BOSBOUW EN LANDSCHAPSBOUW

Memorie van toelichting Rijksbegroting 1968
MINISTERIES VAN L. EN V .• ALSMEDE VAN C.R.M.

De Memorie van Toelichting bij de begroting voor het dienstjaar 1968 van
het Ministerie van Landbouw en Visserij vermeldt het volgende:
§ 13. Bosbouw en Landschapsbouw.
Beleidsaspecten. Het Nederlandse bos heeft vaar onze samenleving velerlei

betekenis. nl. voor het klimaat. het landschap. de flora en fauna. de houtproduktie en de openluchtrecreatie. Deze meervoudige doelstelling wordt het
beste gewaarborgd door gezond en goedgroeiend bos van gevarieerde samenstelling.
Het beleid met betrekking tot de bosbouw heeft in de eerste plaats tot doel
ervoor te waken. dat het bosareaal van ruim 260.000 ha (7.8 pct. van de
oppervlakte land) niet vermindert. Om dit doel te bereiken schrijft de Boswet
voor dat bij elke velling de herplant van een gelijke oppervlakte verzekerd
moet zijn. Bij de uitvoering van de Boswet wordt voorts een redelijke spreiding van het bosareaal nagestreefd.
Het vervult de ondergetekende met zorg. dat de economische positie van de
Nederlandse bosbouw thans zeer moeilijk is. Dit treft in het bijzonder ook de
plattelandsgemeenten met een groot bosbezit en de particuliere boseigenaren.
De sterk gestegen lonen en vaste lasten en de verminderde afzetmogelijkheden.
en daardoor verlaagde opbrengsten. hebben ertoe geleid. dat vele boseigenaren
niet meer in de gelegenheid zijn hun bosbezit redelijk te onderhouden.
Zeer vele gemeenten maken dan ook gebruik van de mogelijkheid die de
op de Boswet steunende •• Regeling bosbijdragen openbare lichamen" biedt.
terwijl zeer veel particuliere boseigenaren een beroep hebben gedaan op de
door de Minister van Cultuur. Recreatie en Maatschappelijk Werk in het
leven geroepen .. Regeling bosbijdragen particulieren". welke regelingen. zoals
bekend. zijn getroffen ter tegemoetkoming in de kosten van de instandhouding
en openstelling van het bos.
Uiteraard kan een dergelijke regeling niet alle zorgen van de boseigenaren
wegnemen. Het bedrijfsleven en met name het Bosschap is zich de moeilijke
situatie bewust en beraadt zich op ntiddelen tot verbetering van de toestand.
waarin de bosbouw thans verkeert. De bossen in ons land zijn verdeeld over
vele kleine eigenaren en enkele grotere. Deze omstandigheid vormt een belemmering voor een doelmatig bosbeheer. Een meer doelmatig beheer zal slechts
kunnen worden bereikt door vorming van grotere eenheden. waarbij verschillende boseigenaren hun bezittingen gemeenschappelijk beheren. De bosbouwvoorlichting. die van Staatswege kosteloos wordt verstrekt. zou dan ook beter
tot haar recht kunnen komen. Initiatieven tot gemeenschappelijk beheer
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moeten vanzelfsprekend in eerste instantie van de boseigenaren zelf uitgaan.

