sectie-bijeenkomsten. Op beide dagen is er gelegenheid
tot het presenteren van posters. Het congres wordt afgesloten met een aantal excursies naar natuurontwikkelingsprojecten langs de rivier.
Voor informatie/aanmelding kan men terecht bij het congres secretariaat: Gelderse Milieufederatie, Hansbuitensingel 14, 6811 AB Arnhem, tel. 085-515069.

Milieucongres LU
De Landbouwuniversiteit Wageningen organiseert op 16
november het congres "Ruimte, water, milieu: relaties in
planning en beleid". Aanleiding hiervoor is het kort na
elkaar verschijnen van drie nationale plannota's: het Nationaal Milieubeleidsplan, de Derde Nota Waterhuishouding
en de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening. Daarnaast zijn
onlangs ook nog twee sectorplannen verschenen: het Natuurbeleidsplan en de Structuurnota Landbouw. De nadruk ligt tijdens het congres op de duurzaamheid van het
milieu als planningsvraagstuk.
Het congres vindt plaats in het Internationaal Agrarisch
Centrum, Lawickse Allee 11 in Wageningen en begint om
10 uur.

Studiereis KNBV naar
Denemarken
De KNBV-excursie naar Denemarken vindt plaats van 7 tot
en met 13 oktober 1990.
Er zijn voldoende aanmeldingen binnen om de excursie
door Ie laten gaan, maar het maximum van 50 personen
in nog niet gehaald. U kunt zich daarom nog opgeven voor
deze studiereis.
Aanmelding bij het secretariaat van de KNBV, Postbus 139,
6800 AC Arnhem.

