Inspraakprocedure Structuurschema
Natuur- en Landschapsbehoud
Reactie van de Stichting Bos en Hout
Met grote ongerustheid hebben wij kennis genomen
van het Structuurschema Natuur- en Landschapsbehoud, met name wat betrelt het voorgestelde beleid ten
aanzien van het Nederlandse bos. Hoewel wij beseffen
dat het bos in dit verband bezien wordt vanuit het oogpunt van natuur- en landschapsbehoud, wordt een
aantal beleids- en beheersmaatregelen voorgesteld
die de huidige en de toekomstige houtproduktie in ons
land en daarmee de houtvoorziening van onze samenleving zeer nadelig zullen beïnvloeden. Ter nadere toelichting vragen wij uw aandacht voor het volgende.

Door vage of onvolledige begripsomschrijvingen
bestaat grote onduidelijkheid ten aanzien van de oppervlakte bos die als gevolg van het voorgestelde beleid het accent natuur krijgt. In het Structuurschema
worden voor de karakterisering van "bossen met het
accent op natuur", te rekenen als natuurgebieden, drie
criteria genoemd waarvan elk reeds voldoende is om
dat accent te verlenen. Deze drie criteria zijn (pag. 11
en116):
a Kwetsbaarheid met betrekking tot de natuurwaarden
De vraag doet zich voor wat in dit verband met kwetsbaar wordt bedoeld, met name in de formulering op
pag. 116 van het Structuurschema. Daar wordt
gesteld: "Deze bossen zijn kwetsbaar t.o.v. openluchtrecreatie of houtproduktie" zonder een nadere aanduiding om welke reden ze kwetsbaar zijn, wat die kwetsbaarheid inhoudt en waarom ze in dat verband het accent natuur moeten krijgen. In dit verband dienen zeer
concrete, strikt omschreven normen, zowel kwalitatief
als kwantitatief, te worden gesteld.
b Een "relatief" natuurlijk karakter
De op pag. 116 gegeven omschrijving is in feite van
toepassing op tal van bossen in een bepaalde ontwikkelingsfase. Wij doelen op criteria als "onregelmatige
afstanden tussen de bomen, menging van soorten en
leeftijden, geen regelmatige bospercelen" . De origine
van deze bossen kan volmaakt kunstmatig zijn en hun
behandeling kan volledig op bijvoorbeeld de houtproduktie gericht zijn terwijl ze toch het aanzien hebben
van wat op pag. 116 als "natuurlijk" wordt omschreven. Het criterium "relatief natuurlijk karakter" dient
dan ook veel exacter te worden geformuleerd en gemotiveerd, waarbij er rekening mee moet worden gehouden dat een bepaald bosbeeld geen statisch fenomeen is maar een onderdeel van een dynamische ontwikkeling.

c Zeldzaamheid
Ook in dit verband ontbreekt elke concrete aanduiding
hoever men wil gaan met het bestemmen van bossen
tot natuurgebied. Ons inziens zou hier de omschrijving
"bossen van zeldzame natuurwetenschappelijke waar-

de" op zijn plaats zijn, met dan wel als voorwaarde dat
die zeldzaamheid van geval tot geval duidelijk wordt
gemaakt.
Zoals de criteria nu gesteld zijn, is een zeer groot
deel van het Nederlandse bos potentieel geschikt om
tot natuurgebied te worden verklaard waaraan dan,
blijkens het vervolg, grote en zeer nadelige consequenties voor andere bos functies worden verbonden.
Dit is voor de belanghebbenden bij die andere functies