Wat de landschapsbouw betreft houdt de ondergetekende het oog gericht
op de voortschrijdende verstedelijking in ons land, welke van grote invloed is
op de structuur van het platteland. Ter voldoening aan de vraag naar ontspanning en verblijf buiten de wooncentra kunnen de landelijke gebieden een
belangrijke rol vervullen. Bij de herinrichting van het platteland zal daarmede
in toenemende mate rekening worden gehouden. Dit betekent, dat in het kader
van de voor de ruilverkavelingen opgestelde landschapsplannen landschappelijke elementen van betekenis worden gespaard en - waar mogelijk - nieuwe
bossen en landschapselementen worden ingebouwd. Doch ook buiten de ruil·
verkavelingen zal de landschapsverzorging meer aandacht vergen.
Bosbouw. Hoewel het verheugend is, dat de waardering voor de sociaalculturele betekenis van het bos toeneemt, mag toch de economische betekenis
van het bos niet worden verwaarloosd. Houtopbrengsten vormen nog altijd de
financiële basis van het bos als bedrijf.
Momenteel tonen de houtprijzen door structurele en conjuncturele factoren
een ongunstig beeld. Structureel is bijvoorbeeld het wegvallen van de markt
van mijnhout in verband met de sluiting van enkele mijnen in Limburg. Er
dient echter te worden bedacht, dat de wereldhoutbehoefte nog steeds toeneemt. In Europa wordt op langere termijn zelfs een houttekort verwacht.
De vraag gaat zich evenwel geleidelijk aan richten op andere houtsoorten en
houtsortimenten. Aan de gewijzigde vraag zal het bosbedrijf in Nederland zich
slechts op langere temlijn kunnen aanpassen.
Intussen dwingt het steeds duurder worden van de arbeid en het gelijk
blijven of dalen van de houtprijzen tot verdere mechanisatie van de bosarbeid.
Vooral hiervoor zijn grotere beheerseenheden een absolute voorwaarde.
De bosbouwvoorlichting schenkt in het bijzonder aandacht aan de rationa·
lisatie van de arbeid en aan de organisatie van de houtafzet. De Bosbouwvoorlichtingsraad beraadt zich bij voortduring over inhoud en vorm van de
voorlichting. De voorlichting steunt op de resultaten van het onderzoek van
de Stichting Bosbouwproefstation, het Instituut voor Bosbouwkundig Onderzoek van de Landbouwhogeschool, het Tnstituut voor Toegepast Biologisch
Onderzoek in de Natuur (LT.B.O.N.) en het Rijksinstituut voor Veldbiologisch Onderzoek ten behoeve van het Natuurbehoud (R.LV.O.N.). Ook van
het onderzoek van het Landbouw-Economisch Instituut (L.E.L) wordt een
dankbaar gebruik gemaakt.
Bij het beheer van de Staatsbossen wordt bijzondere aandacht besteed aan
rationalisatie en mechanisatie. Bedacht moet echter worden. dat deze "exten-

sivering" wordt belemmerd door de noodzaak van meer toezicht als gevolg
van toenemende recreatie-behoefte. Ook dienen voorzieningen te worden
getroffen om de stroom van bezoekers op de juiste wijze op te vangen.
Het beheer van de Staatsbossen wordt gevoerd aan de hand van een beheersplan. Bij de opstelling van deze plannen worden de verschillende specialistische afdelingen van het Staatsbosbeheer ingeschakeld, zoals de stafafdelingen bosbouw en landschapsbouw en de aan de Minister van Cultuur,
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Recreatie en Maatschappelijk Werk ten dienste staande stafafdeling natuur·
behoud. Voor ieder beheersobject wordt een doelstelling op lange termijn (24
jaar) vastgesteld. De jaarlijkse werkplannen worden uiteraard geënt op deze
beheersplannen.
Landschapsbouw. Landschapsplannen voorzien reeds jaren in een passende
reconstructie van het landschap bij de vele door het departement van de
ondergetekende gesubsidieerde cultuurtechnische werken. Zowel aan het
behoud van waardevol natuurschoon als aan het tot stand brengen van nieuwe
beplantingen wordt daarbij aandacht geschonken. De nieuwe organisatie van
het Staatsbosbeheer draagt ertoe bij de verzorging en opbouw van het land·
schap in ruilverkavelingen in een beter gecoördineerd samenspel met de
Cultuurtechnische Dienst en de betrokken plaatselijke commissies voor de
ruilverkaveling tot stand te brengen.
Met het Ministerie van Verkeer en Waterstaat bestaat eveneens een inten·
sieve samenwerking ten aanzien van de landschappelijke verzorging in de
landaanwinningen in het Deltagebied en in de Flevopolders, zomede die van
de rijkswegen. De uitvoering van het rijkswegenplan vraagt een zorgvuldige
aanpassing van wegen en kunstwerken aan de structuur van het landschap,
waarbij regelmatig overleg tussen de diensten van Rijkswaterstaat en het
Staatsbosbeheer plaatsvindt.
Ook buiten het kader van de hierboven genoemde werken zal grote aan·
dacht worden geschonken aan de groeiende behoefte aan een meer veelzijdig
gestructureerd platteland voor verblijf en ontspanning. Met de provinciale en
gemeentelijke overheden wordt daartoe samengewerkt aan de totstandkoming
van plannen voor de verbetering van het landschap.
In het planologisch overleg behartigde het Staatsbosbeheer tot nu toe in
het bijzonder de zorg voor het behoud van de bossen en - in samenwerking
met het ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk - de
bescherming van natuur en landschap.
De glastuinbouw blijft een afzonderlijke problematiek VOrmen binnen het
geheel van de planologische bestemmingen. De directeur van de Tuinbouw
en de algemeen directeur van het Staatsbosbeheer hebben een aantal deskun·
digen op het gebied van de tuinbouw en de landschapsbouw verzocht een
studie te maken Van de mogelijke vormgeving en indeling van glastuinbouw.
complexen, die bedrijfstechnisch aan alle te stellen eisen voldoen en land·
schappelijk een veel beter te aanvaarden beeld geven dan vele van de thans
bestaande complexen. De ondergetekende verwacht, dat de resultaten van
deze studie binnenkort zullen kunnen worden gepubliceerd.
§ 12. Cultuurtechniek (fragment)

