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Boekbesprekingen
Advies van prof. mr. P. de Haan inzake de regeling
van het landschapsbeheer en de landschapsparken
op lange en korte termijn
Het advies, dat de titel Landschapsbeheer en landschapsparken meekreeg, w e r d door prof. mr. P. de
Haan (hoogleraar in het Burgerlijk en Agrarisch
Recht aan de Technische Hogeschool te Delft en het
Administratief en Grondgebruikrecht aan de Vrije Universiteit te Amsterdam) opgesteld op verzoek van de
Contactcommissie voor Natuur- en Landschapsbescherming, de ANWB, de Stichting Recreatie en de
Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland, alsmede van het Bosschap, het Landbouwschap en de Nederlandse Vereniging voor de Landelijke Eigendom.
Het advies handelt over de problematiek van het
landschapsbeheer en de landschapsparken en is bedoeld als bijdrage in de discussie welke is ontstaan *
rond de drie regeringsnota's over nationale parken,
nationale landschapsparken en de relatie tussen landbouw en natuur- en landschapsbehoud.
Prof. De Haan stelt in zijn advies dat het bestaande
wettelijke instrumentarium ten aanzien van de regeling van de bestemming, van de inrichting en van het
beheer tekort schiet. Weliswaar worden in de regeringsnota's verbeteringen aangekondigd, maar die
moeten onvoldoende worden geacht om de gestelde
doelen te bereiken. Hen wettelijke regeling van het
landschapsbeheerop lange termijn is naar het oordeel van prof. de Haan alleen mogelijk binnen het
kader van een gecoördineerde wetgeving inzake bestemming,'inrichting en beheer van de ruimte. Men
zal niet kunnen volstaan met een uitbreiding van bestaande wetten, zoals de regering in de nota's voorstelt Naast de bestemmingswetgeving is een algemene inrichtings- en een algemene beheerswet nodig,
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waarin de inrichtings- en beheersplannen met daaraan gekoppelde juridische, financiële en organisatorische middelen worden geregeld. Tevens zal een oplossing moeten worden gevonden voor de grote behoefte aan directe medezeggenschap van eigenaren
en gebruikers; een behoefte die hier minstens zo
groot'is als bij een waterschap. Inspraak alleen acht
prof. de Haan beslist onvoldoende. De medezeggenschap zou op verschillende manieren gerealiseerd
kunnen worden. In dat verband denkt prof. de Haan
aan een privaatrechtelijk samenwerkingsverband, bijv.
een beheerscorporatie, waaraan bepaalde taken in
verband met planning en uitvoering worden toegekend. Ook valt te denken aan een wettelijke erkenning van representatieve organisaties van eigenaren
en gebruikers met welke de overheid op basis van
een collectieve beheersovereenkomst beheersvoorwaarden zou kunnen vaststellen. Van groot belang
acht prof. de Haan ook de beheersvergoedingen voor
onderhoud, aangepast agrarisch gebruik en blijvende
natuurlijke handicaps bij de bedrijfsuitoefening.
Hij pleit ervoor deze vergoedingen in nauwe relatie
te bezien met de schadevergoedingen voor planologische en andere beperkingen. De bestaande schadevergoedingsregeling ex art. 49 en 50 van de Wet op
de Ruimtelijke Ordening functioneert niet. Dringende
behoefte bestaat derhalve aan de aangekondigde studie over dit vraagstuk en een bevredigende oplossing
ervan. De eigenaren en gebruikers die moeten medewerken aan de instandhouding van het landschap
hebben daar recht op.
In een slothoofdstuk van het advies gaat prof. de
Haan In op een naar aanleiding van het in de regeringsnota's geopperd idee om in een vijftal aan te
wijzen proefgebieden (Noordwest-Overijssel, Waterland, het gebied rond Winterswijk, de Veluwe en
Mergelland) toegepast onderzoek te verrichten, teneinde praktijkervaring op te doen omtrent de mogelijkheden van dergelijke parken. Het opdoen van ervaring >kan betrekking hebben op een geconcentreerde en gecoördineerde toepassing van de momenteel
bestaande regelingen en maatregelen op het gebied
van bestemming, inrichting, beheer, naleving en
controle.
