Mededelingen van het Boswezen,
de Houtvoorziening en de Jacht
DOMEINBEHEER VAN DE JACHT EN HET WILDRESERVAAT
De Minister van Landbouw. Visserij en Voedselvoorziening, gelet op artikel 5 van

het Koninklijk besluit van 22 juni 1956') (Stbi. 1956. 371). houdende nieuwe bepalingen betreffende het Staatsbosbeheer (Besluit Staatsbosbeheer 1956); besluit:

Artikel 1..
Het domeiheheern van de jacht. waaronder begrepen het verhuren van het genot
van de jacht en het bemachtigen of doden van in het wild levende dieren, wordt ont·
trokken aan het Staatsbosbeheer en toevertrouwd aan de afdeling Wild· en Vogelschade en Jacht van het Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening.

Artikel 2.
Het domeinbeheer van het wildreservaat. omvattende de boswachterljen Hoog Buurlo,
Ugchelsebos, Hoenclerlosebos, Het ,Leesten, Het Spelderholt en het Lierderbos, wordt
als zodanig onttrokken aan het Staatsbosbeheer en toevertrouwd aan de afdeling Wild~
en Vogelschade en Jacht van het Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoor...
ziening.
Artikel 3.
Onder het domeinbeheer van het wildreservaat, genoemd in het vorig artikel. wordt
begrepen het regelen van het toelaten van en het toezicht op het publiek, benevens het
stenen van voorwaarden. waaronder de toelating wordt verleend.

Artikel 4.
Op de tot het wildreservaat behorende terreinen mogen geen huizen of afrasteringen
worden geplaatst. bestaande woningen of opstallen in gebrUik worden genomen of wegen
worden aangelegd dan met toestemming van het hoofd van de in artikel 2 genoemde
afdeling.
Artikel 5.
De bosbouw· technische werkzaamheden en het domeinbeheer van de houtproduktie
in het wildreservaat blijven aan het Staatsbosbeheer voorbehouden. met dien verstande.
dat in het gedeelte van de boswachterijen Ugchelsebos. Het Leesten en Het Spelderholt•
. met zwart omlijnd op de door de Minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorzie ..
ning dd. september 1955 goedgekeurde kaart, geen bosbouw·technische werkzaamheden.
waaronder mede is te rekenen het vervoer van voor verkoop vrijkomend hout, mogen
worden verricht dan in overeenstemming met het hoofd van de in artikel 2 genoemde
afdeling.
.
Artikel 6.
Deze beschikking treedt in werking met ingang van 1 augustus 1956.
's-Gravenhage. 2 augustus 1956.
De Minister van Landbouw, Visserij en VoedselvoorZiening.
Mansholt.

') Zie N.B.T. 28 (8) 1956 p. 203.
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THANS OOK STEUN BIJ HERVORMING VAN HAKHOUT MET POPULIER

Daar de subsidieregeling voor de hervorming van hakhout iets is aangevuld. geven
wij deze hieronder nog eens in zijn geheel, zoals het thans is.
Er zijn twee verschillende subsidieregelingen voor hervorming van hakhout tot op~

