Honderd jaar bosbouwonderwijs en -onderzoek
te Wageningen

In aansluiting op voorgaande berichtgeving (NBT, jaargang 34, nr. 9, september 1982), kan worden medegedeeld dat de voorbereiding van het symposium een
voorspoedig verloop heeft. Tot op heden hebben ca.
200 belangstellenden zich voorlopig aangemeld voor
deelname aan het symposium. Nadat eind 1982 het lezingen programma is vastgesteld, zijn op basis hiervan
deskundigen uitgenodigd voor het verzorgen van een
lezing. Vele deskundigen hebben op deze uitnodiging
reeds enthousiast gereageerd.
Het thema van het symposium, het uitwerken van
richtlijnen voor bebossingsprojecten, zal worden bediscussieerd aan de hand van een 25-tal lezingen, die
zijn ondergebracht in vijf sessies, te weten:
1 Afforestation and development: aims and objectives;
2 Development of different afforestation systems;
3 Diagnostic methodologies afforestation;
4 Analysis of specific design components of afforestation;
5 National and international action for afforestation.
Naast het lezingen programma wordt er gelegenheid
geboden voor het presenteren van posters over aanverwante onderwerpen. Ook voor het posterprogramma hebben zich reeds een groot aantal deskundigen
aangemeld.
Hoewel de bebossingsproblematiek in ontwikkelingslanden centraal staat, zal niet voorbij mogen worden gegaan aan bebossingsprojecten in Nederland.
Nederland heeft immers reeds veel ervaring opgedaan
met bebossingsprojecten, o.a. in de polders en op
stuifzanden. Gedurende de week van het symposium
zal derhalve een eendaagse excursie worden georga-
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niseerd naar Flevoland en de Veluwe. Getracht zal
worden de symposiumdeelnemers een inzicht te geven in de strategieën, die ten grondslag hebben gelegen aan de (her)bebossing van polders en stuifzanden.
Vanwege het feit dat deze dag in het teken staat van
de Nederlandse bosbouw en gezien de betrokkenheid
van Nederlandse bosbouworganisaties en verenigingen bij de bebossing van Nederland en instandhouding van het Nederlandse bosareaal, zijn deze organisaties en verenigingen benaderd voor een inhoudelijke
bijdrage aan de excursiedag.
De resultaten van het symposium zullen uiteindelijk
worden verwerkt in de zgn. proceedings. De sprekers
op het symposium zijn verzocht preprints van de lezingen voor de aanvang van het symposium gereed te
hebben. Deze preprints zullen tijdens het symposium
worden uitgereikt aan de deelnemers. Na afloop van
het symposium zullen de proceedings, met daarin tevens opgenomen enkele geselecteerde posters, definitief worden uitgegeven in de reeks G.F.F.-scientific series.
Onlangs is de tweede circulaire met betrekking tot
het symposium gereedgekomen. Deze circulaire bevat
de nodige informatie voor de symposiumdeelnemers,
alsmede het voorlopige lezingenprogramma. De circulaire met daarin bijgesloten de opgaveformulieren is te
verkrijgen bij ir. K. F. Wiersum of ir. J. J. van der Wal,
Hinkeloord, Gen. Foulkesweg 64 te Wageningen, tel.
08370-82913 of 82915 (postadres: Postbus 342,
6700 AH Wageningen). Ook voor nadere informatie
kan men zich wenden tot bovengenoemde personen.
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Subsidieregelingen
Brief van de Koninklijke Nederlandse Bosbouw
Vereniging
Aan de Minister van Landbouw en Visserij
De Weledelgestrenge heer
ir. G. J. M. Braks
Bezuidenhoutseweg 73
2594 AC 's-Gravenhage

1983 en volgende jaren op een dusdanig peil te brengen dat de Nederlandse bosbouwer zijn wettelijke verplichtingen kan nakomen.
Deze brief is eveneens verzonden aan de Vaste
Commissie voor Landbouw en Visserij.
HoogaChtend,
w.g. ir. A. J. van der Poel
voorzitter
w.g. ir. J. L. Vol muller
secretaris