In één der proefgebieden zou naar de mening van
prof. de Haan evenwel een wat zwaarder experiment
op zijn plaats zijn in de vorm van een privaatrechtelijke regeling via een stichting en een vereniging,
welke geheel gebaseerd 'is op vrijwilligheid. De stichting zou moeten fungeren als het semi-overheidsorgaan, dat het beheer voert over het park en in welker bestuur dus de openbare lichamen(Rijk, provincie, gemeenten en waterschappen) en de belangenorganisaties (natuurbescherming, land- en bosbouw en
recreatie) zouden moeten participeren. Deze stichting
zou zich o.a. bezig moeten houden met een inrichtings- en beheersplan voor het betrokken gebied.
Haar statuten zouden een voorloper moeten zijn van

de beheerswetgeving op het stuk van de regeling van
het beheersplan en de daaraan gekoppelde middelen.
Daarentegen zou de vereniging een belangencorporatie kunnen rijn van eigenaren en gebruikers in het
betrokken gebied voorzover deze bereid zijn een beheersovereenkomst met de stichting als beheersorgaan af te sluiten.
Het advies van prof. de Haan bevat zeer veel bouwstenen voor de discussie over de landschapsparken
en is waard gelezen te worden door allen, die op de
een of andere wijze betrokken zijn bij de instandhouding van het natuur- en landschapsschoon.
den H.
Jaarverslag 1974 van het Staatsbosbeheer
Het jaarverslag waarin het Staatsbosbeheer rekenschap aflegt van zijn activiteiten en van zijn positie
kiezen in 1974 is uitgegroeid tot een boekwerk van
138 pagina's met een overvloed van gegevens en
beschouwingen. Omdat deze omvang sommige lezers
af kan schrikken, en ook omdat het te duur is voor
verspreiding op grote schaal, is er bovendien een
verkorte versie verspreid, onder de titel "Heg en
Steg — grepen uit het jaarverslag 1974 van het
Staatsbosbeheer". Dit omvat slechts 24 pagina's en
beperkt zich tot hoofdlijnen.
Het " d i k k e " jaarverslag heeft een logische hoofdindeling met aparte hoofdstukken over de landschaps' bouw, de bosbouw, het natuurbehoud, het werk in de
provincies en "bijzondere onderwerpen". In het voorwoord en in een fotoreportage wordt een terugblik
geworpen op de zo geslaagde viering van het
• 75-jarige jubileum. In het voorwoord wordt voorts een
thema van het jaarverslag aangekondigd: het monumentenjaar 1975, en de rol van bomen en boomgroepen als monument op zichzelf en als aanvullend monument bij bouwkundige monumenten. Dit motief is
ook te vinden op de omslag,een foto van de zeer
oude, door boomchirurgen gerestaureerde acacia voor
het gerestaureerde kasteel Doorwerth. Dat die boom
400 jaar oud zou zijn lijkt een dichterlijke vrijheid als
men weet dat de allereerste acacia in Europa pas na
1600 in Parijs werd geplant (hij staat er nog).
Het hoofdstuk Landschapsbouw opent met een beschouwing over de Historische buitenplaatsen, huis
met park, als monumenten, hun functie in het landschap, hun voortschrijdend verval, en de pogingen
om dit tij te keren. Het is duidelijk dat het Staatsbosbeheer daarbij een taak heeft om herstel, behoud
en verjonging van aanleg en beplantingen deskundig
te begeleiden. Dit is feitelijk een nieuw vak, dat nog
ontwikkeld moet worden. Een inventarisatie van historische buitenplaatsen, parken en bossen is daarbij
noodzakelijk.
In het hoofdstuk Bosbouw wordt o.a. verslag uitgebracht over de ruiming van stormhout. Het blijkt dat
meer dan 1.1 miljoen m 3 stormhout onder toepassing

van de regeling Bijdragen Ruimingskosten Stormhout
is geruimd.