gaand bos:
A. een subsidie voor de hervorming tot opgaand bos van alle hakhout, ongeacht de
grondkwaliteit, mits er opgaand hout kan groeien, en
B. een subsidie voor hervorming tot opgaand bos van laaggelegen hakhout. dat is
hakhout op vruchtbare. goed vochthoudende of sterk hurneuse grond. die bij uitstek
geschikt is voor de landbouw e%~~f teelt van loofhout als inlandse eik. es, populier
en wilg. De eigenaren van zulke grond kunnen dus kiezen tussen A en B.
A. Algemene subsidieregeling.
De belangrijkste voorwaarden voor het verkrijgen van dit subsidie zijn:
1. Het indienen van een aanvraag op een daartoe bestemd fonnulier in drievoud met
bijvoeging van een kaartje waarop het betrokken terrein is aangegeven.
2. Het zo nodig laten onderzoeken van de grond van het desbetreffende perceel door
het Bedrijfslaboratorium voor Grond~ en Gewasonderzoek te Oosterbeek en de uit~
slag van het onderzoek overleggen.
3. Niet beginnen met de hervorming vóór het bij de aanvraag gevoegde plan is goed~
gekeurd.
i. Het werk beginnen binnen 2 jaar na deze goedkeuring en het voltooien binnen 3 jaar
na de aanvang.
5. Alles doen. wat voor de groei van de nieuwe opstand noodzakelijk is. en nalaten.
wat de groei zou kunnen belemmeren. Dit geldt in het bijzonder voor het korthouden
van hinderlijke hakhoutloten.
Het subsidie bedraagt:
a. f 500 per ha, als het hakhout wordt hervormd tot naaldhoutbos ;
b. f 100 per ha, als het hakhout wordt hervormd tot opgaand eikenbos door middel
van een voldoend a~ntal spaarteigen ;
c. f 250 per ha, als het hakhout wordt hervormd tot populieren- of wilgenbos;
d. f 750 per ha. als het hakhout wordt hervormd tot opgaand loofhoutbos van andere
boomsoorten dan populier of wilg door middel van planten tussen de hakhoutstobben ;
e. in bijzondere gevallen ten hoogste de helft va!! een door het Staatsbosbeheer goed~
gekeurde begroting met een subsidiebedrag van ten hoogste f 2000 per ha.
Als de hervorming is voltooid, moet de eigenaar dat berichten aan het Staatsbosbeheer. Dit komt dan het werk controleren en als het werk blijkt te zijn uitgevoerd over~
eenkomstig het plan en tot genoegen van het Staatsbosbeheer, wordt de helft van het
subsidie uitgekeerd. Binnen 2 jaar na deze eerste contröle wordt het perceel opnieuw
geïnspecteerd op inboeting en verzorging. Bij akkoordbevinding volgt dan de uitbetaling van de 2e helft.
De houtvesters van het Staatsbosbeheer kunnen u alle verdere inlichtingen geven.
B. SubSidieregeling voor laag gelegen hakhout.
Eigenaren van laag gelegen hakhout. die niet voelen voor de onder A beschreven
regeling, kunnen desgewenst de helft van hun hakhout hervormen tot opgaand bos en
de andere helft ontginnen tot landbouwgrond. Ontginning en hervorming moeten deel
uitmaken van ëén en hetzelfde plan. dat dient te worden opgesteld door een cultuurmaatschappij, zoals de Nederlandse Heidemaatschappij of de Grontmij. zoals ook bij
gewone cultuurtechnische werken gebruikelijk is. De grootte van het subsidie wordt
van geval tot geval vastgesteld en is afhanke1ijk van de waardevermeerdering, die het
gevolg zal zijn van de ontginning of de: hervorming. Bij de beoordeling van de aanvrage zal uit de aard der zaak de Natuurbeschermingsbeschikking 194:0 toepassing
vinden.
Het is niet noodzakelijk, dat het te ontginnen hakhout dezelfde eigenaar heeft als
het te hervormen hakhout. Er kunnen zich dan ook drie mogelijkheden voordoen:
Ie. Een eigenaar van Mn of meer percelen laag hakhout wil deze voor de helft van
de oppervlakte ontginnen en de andere helft hervormen tot opgaand bos. Beide
werkzaamheden laat hij in één plan opnemen.
2e. De eigenaar van één of meer percelen laag hakhout wil deze ontginnen en heeft
zelf een andere eigenaar bereid gevonden een gelijke oppervlakte laag hakhout te
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hervormen tot opgaand bos. De "ontginner" laat voor beide werken één plan opmaken, draagt de kosten en ontvangt het gehele subsidie. De "ontginner" en de
"hervormer" moeten zelf de gevolgen van hun overeenkomst regelen, bijvoorbeeld
het aandeel van de laatste in de kosten en in het subsidie.