Landschappelijke voorzieningen. De grote omvang van de huidige ruil·
verkavelingsprojecten en de diepe ingreep die de werken voor de structuur
van het gebied kunnen betekenen, leiden ertoe dat deze projecten van grote
invloed kunnen zijn op het landschapsbeeld. De tijd dat de verandering in
dit beeld synoniem was met de beplanting van een aantal wegen en over·
hoeken is voorbij. De beplantingselementen hebben een grotere omvang
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gekregen en zijn erop gericht bij te dragen tot een nieuw en harmonieus landschapsbeeld. Meer en meer worden in de rapporten ex artikel 34 zodanige
regelingen getroffen, dat deze grotere omvang niet ten koste gaat van de
belanghebbende eigenaren. Hiertoe wordt - zoals eerder voor het gebied
"Agelo·Reutum" vermeld - de toepassing van kaveltoewijzing aan openbare lichamen gehanteerd, op grond van artikel 13 van de Ruilverkavelingswet, al dan niet in combinatie met compensatie van grond via de Stichting
Beheer Landbouwgronden.
Zeker zo belangrijk is de invloed die de onderscheiden cultuurtechnische
maatregelen op het landschapsbeeld hebben. Te denken valt hierbij aan het
patroon van de wegen, de tracering van de waterlopen en de situering van de
boerderijen. Het stemt de ondergetekende daarom tot voldoening, dat de
reeds in het verleden geïntensiveerde samenwerking tussen Cultuurtechnische
Dienst en Staatsbosbeheer in de nabije toekomst verder wordt verbreed, doordat in de voorbereidingsperiode de inbreng van de zijde van het Staatsbosbeheer zowel op het gebied van de landschapsbouw als op dat van de natuurbescherming in een nog vroeger stadium tot gelding zal worden gebracht.
Naast de reeds jaren bestaande intensieve samenwerking met de afdeling
Cultuurtechniek van de Landbouwhogeschool, is thans tevens een samen-.
werking groeiende met de afdelingen Planologie en Landschapsarchitectuur.
De ondergetekende hoopt dat in de toekomst wederzijds van deze samenwerking de vruchten worden geplukt.
Uit de Memorie van Toelichting van het Ministerie van Cultuur, Recreatie
en Maatschappelijk Werk zijn de volgende fragmenten voor onze lezers van
belang:

nL Volksontwikkeling en recreatie.
§ 2. Openluchtrecreatie.

Het feit dat de regering in algemene zin heeft ingestemd met de uitgangspunten van de in september 1966 door het toenmalige kabinet aan de Tweede
Kamer voorgelegde Tweede Nota inzake de Ruimtelijke Ordening in Nederland, is, voor wat betreft het departement van de ondergetekende, in het bijzonder ook van belang voor het te voeren beleid met betrekking tot de openluchtrecreatie. Dit beleid, dat een onderdeel uitmaakt van het totale beleid
op het gebied van de vrijetijdsbeste<!ing, wordt immers sterker dan welk ander
aan haar zorgen toevertrouwde beleidsonderdeel mede bepaald door de
ruimtelijke mogelijkheden. Voorzieningen voor de openluchtrecreatie immers
zijn in het algemeen ruimte-eisend. Daarenboven dienen veel van deze voor-