onaanvaardbaar.
2 Wij vinden het tevens onaanvaardbaar dat in het
Structuurschema ook anderszins niet duidelijk naar
voren is gebracht welk deel van het bosareaal in Nederland concreet het accent natuur krijgt, welk deel het
accent natuur in nevenschikking tot andere functie-accenten en waar bos voorkomt waar het accent op natuur ondergeschikt is aan die andere accenten. Wij krijgen overigens uit het Structuurschema de stellige indruk dat bossen, waar het accent natuur ondergeschikt
is aan dat van andere functies, schaars zullen zijn,
voorzover ze al niet in grote landschapseenheden zijn
gelegen met uiteraard óók beperkingen voor die andere functies.
De aanduiding op pag. 11 dat in grote eenheden natuurgebied "voorts" het accent op natuur gegeven zal
worden aan maximaal 20.000 ha, zegt weinig. Immers,
in het voorgaande wordt geen oppervlakte aangegeven van de daar genoemde primaire categorieën. Bovendien worden die categorieën slechts als voorbeelden genoemd, en wel voor bossen met de in punt 1)
van deze reactie genoemde vage criteria "kwetsbaar",
"relatief natuurlijk" en "zeldzaam". De vaagheid wordt
wel zeer extreem waar ook "oude bossen" als groep
worden genoemd die aan deze criteria voldoet; dit zou
betekenen dat het oud laten worden van een bos leidt
tot het solliciteren naar het accent natuur. Slechts als
in oude bossen "geen sprake is van kwaliteiten die duidelijk richtinggevend zijn voor het accent op natuur",
worden ze geplaatst in de categorie waar het accent
op natuur nevengeschikt is aan andere accenten. Het
beleid, ten aanzien van oude bossen ontwikkeld, achten wij op zichzelf reeds onaanvaardbaar.
Daar in het Structuurschema, overigens ten onrechte
(zie punt 4), nogal ingrijpende maatregelen worden
voorgesteld ten aanzÎen van bossen met het accent op
natuur of natuur in nevenschikking tot andere functies,
achten wij een duidelijke aanduiding van hun ligging
en oppervlakte een eerste vereiste.
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"3 Nauw met het voorgaande verbonden is onze constatering dat uit de planologische kernbeslissing (samenvatting van de beleidsuitspraken) niet duidelijk is
op te maken hoeveel bos op den duur geheel aan de
houtproduktie wordt onttrokken. Slechts wordt voorgesteld dat voor een deel van de bossen met het accent
op natuur een zodanig beheer vereist wordt dat op den
duur geen sprake meer zal zijn van houtproduktie, tenzij door toevallige omstandigheden. In het rapport
wordt een percentage van 15% genoernd, hetgeen zou
betekenen ongeveer 45.000 ha.
Wij taxeren de hierdoor ontstane korting op onze potentiële houtproduktie (1,3 miljoen m') op minstens
200.000 m'. Wij vinden dit onaanvaardbaar en volledig
in strijd met een in de laatste jaren herhaaldelijk geponeerd overheidsbeleid, gericht op verhoging van de
houtproduktie in ons land als essentiële maatregel om
in de toekomst in voldoende mate in deze voor ons zo
belangrijke grondstof te kunnen voorzien.
4 In de Nota Landelijke Gebieden (3d, pag. 99) wordt
expliciet vermeld dat de regering van oordeel is dat op
nationaal niveau het bos niet naar functies kan worden
ingedeeld maar "wel accenten kunnen' worden gelegd
en uitspraken gedaan over de spreiding van het bos
over het land en over de relatieve verhouding van de
functies van het bos voor de houtproduktie, de recreatie, het natuurbeheer en het landschap".
Dit is een formulering die ons inziens geen ruimte
laat voor uitspraken die in sterke mate gericht zijn op
de aard van het bos, inclusief zijn samenstelling, en op
de wijze waarop dit onderhouden en beheerd dient te
worden. Dergelijke uitspraken zijn in de over het bos
handelende gedeelten van het Structuurschema echter
volop aanwezig (vooral de pagina's 113 tlm 121). Dit
achten wij onjuist, gelet op hetgeen in de Nota Landelijke Gebieden is vermeld, en wij menen dat in dit opzicht het Structuurschema drastisch bijgesteld moet
worden.

5 Aansluitend op het voorgaande constateren wij dat
inwilliging van de voorwaarden, gesteld ten aanzien
bossen met het accent natuur en van bossen waar de
natuur nevengeschikt is aan andere functies (pag.
119/120), een tweede groot verlies aan houtproduktie
in de toekomst betekent; dit verlies taxeren wij op nogmaals ongeveer 200.000 m'. Immers, men stelt een
aantal eisen aan het in deze bossen te voeren beheer,
ook het bosbouwkundig beheer, dat met zich meebrengt dat de in de regel aanzienlijk produktievere exoten niet meer geplant dienen te worden, dat lange omlopen (die een aanzienlijke produktieverlaging kunnen
betekenen) worden gewenst en dat aanleg- en onderhoudsmethoden worden toegepast die kostenverhogend en produktieverlagend werken. Wij doelen in ver48