3e. De eigenaar van één of meer percelen laag hakhout wil deze geheel ontginnen.
maar kent niemand. die eenzelfde oppervlakte wil hervormen tot opgaand bos. In
dat geval kan hij zich wenden tot de Vereniging van Boseigenaren of tot de Gewestelijke Raad van het Landbouwschap. die bemiddelend optreden en partijen tot
elkaar kunnen brengen, waarna de zaak verloopt als onder 2 is beschreven.
Nadere inlichtingen zijn te krijgen bij de Cultuurtechnische Dienst. het Staatsbosbeheer en de cultuurmaatschappijen:

INTERNATIONAL UNION OF FOREST RESEARCH ORGANIZATIONS
Congres 1956 - Oxford (UK)
De LU.F.R.a. heeft van 7-14 juli van dit jaar zijn 12e congres gehouden in Groot~
Brittannië. Vertegenwoordigers uit 36 landen (ruim 230 personen) namen deel.
De Internationale Raad van de LU.F.R.O. waarin elk land 1 stem kan uitbrengen.
onafhankelijk van het aantal instituten dat gewoon lid van de organisatie is. nam
verschillende besluiten.
In de opzet van de Union zullen geen wijzigingen worden aangebracht. Wel zal
het bestuur moeten overwegen. welke middelen dienstig zouden zijn, om aan de tro~
pische bosbouw de zo wenselijke aandacht te kunnen besteden.
Behalve het openen van de mogelijkheid in elke der 10 secties *) naast de voorzitter
(en op zijn voorstel) een of meer ondervoorzitters te benoemen. werd besloten in de
statuten een bepaling op te nemen, dat voorzitters en ondervoorzitters van de secties
slechts eenmaal herkiesbaar zijn. Eenzelfde bepaling zal gelden voor de leden van het
Bestuur van de I.U.F.R.O. Dit werd aangevuld en uitgebreid (tot l4 leden) met de
volgende vertegenwoordigers: Prof. Uzcategui voor Zuid~Amerika. Prof. M. Ohmasa
voor Japan. een medewerker van het InstHut National pour I'Etude agronomiquc du
Congo Beige (I.N.E.A.C.) voor Afrika. Prof. A. Horky voor Oostenrijk. Prof. T. Bunusevac voor joegoslavië en Prof. M. Naeslund voor Zweden.
Tot voorzitter van de I.U.F.R.O. werd gekozen Mr J. Macdonad. Director of Research and Education. Forestry Commission, London. Dr H. van Vloten, Nederland.
werd herbenoemd tot ondervoorzitter. Nieuw benoemde sectievoorzitters zijn Prof. H.
G. WiIm. U.S.A. (sectie 11), Prof. A. Biraghi. Italië (sectie 24) en Prof. F. Firat.
Turkije (sectie 25) met als ondervoorzitter Or Hummel. United Kingdom.
Prof. Dr H. Burger. Zürich, werd tot erelid van de LU.F.R.O. benoemd.
Het volgende congres zal worden gehouden te Wenen op een nader te bepalen datum.
Na sluiting van het congres werden in verschillende delen van Engeland, Wales en
Schotland excursies gehouden, die dank zij de uitstekende voorbereidingen door de
Forestry Commission. aan de deelnemers een dUidelijk beeld gaven van de' enorme
activiteit ter uitbreiding van het bosareaal en van de grote waarde van het voorbeeldig
georganiseerde bosbouwkundig onderzoek voor de bereikte resultaten .

• ) Section Ol : (Joint FAO/IUFRO Committee on Bibliography. 11: General Forest
Influences, 21 : Reseach on Site Factors. 22: Study of Forest Plants. 23: Silviculture,
24: Forest Protection. 25: Study of Growth and Yield and of Forest Management.
31: Forest Economics. 32: Operational Efficiency, 41: Mechanical and Chemical
Conversion.