Arnhem, 3 december 1982
Geachte heer Braks,
Op 8 juli jl. werd de Nederlandse bosbouw onaangenaam verrast door de mededeling door de minister van
Landbouw en Visserij dat tot 1 januari 1983 geen aanvragen meer konden worden ingezonden ter verkrijging van een vergoeding voor herplant- en bebossingskosten.
Als reden werd opgegeven dat de aangegane verplichtingen reeds een volledig beslag legden op het
voor 1982 beschikbare geld. Uit de begroting voor
1983 blijkt dat voor deze regeling evenveel is begroot
als in 1982. De gevolgen voor 1983 laten zich dan
moeilijk raden. Verwacht mag worden een nog groter
tekort in 1983 dat met name veroorzaakt zal worden
door een gedeeltelijke inhaalmanoeuvre door gebrek
aan geldelijke middelen in 1982. Het bosbouwbeleid
dreigt door deze ontwikkeling in haar kern te worden
geraakt. Door temporisering in bosverjonging, juist in
het overgangsstadium waarin het Nederlandse bos
zich bevindt, wordt de bosontwikkeling voor de toekomst ernstig geschaad. Het_overgrote deel van onze
bossen is nog zeer jong, en wordt gevormd door bomen van een eerste generatie. Deze bomen zullen in
de komende jaren geleidelijk opgevolgd moeten worden door een tweede generatie. Alleen dan ontstaat
een bos dat in staat is aan de door onze maatschappij
verlangde diensten te voldoen, te weten:
- natuurwaarden, compensatie van elders verloren
gegane natuurwaarde;
- recreatie, rust en ruimte voor de verstedelijkte
mens;
- grondstoffenbeleid, het voorhanden hebben van
een milieuvriendelijk produkt: hout.
Deze maatschappelijke wensen zullen in de toekomst zeker niet verminderen. In de Boswet is dan ook
een wettelijke instandhoudingsplicht vastgelegd. Vermindering van de vergoeding voor de realisatie daarvan zal de bosbeheerder in grote moeilijkheden brengen. Reden waarom de Koninklijke Nederlandse Bosbouw Vereniging met klem verzoekt de gelden voor

Antwoord van Ministerie van Landbouw en Visserij
Directoraat-Generaal voor landinrichting, grond- en
bosbeheer
Staatsbosbeheer
Aan de Koninklijke Nederlandse Bosbouwvereniging,
Postbus 139,
6800 AC Arnhem
22 februari 1983
Onderwerp
Subsidie herbeplanting
en bebossing.
Van Uw bovenvermelde brief, waarin U opmerkt dat in
de begroting voor 1983 ongeveer eenzelfde bedrag
voor de subsidies bebossing en herbeplanting is opgenomen als voor 1982, heb ik kennis genomen.
Dientengevolge verwacht U dat - mede in verband
met de opschorting van de mogelijkheid tot het indienen van aanvragen voor bijdragen in de kosten van
herbeplanting en bebossing tot 1 januari 1983 - het tekort over dit jaar nog groter zal zijn dan vorig jaar.
Het is duidelijk dat de betreffende subsidieregelingen - gezien het gebruik dat eIVan wordt gemaakt grote waardering bij de boseigenaren ondelVinden.
Het is, gelet op de huidige financiële situatie, echter
niet mogelijk dat voor 1983 de voo'r subsidieregelingen
in de bosbouw beschikbaar te stellen middelen worden
verhoogd.
De beperkte overheidsfinanciën zullen verruiming
van het totale sUbsidiebudget voor de bosbouw ook in
de jaren na 1983 waarschijnlijk niet toelaten. Ik ben
evenwel doende de totale opbouw van het subsidieinstrumentarium in de bosbouw op zijn effectiviteit te
bekijken.
De minister van landbouw en visserij,
W.g. G. J. M. Braks
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Persbericht Bosschap