In een beschouwing over de dennescheerder wordt
hier als predator van de dennescheerderlarven alleen
het mierenkevertje ten tonele gevoerd, een dier dat
hiervandaan op de wonderlijkste wijzen tot de grote
pers is doorgedrongen. Het Besluit Bijdragen Herstel
Stormvlakten, waaronder 90% van de noodzakelijke
herbebossingskosten vergoed kan worden inplaats
van de gebruikelijke 50% is in extenso afgedrukt; de
afwikkeling hiervan loopt over naar 1975,
Veel aandacht is besteed aan de "Waardevolle bomen", die, zoals het voorwoord stelt, feitelijk ieder
voor zich een monument zijn. Voor "restauratie", dat
wil zeggen boomheelkundige behandeling, kan nu een
subsidie verleend worden. Dit alleen maakte reeds
een inventarisatie van de "waardevolle bomen" In het
hele land nodig, een inventarisatie die hopelijk spoedig in eerste aanleg afgerond zal kunnen worden. In
de besprekingen van het jaarverslag in de pers heeft
dit deel van het verslag grote aandacht gekregen.
In de paragraaf over mechanisatie lezen we dat bij
de trekkers steeds zwaardere typen aangeschaft worden, maar dat bij motorzagen naar lichtere typen
overgegaan kan worden. Foto's geven een beeld van
de speciale apparatuur die ontwikkeld is voor het
maaien in natuurreservaten. Het aantal bedrijfsongevallen is gedaald van 101 in 1973 tot 52 in 1974.
Staatsbosbeheer heeft 837 arbeiders in dienst, een
aantal dat langzaam daalt. De tabel waarin de verdeling van deze arbeiders over leeftijdsgroepen gegeven
wordt is wat tendentieus door het gebruik van verschillende intervals; 30% is tussen 36 en 45 jaar oud,
ruim 25% tussen 46 en 55 jaar; ruim 26% is jonger,
18% is ouder. Vergeleken met vorige jaren betekent
dit een zeer geringe verschuiving naar de hogere
leeftijdsgroepen.
Door de stormen zijn de houtverkopen in de laatste
twee jaar gestegen tot meer dan het dubbele van de
jaren daarvoor. De prijzen zijn in 1974, dank zij een
flinke stijging, deels weer terug op het peil van 19601
De inflatie is hieraan dus wel voorbij gegaan. De
grafiek over verhouding tussen aanbod en prijs van
geveld langhout is door het ontbreken van legenda
een puzzel-zonder-oplossing voor hen die de gegevens niet al uit andere bron kenden.
In het kader van M75 wordt In het hoofdstuk Natuurbescherming aangetoond dat veel natuurreservaten ook in meer of mindere mate cultuurreservaten
zijn. Het maken van beheersplannen voor de reservaten wordt vaker aan particuliere bureaus uitbesteed.
Omdat behoud van alle grienden onbetaalbaar is, is
in 1974 besloten uit het griendenoppervlak een representatief deel van 10% uit te kiezen dat in cultuur
gehouden zal worden. Voor een definitieve keuze van
deze gebieden is onderzoek nodig. De verslaglegging
over de wilde dieren en planten in 1974 trok weer
veel aandacht (zie de pers), maar vooral de meldin233

gen van nieuwe vindplaatsen van zeldzame planten
lijken wat erg fragmentarisch in vergelijking met de
jaarlijkse lijsten in Gorteria.
Het hoofdstuk "Het werk in de provincies" levert
een bont allerlei van feiten en feitjes, provincie v o o r
provincie. Hier zijn ook gegevens over de ruilverkavelingen te vinden. Dit verleidt tot het naslaan van het
jaarverslag van de Cultuurtechnische Dienst, om te
zien w a t daar over dezelfde ruilverkavelingen staat.