Adverteren?
Bel 085-512212
Vragen naar Sandy Ekelhof

"Snoei"
Maar al te vaak en te gemakkelijk legt men zich soms bij
alles neer. Soms ook bij dingen die helemaal niet nodig
zijn, en toch zeer nadelig. Motto: "Wij zijn er ook nog".
Onder dit motto wilde ik het volgende aanvechten. "Wij",
dat zijn allen die werkelijk van de groene buitenwereld
genieten en dat ook willen blijven doen. Misschien zelfs
wel een grote meerderheid. Vergelijk eens met dat handjevol "belanghebbenden", dat steeds hun zin weet door te
drijven, vertroeteld als het wordt door alles wat "overheid"
heet Argumenten hebben zij genoeg, ook de geweldige
middelen, de machines. Wij, de waarnemers, de liefhebbers, goed dan, de genieters van de buitenverschijnselen,
welke zich in het "groen" voordoen. Laten we maar niet
over "natuur" spreken, die is er niet meer, tenminste niet
in die bepaalde zin. Wij kijken en genieten van planten,
dieren en vergeet dat ook niet van landschapsformaties.
Maar we worden er uit gedreven, het wordt voor onze neus
weggeveegd in een verbijsterend tempo. Natuurlijk zijn
daarvoor vele oorzaken aan te wijzen: aan het meeste kan
niets veranderd worden.
1 de overbevolking,
2 de daaruit voortvloeiende vervuiling,
3 onvermijdelijke grove ingrepen en noodzakelijke veranderingen (bebouwing enz.). Maar nu komt het vierde
punt:
4 de grote rubriek van onnodige en overbodige vernielingen, welke ten onrechte voor onvermijdelijk, heilzaam
en voor het "gemenebest" nuttig, verkocht worden.
Ja, voor zaligmakend en voordelig moeten doorgaan. In 't
beste geval nog voor onvermijdelijk, ofschoon zij dat in het
geheel niet zijn. Grove handelingen die economisch gezien van nul en gener waarde zijn. Hoogstens slechts van
belang voor enkele betrokken instanties of personen. Het
kost alleen maar veel geld en energie en het brengt niets
op.
Het gaat hier niet om de behandeling van cultuurbos,
produktiebos, dat zij met nadruk gezegd. Maar om de
onbehouwen behandeling van opgaand-hout en kleinere
bosjes, hagen en plantsoenen.
Het dankt zijn ontstaan o.a aan een oekase uitgaande van
het SBB. in de jaren '50. Het motto was: in Nederland is
alleen maar produktiebos. Alles werd nu over één kam
geschoren en tot in het uiterste doorgevoerd. Langzaam
aan (eigenlijk heel snel) is het tot een ware land plaag
uitgegroeid.
Geholpen door de Nederlandse wansmaak (waar 't bomen betreft) grijpt het heviger dan OOit om zich heen. Het
toch al zo schaarse struikgewas en de iets lagere bomen
en heesters, mitsgaders de ondergroei wordt vernietigd en
tot pulp gemalen. Achterstallig onderhoud, opschonen,
opzetten, lichten en dergelijke vergoelilkende namen heeft
men daaraan gegeven. Maar er wordt niets "geschoond",
alleen maar domweg vernield De "koffiemolen" maalt de
zaak tot schilfers waaraan slechts de oranje komzwammen
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en een paar andere paddestoelen wat hebben. Kaal en
verminkt blijft de boel achter. Voor jaren is de boel weer
bedorven (ander jaar komen ze al weer terug). Een paar
spichtige, kale, opgestroopte boompjes laat men nog genadig achter. De schaarse, werkelijk kaprijpe bomen
slacht men veel te vroeg, precies als dat jongetje wat de
appels te vroeg plukte, maar deze heren krijgen er geen
buikpijn van. "Je zult zien dat het 't volgend jaar mooier
wordt". Zo heet het steeds: nu, daarop wachten we al heel
wat decennia. Ikzelf reeds ongeveer 70 jaar. {Men deed dit
vroeger ook reeds, maar niet in die onzinnige mate als nu.
Vogels en planten verdwijnen, of maken plaats voor erg
"gewone" flora en fauna zoals: brandnetels, hennepnetels
en bramen, maar het meest grove grassen als Witbol en
Kropaar, benevens raaigrassen. Ik wil geen kwaad zeggen
van de brandnetels, maar er zijn toch ook andere planten.
Een paar "goeie" schoonmaakbeurten verpesten de zaak
voor minstens 10 jaar. Kijk zelf maar eens. Gemeentewerken, waterstaat en andere instanties beijveren zich om dit
onzalig procédé in al zijn vormen toe te passen.
De verontschuldigingen, de voorwendsels en de uitvluchten kennen wij evengoed als de zogenaamde technische
redenen, welke men uitentreuren aanvoert. Argumenten
genoeg, men bedenkt van alles. Wij kennen ze alle uit het
hoofd en zwijgen daar over. De gekste zijn wel: "anders
zou er geen bos meer zijn", "het is noodzakelijk en het is
zo economisch". Nu, dat laatste is het stellig niet. Kortweg
"het dient nergens voor". Maar: men doet het zo graag.
Verminkt blijft het landschap achter, de meeste vogels en
planten verdwijnen terstond. Komen ook beslist niet terug.
Waar zie je nog een klauwier? Maar dat deert onze heren
niet: zij vinden het netjes.
Maar wij vinden dat niet. En als je nu eens ging optellen,
wie het talrijkst waren, dan kon dat wel heel raar uitkomen.
Immers, "zij" vormen een kleine minderheid: een handvol
ridders van de motorzaag, wat verkeerd geprogrammeerde ambtenaren en enkele "autoriteiten". Laat deze nu
dr., ir. of wat dan ook zijn: zij doen allen hetzelfde.
In dit opzicht kan men gerust zeggen: het hele bedrijf is
verkeerd geprogrammeerd. Dat is niet teveel gezegd. AIles dateert nog uit de tijd van het mijnhoutbos. En het wordt
toegepast op gebieden en beplantingen die niet tot het
produktiebos behoren. Wanneer dit misbruik grondig werd
afgeschaft, of tenminste tot een ander systeem verbogen
zou worden, dan was dat een grote vooruitgang voor het
zoveel genoemde "milieu", en ook voor ons. Dit was nu
eens iets dat werkelijk te veranderen was. Dat was "haalbaar". Vergelijk dit nu eens met het loze en inhoudsloze
milieugepraat. Dat laatste is als het sentimenteel zingen en
wiegen van een doodgeboren kind. Het is alleen van nut
om er geld mede uit te persen en de zaak weer eens lekker
op stelten te zetten. Er valt in beginsel en in praktijk niets
of zeer weinig aan te veranderen: alle gezwam en geldknijperij ten spijt. Laat men dan eens dat weinige doen wat
werkelijk uitvoerbaar is. Helaas is de structuur en de smaak
van de uitvoerders en de machthebbers daar weinig toe
geneigd. Zij moeten daartoe gedwongen worden.

Trouwens: er is geen aardigheid meer aan het voorjaar, of
aan het wandelen in zulke streken, waar men aldus bezig
is geweest (en waar is dat niet?). Het mooie voorjaar geeft
ons geen plezier: ergernis, alom, en dit wordt steeds erger
en agressiever. De nepkachel is o.a. een grote schuldige.
Men zal gedwongen moeten worden de zaak wat meer
met rust te laten.
J. J. Snijder, Steenwijk

Inso,J'TonSEl B.V.
Wij verzorgen voor u:

•
•
•
•
•
•

dunnings- en vellingswerkzaamheden
houtaankoop
blessen en het verzorgen van kapmeldingen
klepelen, woelen, ploegen en hakselen
ploegen van brandgangen
alle voorkomende plantwerkzaamheden

• verzorgen en adviseren van subsidieaanvragen
• wildafweervoorzieningen
• beheersplannen en adviezen

• leveranties van bosplantsoen

Horloseweg 10-12 - 3845 LA Harderwijk
Telefoon 03417-59614
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