Bosschap acht schorsing van de
aanvraagmogelijkheid bijdrage herbeplanting
onaanvaardbaar

meer duidelijkheid in te scheppen is onderzoek nodig.
Een dergelijke inventarisatie is vorig jaar ook in WestDuitsland uitgevoerd, waarbij vooral duidelijk is geworden waar in dat land ernstige en minder ernstige schade aanwezig is en welke boomsoorten het meest gevoelig zijn. Bij de Nederlandse inventarisatie kan gebruik worden gemaakt van de ervaringen aldaar.
Doel van de inventarisatie in Nederland zal in de
eerste plaats zijn het verkrijgen van een beeld van de
ernst van het probleem. Verder zal hieruit kunnen worden afgeleid in welke gebieden onderzoek naar de
werkingsmechanismen en de effecten van de verschillende vormen van verontreiniging op bossen het best
kan gebeuren. Door deze gegevens uit de bossen over
bomen en bodem te vergelijken met die over luchtverontreiniging van het landelijk meetnet van het Rijksinstituut voor de Volksgezondheid (RIV) en het KNMI
kan hopelijk ook een indruk worden verkregen van de
meest bedreigende factoren die in diepgaand onderzoek bestudeerd moeten worden.
Eind 1983 zijn de eerste resultaten van deze verkenning te verwachten. Intussen buigt een groep deskundigen van de Landbouwhogeschool, het Instituut
voor Plantenziektenkundig Onderzoek, het Rijksinstituut voor Natuurbeheer, het Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw "De Dorschkamp" en Staatsbosbeheer zich over de opzet van het
genoemde fundamentele onderzoek.

Het Bosschap heeft met grote verontrusting kennis genomen van het besluit van de minister van Landbouw
en Visserij om met ingang van 1 maart jl. de mogelijkheid tot aanvragen van herbeplantingsbijdragen voor
de rest van 1983 op te schorten. Het Bosschap vindt
dit onaanvaardbaar. Het schap wijst erop, dat de Boswet verplicht tot herbeplanting. Dit zo zijnde, heeft de
overheid de plicht er voor zorg te dragen dat aan die
verplichting kan worden voldaan. Een goede functionering van de herbeplantingsbijdrageregeling is van het
grootste belang voor de totstandkoming van bosbouwkundig verantwoorde herbebossingen, voor de versterking van de economische positie van de bosbedrijven
en het behoud van de werkgelegenheid in de bos- en
houtsector.
Reeds direct na het verschijnen van de begroting
1983 van het Ministerie van Landbouw en Visserij
heeft het Bosschap erop gewezen, dat de in 1983 voor
de uitvoering van de herbeplantingsbijdrageregeling
uitgetrokken gelden niet toereikend zouden zijn. Begin
van dit jaar is met de minister van Landbouw en Visserij afgesproken in gezamenlijk overleg te bezien of een
financiële integratie van de herbeplantings- en de bosbijdrageregeling kan bijdragen tot verruiming van de
mogelijkheden tot toekenning van herbeplantingsbijOnderzoek naar ontwikkeling natuurlijk bos
dragen.
Nu de herbeplantingsbijdrageregeling is opgeschort,
zal dil overleg volgens het Bosschap zo snel mogelijk
De minister van landbouw en visserij, ir. G. Braks,
moeten worden afgerond, opdat kan worden vastgeheeft vijf bosreservaten aangewezen. Het bos in deze
sleld of langs die weg een bevredigende oplossing kan
gebieden zal geheel aan zijn lot worden overgelaten
worden gevonden voor de gerezen problemen.
om te kunnen zien hoe het zich ontwikkelt zonder men~
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-;r;:selijk ingrijpen. Het "beheer" zal er uitsluitend bestaan
uit het weren van invloeden van buitenaf, zoals recreatie buiten de wegen en paden, verstoring en verontrusPersberichten Ministerie
van Landbouw en Visserij
ting van het wild, vervuiling, brand, waterstandsdaling,
etc.
Staatsbosbeheer gaat levenskracht bos onderzoeken
De bosreservaten zijn gelegen in de boswachterijen
Gaasterland (40 ha), Dwingeloo (35 ha), Amerongen
Staatsbosbeheer gaat een inventarisatie houden naar
(48 ha), Chaam (40 ha) en Vaals (15 ha). Op den duur
de levenskracht van het Nederlandse bos. Aanleiding
zullen er op nog meer plaatsen bosreservaten worden
hiervoor zijn verontrustende berichten uit West-Duitsaangewezen. Tezamen moeten zij representatief zijn
voor ons totale bos.
land en de Oosteuropese landen over het afsterven
Door de ontwikkelingen in de reservaten te volgen,
van naaldbossen. Ook uit de grensstreken in Nederland komen signalen over schade aan naaldbossen.
wil Staatsbosbeheer een beter inzicht krijgen in groei,
ve~onging en andere natuurlijke processen in het bos.
Dit afsterven en de schade worden toegeschreven aan
verontreiniging vanuit lucht en bodem (zoals zure reDe bedoeling is ook, de reservaten te vergelijken met
gen of ozon). Over de processen en de omvang van de
overeenkomstig gelegen bossen die wel beheerd worschade is nog onvoldoende bekend. Ook over de oorden. Op deze wijze zal inzicht verkregen kunnen worzaken zijn verschillende theorieën in omloop. Om daar
den in de effecten van het beïnvloeden van natuurlijke
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processen en de mogelijkheden voor het nuttig gebruik
ervan door beheer- en inrichtingsmaatregelen. Snelle
veranderingen worden er in de aangewezen gebieden