Dit levert interessante aanvullingen op, en voorts de
ontdekking dat de paragraaf over ruilverkavelingen uit
het hoofdstuk Landschapsbouw vrijwel woordelijk ook
in het jaarverslag van de C D voorkomt. Een andere
kijk van de CD op de ruilverkavelingen zou misschien kunnen blijken uit de illustraties "voor en na
de ruilverkaveling" in het CD-verslag. Die laten namelijk zien dat het vóór de ruilverkaveling meestal
koud, miezerig winterweer is, hetgeen slechts in de
grijzen van een zwart-wit foto goed overkomt. Daarentegen heerst er nó de ruilverkaveling een zonnige
zomer. De inmiddels gegroeide bomen staan dan vol
in blad, hetgeen de fotograaf aanleiding heeft gegeven een kleurenfilm in zijn toestel te leggen. Het
Staatsbosbeheerverslag geeft daarentegen bewonderende beelden van de nog niet "verbeterde" gebieden, en plannen waarop " t e handhaven zandwegen"
en " t e ontwikkelen natuurterreinen" zijn aangegeven.
Het hoofdstuk Bijzondere Onderwerpen begint met
korte verslagen over het onderzoek op De Dorschkamp en bij het Rijksinstituut voor Natuurbeheer, alsmede over het recreatie-onderzoek bij het Staatsbosbeheer. Het bevat verder o.a. gegevens over de bosen heidebranden, daarbij bleek een toename van het
percentage branden veroorzaakt door onachtzaamheid
en door kwaadwilligheid. Het hoofdstuk sluit met enkele interessante financiële overzichten.
Het verslag eindigt met een samenvatting, in het
Nederlands, Duits, Frans en Engels. Het opnemen van
letterlijke vertalingen van de Nederlandse samenvatting is op zichzelf al een dubieuze zaak: zonder
grondige kennis van de Nederlandse omstandigheden
moet dit voor een buitenlandse lezer een onbegrijpelijke tekst blijven. Als dan bovendien de vertaling,
zuiver technisch bezien, van een soms bedroevende
kwaliteit is, dan blijft er te vaak slechts genante
onzin over, zoals de mededeling in de Duitse tekst
dat de Jonen in de bosbouw in één jaar met 4 0 0 %
verhoogd zijn. Men moet maar hopen dat een en
ander in het buitenland onopgemerkt blijft. A l s men
het beeld dat de buitenlander van het Staatsbosbeheer heeft goed wil houden, moet men öf alleen het
Nederlandse verslag rondsturen, zonder vertalingen,
óf men moet een speciaal naar de buitenlandse lezer
toegeschreven stuk maken, liefst rechtstreeks in de
vreemde taal.
De produktie van zulk een jaarverslag, met zoveel
gegevens die van zoveel verschillende personen verkregen moeten worden, vraagt ongetwijfeld een enor234

me 'krachtsinspanning. Het resultaat is zeker geslaagd, en het zou onaardig zijn te vallen over zetfouten of over tabellen die pas na enige studie duidelijk zijn. Een duidelijkere structurering van de stof
en daarmee een betere leesbaarheid van de tekst
zou soms te realiseren zijn door meer aandacht t e
schenken aan het groeperen van de tekst in alinea's,
en door de alinea's door inspringen duidelijk aan te
geven.
Al met al is het jaarverslag onmisbare lektuur voor
hen die de verbreding van het werkgebied van de
Nederlandse bosbouw willen volgen.
H.

Th. C. Oudemans. 1974.
De Garderse Weg.
In dit " p o c k e t b o e k " van 65 bladzijden maken we
kennis met de kroniek van een weg. Deze kroniek is
geladen met emotie. Maar hoe kan het ook anders,
want hij handelt over de weg die door het landgoed
Schovenhorst te Putten gaat, d o o r e e n streek die
uitmunt door natuurschoon. Dat natuurschoon is tot
stand gekomen door het liefdevolle werk van drie
generaties van eigenaars van een familie. V o o r een
goed beheer van de nieuw aangelegde bossen moest
op de oude zandweg een lichte verharding met grind
worden aangebracht. Vanaf 1857 tot 1867 duurde het
voor het gemeentebestuur van Putten in deze verharde toestemde hoewel deze vrijwel geheel door de
particuliere bosbezitter zou worden betaald. Inmiddels
is deze w e g verbreed en geasfalteerd maar nog
steeds'is het landelijk karakter niet verdwenen. Nu
echter dreigt de weegschaal om te slaan en zijn er
plannen gerezen om van deze landschappelijk unieke
weg de zoveelste overbodige racebaan voor automobielen te maken. Daar ziet de schrijver terecht de
noodzaak niet van in. Het is te hopen dat hij zoveel •
bijval oogst dat'dit plan niet w o r d t uitgevoerd.