t

band met het laatste op intensieve boomsoortenmenging (bosbouwkundig bovendien grotendeels achterhaald), spontane verjonging, geen op houtproduktie
gerichte regulatie van boomsoorten etc.
In verband met het bezwaar tegen het gebruik van
exoten dient erop te worden gewezen dat vele van
deze al sinds eeuwen in ons land aanwezig zijn en dat
een steeds belangrijker deel van onze houtproduktie
juist door deze boomsoorten wordt geleverd. Alleen al
op de Veluwe komt van de soorten douglas, Pinus nigra, Japanse lariks en spar 9.000 ha ongemengd en
3.000 ha gemengd voor, hoewel totaal toch nog geen
25% van de bosoppervlakte aldaar. Hun eliminering,
evenwel, zou een verlies aan houtproduktie van de Veluwe betekenen van rond 100.000 m'. Op de Utrechtse Heuvelrug komt ongeveer 4.000 ha van deze boomsoorten voor. Omloopverlenging boven die omloop
waarbij de gemiddelde aanwas culmineert, zou ook
nog eens een aanzienlijk verlies aan houtproduktie tot
gevolg kunnen hebben.
Tot verduidelijking van de redenen waarom gebruik
van niet-inheemse boomsoorten drastisch zou moeten
worden beperkt, levert het Structuurschema op geen
enkele wijze een bijdrage. Zonder een overtuigende
omschrijving van de nadelige consequenties van exoten voor de kwaliteit van het Nederlandse bos mag
men echter niet een zo ingrijpende bosbouwmaatregel
voorstellen als het verwijderen van dergelijke produktieve boomsoorten uit een belangrijk deel van ons bosareaal.

6 Een essentieel gevolg van een op duurzaamheid,
veelzijdigheid maar ook op produktiviteit gerichte bosbouw, namelijk het scheppen van een belangrijk stuk
natuur, wordt nu gebruikt om dat bos van een exclusief
etiket "natuurgebied" te voorzien, dat dan bovendien
met bepalingen die desastreus zijn voor andere functies van het bos die nota bene tot het ontstaan van zijn
huidige beeld hebben bijgedragen. Men vergeet echter
dat het de doelstelling houtproduktie is geweest die in
het verleden voor tal van boseigenaren aanleiding is
geweest tot het in alle vrijwilligheid stichten van bossen, in het pioniersstadium ongetwijfeld ook van een
eentonig karakter, die nu kennelijk een dusdanige natuurwaarde vertegenwoordigen dat ze geplaatst dreigen te worden in een categorie waar van houtproduktie
geen sprake mag zijn.
Wij signaleren deze paradox met grote spijt omdat
het in het Structuurschema voorgestane beleid ten
aanzien van veel jonge bossen betekent dat deze, ten
nadele van de na ons komende generaties, eenzijdiger, minder gevarieerd en duurder zullen worden. Immers, men schakelt een aantal boomsoorten uit, wijst
oppervlaktegewijze ve~onging af, staat een bosbeheer

met hoge kosten voor (individuele menging) en mist
houtopbrengsten.
7 Nederland heeft nu reeds een jaarlijkse invoer aan
hout en houtprodukten van bijna 6 miljard gulden. Onze eigen houtproduktie, rond 1 miljoen m', betekent op
stam een waarde van ongeveer 50 miljoen gulden.
Een verlies aan eigen rondhoutproduktie echter kan

niet meer gecompenseerd worden door aanvoer van
rondhout uit andere delen van de wereld. Iedere m'
rondhout, die Nederland niet meer zou produceren, betekent dat men een equivalente hoeveelheid houtprodukten extra moet invoeren, gemiddeld ter waarde van
f 400,-. Men kan dus stellen dat onze nationale houtproduktie een waarde aan primaire produkten vertegenwoordigt van 400 miljoen gulden.
Veel Nederlandse houtverwerkende bedrijven, zowel handel als industrie, en daarmee een belangrijk
stuk werkgelegenheid, zijn afhankelijk van Nederlands
hout. Daarbij zijn ook tal van bedrijven die slechts
deels op inlands hout zijn aangewezen maar zonder
dat aandeel geen bestaansmogelijkheden zouden hebben gezien de onmogelijkheid, reeds eerder genoemd,
om rondhout in voldoende mate te importeren.
In verband met de houtproblematiek in de wereld
wijzen wij u op de Structuurvisie op het Bos en de Bosbouw van de Minister van Landbouw en Visserij waarin
een en ander duidelijk staat omschreven. Recente ontwikkelingen bevestigen de daarin aangegeven trend
volledig.