niet verwacht, omdat de bossen redelijk tot zeer stabiel
zijn. Sommige zullen zich daardoor de eerste tijd nauwelijks onderscheiden van het omringende bos.

Agenda
19-23 september 1983 Let there be forest. Internat.
symp. on the strategy and designs for afforestation; reforestation and tree planting. Plaats en inlichtingen:
IAC, Wageningen, tel. 06370-62115.

17 en 18 november 1983 Symposium over zure regen
en luchtverontreiniging (onderzoek en beleid). Plaats:
's-Hertogenbosch. Inlichtingen: Commissie Onderzoek
Luchtverontreiniging, tel. 015-569330.

20/22 september 1983 Thinning demonstrations.
Inlichtingen: Danish Institute of Forest Technology
Amalievej 20, DK-1875 Copenhagen V.

25 november 1983 Studiekring Kon. Ned. Bosbouw
Ver. Thema: Gezonde bossen? Plaats: IAC, Wageningen, tel. 08370-~.
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20 en 21 oktober 1983 Kon. Ned. Bosbouw Vereniging Najaarsbijeenkomst. Thema: Meerjarenplan bosbouw. Plaats: Drente.

Tal van toepassingsmogelijkheden
met de STIHL-bosmaaier

Op de centimeter nauwkeurig om bomen heen,

Voor het fijne werk tussen struikgewas.

De toepassingsmogelijkheden van de STIHL-bosmaaiers zijn legio. Naast hel
fijne werk kan een bos maaier gebruikt worden voor het maaien van hoog
gras, onkruid en kreupelhout langs slootkanten en bermen.

Voor de randjes om het gazon heen.

VEI LIG MET

De STIHL-bosmaaiers Zijn leverbaar met diverse snijwerktuigen zoals de
grasvreler. hel cirkelzaagblad, LEECO-maaikop, driehoeksmes en punttandzaagblad, Voor iedere situatie het juiste snijwerktuig,
De STIHL-bosmaaier kan geleverd worden in diverse uitvoeringen, met een
lichte motor (type FS61) tot een zeer zware motor (FS410 AVE).
Ideaal voor zowel de doe-het-zelver als de professional.
Importeur voor Nederland: Hethollag B.V., Postbus 14,1243 ZG 's-Graveland.
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