving van deze openheid en wijdsheid juist een der centrale beleidsdoelstellingen uit
de Tweede Nota Ruimtelijke ordening - en niet
alleen uit deze nota - vormt.
Zoals de ondertitel aangeeft, worden in deze brochure
"wensen uit een oogpunt van recreatie en natuurbescherming voor de inrichting van het plassengebied"
geformuleerd. Door het studiegebied vanuit deze
optiek te beschouwen, hebben de schrijvers bewust
een enigszins eenzijdig beeld geschetst. In het kader
van bijvoorbeeld het opstellen van streekplannen zal
dit gecorrigeerd moeten worden; dan zullen de wensen uit dit rapport geconfronteerd worden met
wensen uit andere sectoren van ruimtegebruik.
Toch behoeven naar mijn gevoel de toekomstige
streekplankaarten geen grote discrepanties te
vertonen met de wensenkaart uit deze brochure,
mits de diverse overheden bereid zijn de doelstelling "handhaving van het open middengebied"
niet prijs te geven.
Een andere reden waarom er weinig verschillen
behoeven te bestaan, is gelegen in het feit dat veel
van de wensen en ideeën ook al in andere studies
en planrapporten zijn neergelegd. De verdienste van
deze brochure bestaat vooral hierin, dat zij al die
ideeën bijeen brengt en er nieuwe aan toevoegt,
in een samenhangende visie op het gehele HollandsUtrechts plassengebied.
Een bezwaar dat men tegen dit type studies kan
aanvoeren, is dat er altijd een zekere leemte bestaat tussen het algemene deel waarin o.a. de doelstellingen worden uiteengezet en het deel waarin
de concrete uitwerking plaatsvindt en het wenskaartbeeld gestalte krijgt. Dit bezwaar geldt niet
voor de natuurbescherming (in engere zin). Daarvoor hanteert men het - zeker in de Nederlandse
situatie - juiste en eenvoudig te operationaliseren
uitgangspunt van het integrale behoud van alle
natuurgebieden.
Moeilijker ligt het bij de wensen op recreatief en
landschappelijk gebied. Voor het te voeren recreatlebeleid zijn verdergaande studies zoais voorstudies
en basisplannen voorde openluchtrecreatie nodig
met het oog op nog grotendeels onbeantwoorde
vragen als: welke maatregelen hebben de hoogste
prioriteit, wat moet precies waar gebeuren, voor
welke mensen, welke ruimtelijke reserveringen moe270

ten nu reeds met het oog op de toekomst gemaakt
worden, etc.
Dat in een rapport over een plassengebied veel aandacht uitgaat naar de watersport hoeft niemand te
verwonderen. Wellicht is dit voor de lezers van dit
tijdschrift minder interessant, al wil ik hier wel opmerken dat ik vooralsnog weinig geloof hecht aan de
in dit rapport veelvuldig gehanteerde formules
waarmee de capaciteit van plassengebieden voor
de watersport slechts op basis van wateroppervlakte en oeverlengte berekend wordt. Vooralle
plassen, dus niet alleen voor de Nieuwkoopse,
geldt dat het toelaatbare aantal boten slechts bepaald kan worden door rekening te houden met de
natuurwetenschappelijke waarde van het gebied.
Voor wat de gewenste maatregelen met betrekking
tot het landschap betreft - de legenda bij de wensenkaart spreekt van op enigerlei wijze te beschermen gebieden, van nieuwe landschappen,
van landschappelijk te ontwikkelen gebieden en van
verruiming van het watersportareaal - kan bovengenoemde leemte deels opgevuld worden met de resultaten van de door de auteurs met spoed bepleite
"landschapstypologie en het op basis hiervan doen
van een verantwoorde keuze van landschapsreservaten".
Daarnaast is natuurlijk studie nodig naar de met het
oog op de verschillende functies van het landschap
gewenste maatregelen.
Onder de te beschermen gebieden wordt ook hier
het "nationaal landschapspark Oostelijk Vechtplassengebied" genoemd. Een gedachte die ir. J. Loeff
al in 1949 lanceerde: "Nationaal Park der Oostelijke
Vechtplassen".
De paragraaf landschapsbouw schenkt aandacht
aan nieuwe boscomplexen, die naast het vervullen
van andere functies tevens een bijdrage kunnen
leveren aan de toekomstige houtproduktie van ons
land.
De mede met behulp van landschapsbouw te realiseren globale structuur van het gebied kan worden
geschetst met het volgende citaat uit dit interessante rapport:
"centraal een tamelijk grootschalig landschap (polders, droogmakerijen, veenweidegebied), met daarin kleinschaliger elementen of zones (plassen,
riviertjes, boscomplexen), naar de langs de rand
gelegen stedelijke gebieden van Amsterdam,
Leiden en Utrecht een verdichting met parkachtige
gedeelten, die overwegend een landschappelijkrecreatieve functie zullen vervullen.
Door het herstellen of accentueren van landschappelijke structuren kan de bestaande differentiatie
in het landschap worden versterkt, daarnaast lenen
bepaalde gedeelten van het Hollands-Utrechts plassengebied zich bijzonder goed voor het creëren
van nieuwe landschappen; een inspirerende taak".
M. van Genne