Dit boekje dwingt ons bovendien om ons te bezinnen op de gevolgen van onze haastige samenleving,
want voor Oudemans betekent de Garderse W e g
meer dan een streepje op de stafkaart. Hij is als het
ware het symbool van zijnr eigen levensweg en hij
besluit dit boek danook door achterin al zijn geschriften te vermelden, geschriften die ons in staat
stellen om de rijk gestoffeerde levensloop van onze
nestor'in de Bosbouw te leren kennen.
J. F. Wolterson

Nog enkele exemplaren van dit boek zijn te verkrijgen
a ƒ 15,— per exemplaar bij dr. Th. C. Oudemans,
"Klein Schovenhorst", Putten Gld. Postrekening 828480.

Th. C. Oudemans. 1972.
Schetsen rond Schovenhorst
In alles wat hij schrijft kenmerkt Oudemans zichzelf
steeds als een botanicus en meer speciaal als een
geestdriftige bloemengaarder. Ook nu weer heeft hij
een grote verscheidenheid van onderwerpen tot een
fraai bloemstuk tesamen geschikt. Wat hem wetenswaardig voorkwam werd vastgelegd en zonder sparen
van kosten en moeite in een mooie druk verzorgd.
In deel één van dit boek behandelt hij de eerste
eeuw van het landgoed Schovenhorst te Putten tot
1948. W e maken kennis met de eigenaars en hun
gezinnen aan de hand van een zevental familieportretten.
Daarna duiken we met Mr. C. A. Meesters diep in de
geschiedenis van de Veluwse Bossen. En zo laat
Oudemans telkens allerlei schrijvers aan het w o o r d
om de grillige lijnen van de geschiedenis te illustreren. Belangrijk is de documentatie die gegeven wordt
over de bosarbeid met als sluitstuk de eerste C A O
voor de Bosbouw van 1952, die volledig staat afgedrukt. Duidelijke taal spreken de volgende opstellen:
" D e ontwikkeling van de financiële lasten van de
bosbouw" en " D e particuliere boselgenaar in nood".
Dat Oudemans niet bevreesd is om aan de regering
zijn mening omtrent het algemene bosbeleid in Nederland kenbaar te maken, getuigt zijn open brief
van 10 augustus 1967 waarin hij, nog steeds strijdvaardig, de doodsklok luidt over het particuliere bosbezit.
Tenslotte leidt het boek ons naar de oplossing van
het voortbestaan van het landgoed Schovenhorst dat
in 1963 tot een stichting werd. Deze onderging in
1967 een vernieuwing waarbij de natuurwetenschappelijke waarde van de enorme bonnencollectie als basis
diende. Over deze collectie, die bijeen w e r d gebracht
uit alle noordelijke gematigde streken van drie continenten, volgen dan enkele artikelen verlucht met
prachtige foto's.
Het boek eindigt zoals het begon met een aantal
zeer persoonlijke verhandelingen over de familie van
Oudemans en over hemzelf. En daarmee geeft de
schrijver zin aan het motto van dit boek dat luidt:
" W a t weten wij van elkander, Wat weten we van
onszelf?"
J. F. Wolterson
Van dit boek zijn nog enkele tientallen exemplaren aanwezig die voor f 40,— per stuk aangeboden worden aan de
leden van de Koninklijke Nederlandse Bosbouw Vereniging.
Te verkrijgen bij Th. C. Oudemans, "Klein Schovenhorst",
Putten Gld. Postgiro 828480.