Wij dringen er met de grootste klem op aan het Structuurschema Natuur- en Landschapsbehoud zodanig te
wijzigen dat aan onze hierboven geuite bezwaren te-

gemoet wordt gekomen, dat derhatve geen afbreuk
wordt gedaan aan de houtproduktie in het Nederlandse
bos, aan de beschikbaarheid van de belangrijke grondstof hout voor de Nederlandse bevolking en aan de
werkgelegenheid die tienduizenden mensen vinden in
de teelt en de verwerking van het Nederlands hout.

Reactie van de Stichting Natuur en Milieu en van
Natuurmonumenten

Een uittrekset van de passages die op de bossen betrekking hebben
De ca. 270.000 en na uitbreiding ca. 300.000 hectares
bos die nog in ons land aanwezig zijn, verdienen een
optimale bescherming en een beheer dat voor een belangrijk deel gericht is op behoud, versterking en uitbreiding van uit natuurwetenschappelijk oogpunt belangrijke bos-ecosystemen. Wij hebben dan ook veel
waardering voor de invalshoek die in het SNLB is ge-

kozen voor het beleid ten aanzien van de bossen. Veel
moderne inzichten klinken door in het boshoofdstuk en
over het geheel genomen kan geconstateerd worden
dat er sprake is van een nieuwe visie op het natuurbehoudsaspect van het bosbeheer. Er wordt in het hoofdstuk een goede aanzet gegeven voor een herstel van
meer spontane processen in boslevensgemeenschappen. Tegenover deze inhoudelijke vernieuwing van de
beheersvisie zijn de met het oog op de realisering
daarvan ontwikkelde beleidsvoornemens o.i. daarentegen niet voldoende onderbouwd en uitgewerkt. Hieronder zal daar nader op worden ingegaan.
In de eerste plaats dient een kanttekening geplaatst
te worden bij de momenteel nog te objectmatige visie
op de mogelijkheden voor realisatie van meer natuurlijk bos. Te zeer wordt gelet op onregelmatige afstand
tussen bomen, menging van boomsoorten, het gebruik
van inheemse soorten, diversiteit, zeldzaamheid etc.
Minstens evenzeer als het uiterlijk, de verschijningsvorm, van het bos dient echter het inwendig functioneren van de boslevensgemeenschap benadrukt te worden (het procesmatige aspect), waarbij het gaat om
spontane verjonging, spontane opbouwen sterfte, natuurlijke regulatie- en selectiemechanismen en waarbij
de functionele samenhang tussen klimaat, geografische positie en processen als bodemvorming, spontane verjonging, begrazing, predatie e.d. centraal staat.
In de probleemstelling als geformuleerd op blz. 112 en
113 zou dit aspect naar onze mening nog duidelijker
aangezet moeten worden.
Centraal beheersconcept in het bosbeheer is de
meervoudige doelstelling (multifunctionaliteit). Van
groot belang is, en dat klinkt gelukkig ook in het Structuurschema door, dat het daarbij gaat om een uitgangspunt voor het bosbeheer als totaliteit voor het totale bosareaal. Het kan nooit het uitgangspunt van een
sectorlijn zijn en kan nooit hieruit bestaan dat te allen
tijde binnen een concrete beheerseenheid multifunctionaliteit moet worden nagestreefd. Het gevolg zou zijn
een permanente conflictsituatie waarbij het realisatieniveau van de ene functie het realisatieniveau van de
andere functie bij voortduring laag houdt.
In hoofdstuk 6.4.2.2. wordt vaak de scheiding gemaakt tussen inheemse en uitheemse boomsoorten
(exoten). Waar het in feite om gaat zijn: standplaatseigen, resp. standplaatsvreemde boomsoorten. Zo bestaat bijvoorbeeld ±60% van het Nederlandse bos uit
groveden, die als soort (niet voor wat betreft de gebruikte rassen) inheems is maar waarbij veelal sprake
is van een standplaatsvreemde toepassing.
Te zeer nog wordt het beheer toegeschreven op de
"aspectbepalende boomsoorten", te weinig nog op het
aspect "levensgemeenschap". Bedacht moet worden
dat in een meer natuurlijk bos met grotere planteneters
open plekken met struwelen van enkele malen de
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boomhoogte ol kleiner integraal deel uitmaken van de
boslevensgemeenschap. De primaire produktie in
kruid- en struiklaag op open plekken is onder andere
van belang in verband met de voedselvoorziening van
grotere planteneters. Deze open plekken kunnen
moeilijkheden opleveren in verband met subsidiëring,
herplantdichtheid, e.d. Bij de bosdelinitie moet daarom
aandacht worden besteed aan het schaalaspect van
de aspectbepalendheid van boomvormende soorten
voor het bos. Geregeld wordt in hoofdstuk 6.4.2.2. gesproken over bos waar uiteindelijk geen sprake meer
zal zijn van houtproduktie. Bedoeld wordt uiteraard
"houtoogst" , aangezien houtproduktie altijd aanwezig
zal zijn. Maar dat is natuurtechnisch gezien niet waar
het om gaat. Het gaat er primair om uiteindelijk bos te
laten ontstaan met een zo hoog mogelijk niveau van inwendige zelfregulatie.
In hoofdstuk 6.4.2.2. heerst het misverstand dat uit-

kapbos valt onder noemer "accent op natuur, met
houtproduktie" . Uitkapbos, dat in Nederland nauwelijks voorkomt, kan en zal voor de meeste Nederlanders weliswaar vrij natuurlijk lijken; het is evenwel een
bepaalde teeltkundige bedrijfsvorm. Wel moet gezegd
worden, dat het uitkapbos de meest geschikte teeltkundige bedrijfsvorm is voor de toepassing van de
meervoudige doelstelling in het bedrijfsbos op lokaal
niveau. Deze bedrijfsvorm is evenwel lang niet overal
toepasbaar. Bij toepassing van andere bedrijfsvormen
sluiten bepaalde functies elkaar in meer of mindere
mate uit. In tegenstelling tot wat het Structuurschema
stelt, vindt in uitkapbos wél gerichte regulatie van de
boomsoorten plaats (zelIs zeer overheersend), namelijk via de uitkap. Uiteraard kan binnen het kader van
dit produktiesysteem wel de natuurbehoudsfunctie een
meer of minder zwaar accent krijgen.

Agenda
f 8 maart 1982
Symposium "Water in Drenthe"
Waterbeheersing, kwaliteitsbeheer, oecosystemen,
oecologische aspecten van waterbeheer.
Organisatie: Ver. Behoud Natuurmonumenten, Het
Drentse Landschap, Milieuraad Drenthe, en Staatsbosbeheer.
Inlichtingen: Symposiumcommissie, Hertenkamp 7,
9401 HL Assen, tel. 05920-14344.
2 april 1982
Symposium "Behoud het tropisch regenwoud"
Plaats: Jaarbeurs Congrescentrum, Utrecht.
Organisatie en inlichtingen: Werkgroep Behoud Tropisch Regenwoud, p1a Stichting Natuur en Milieu,
Utrecht.
14 april 1982
Studiedag Stiltegebieden
Aan de orde komen stille en lawaaiige recreatie- en
stiltegebieden; fauna, land- en bosbouw en recreatie in
natuur- en stiltegebieden.
Plaats: Jaarbeurs Congrescentrum Utrecht.
Inlichtingen:. Nederlandse Stichting Geluidhinder,
Postbus 381, 2600 AJ Delft, tel. 015-562723.
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23 april 1982
Koninklijke Nederlandse Bosbouw Vereniging
Voorjaarsbijeenkomst "Groeneveld."
Nadere bijzonderheden volgen.
7-11 juni 1982
Congres IFPRA
(International Federation of Park and Recreation Administration), Europese sectie.
Thema: De natuurlijke stad.
Programma: 7 en 8 juni, vergadering en lezingen; 9, 10
en 11 juni, vakexcursies Den Haag en Amsterdam.
Inlichtingen: Congressecretariaat, Nederlands Congresgebouw, Postbus 82000, 2508 EA Den Haag.
4-9 oktober 1982
Internationaal symposium "Polders In de Wereld"
Onderwerpen: land- en waterbeheer, bouwen constructie, landbouwkundige aspecten, sociaal-economische en natuurbehoudsaspecten.
Plaats: Lelystad.
Inlichtingen: Informatiecentrum "Nieuwland", Lelystad,
(03200-27799).