zieningen niet alleen te worden beschouwd als een materiële begeleiding in het
kader van het vrijetijdsbestedingsbeleid in engere zin, doch mede als bijdragen
in het streven van de regering om ons land zowel voor het huidige geslacht
als voor hen die na ons komen, bewoonbaar te houden door ons landschap
zo in te richten dat het bijdraagt tot een optimaal leefklimaat.
Bij de ontwikkeling van dit beleid meent de ondergetekende prioriteit te
moeten toekennen aan die delen van ons land waar grote bevolkingsgroepen
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zijn geconcentreerd en waar de natuurlijke mogelijkheden om van het buiten
zijn te genieten ontbreken. dan wel onvoldoende zijn.
Zoals bekend is maken de Z.g. "elementen van formaat" voor de dagrecreatie een belangrijk onderdeel uit van de voorzieningen in genoemde gebieden.
Dit impliceert echter niet. dat aan alle 28 elementen. zoals die zijn opgenomen
in de structuurschets voor de ruimtelijke ontwikkeling van de openluchtrecreatie in bovenaangehaalde nota. een gelijke prioriteit zal worden toegekend. De ter beschikking staande rijksmiddelen maken het onmogelijk om
in 1968 meer elementen van formaat voor rijkssteun in aanmerking te brengen dan die welke thans in verschillende fasen van voorbereiding steun van
de zijde van het departement van de ondergetekende genieten dan wel die.
waarvan de subsidiëring reeds wordt voorbereid. In dit verband kunnen o.m.
worden genoemd de ook in de Tweede Nota over de ruimtelijke ordening in
Nederland als urgent aangegeven projecten Midden-Delfland en Spaarnwoude.
alsook de projecten Rotte-meren. Twiske en Maarsseveense Plassen .
. Deze voorzieningen vergen alleen reeds dermate grote bedragen dat het
bij de huidige situatie t.a.v. 's Rijks financiën uitgesloten moet worden geacht
in deze periode meer elementen van formaat tot ontwikkeling te brengen. Dit
geldt temeer daar ook gelden beschikbaar dienen te zijn voor die voorzieningen die niet tot deze elementen worden gerekend maar die niettemin een
zekere prioriteit dienen te genieten. De ondergetekende denkt daarbij in het
bijzonder aan kleinere voorzieningen in en bij de dichtst bevolkte gebieden.
evenals aan voorzieningen die in het kader van het verbeteren' van het woonklimaat in bepaalde delen van het land. zoals het Noorden en Limburg.
van belang zijn. Daarenboven zal ook in het komende dienstjaar weer
moeten worden bijgedragen in de kosten van recreatie-voorzieningen die
in samenhang met grote rijkswerken. ruilverkavelingen en op aan de staat
toebehorende gronden. tot stand worden gebracht. Hierbij kan respectievelijk
gedacht worden aan voorzieningen zoals die in het Hollandse en Utrechtse
merengebied. o.a. in en om de Loosdrechtse Plassen worden getroffen. aan
de verdere inrichting van de Brielse Maas, aan de ontsluiting van het Paterswoldse Meer en het Zuidlaarder Meer. aan het landgoed Nienoord te Leek
en de Brunssummerheide in de Oostelijke Mijnstreek. en ten slotte aan
recreatievoorzieningen langs de randmeren van de IJsselmeerpolders. aan de
Deltawerken O.a. het Veerse Meer. aan voorzieningen in de ruilverkavelingen
Vries. Geestmerambacht en Heusden-Vlijmen en aan voorzieningen in de
Staatsbossen en Staatsnatuurreservaten. Hoewel in een aantal van deze gevallen het tijdstip van uitvoering niet overeenkomt met de prioriteit die een
dergelijke voorziening in het kader van het hierboven uiteengezette beleid
zou dienen te hebben. meent de ondergetekende gezien de belangrijke geldelijke voordelen. verbonden aan de uitvoering van deze werkzaamheden als
onderdeel Van reeds in uitvoering zijnde grote waterstaats- en cultuur-technische werken. toch haar bijdrage te moeten leveren.
Evenals haar voorganger zal de ondergetekende ook in de komende tijd
regionale ontwikkelingsplannen voor de openluchtrecreatie. waarvan het programma van eisen haar instemming heeft. voor subsidie in aanmerking doen
komen.
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Los van het medewerken aan het tot stand komen van nieuwe voorzieningen

zal door het departement van de ondergetekende in de komende tijd aandacht
worden besteed aan de bevordering van het gebruik maken van talrijke voor·
zieningen die aanwezig zijn doch die dikwijls, door onbekendheid van het
grote publiek, niet hun optimale rendement geven. In dit verband wil de
ondergetekende wijzen op het effect dat het uitzetten van de toeristische
routes, door de Koninklijke Nederlandse Toeristenbond A.N.W.B. heeft.
Hoewel haar geen cijfers ten dienste staan omtrent het gebruik van deze
routes, kan uit incidentele waarnemingen worden opgemaakt dat zij duizenden
Nederlanders leiden naar recreatiepunten die vóór het uitzetten der routes
slechts een geringe belangstelling genoten. Momenteel zijn 28 nationale routes
en 2 z.g. "grenslandroutes", door de A.N.W.B. - laatstgenoemde in samen·
werking met de Allgemeine Deutsche Automobilclub - uitgezet. Daarbij
wordt er naar gestreefd de routes zoveel mogelijk langs attractieve punten
te leiden, terwijl anderzijds tot ontwikkeling te brengen recreatievoorzieningen
"aangesloten" worden op het in de loop der laatste jaren ontstane net van
toeristische routes.

Thans zijn besprekingen gaande om het effect van deze routes nog te
vergroten o.a. door langs de routes meer voorlichting te geven omtrent de
recreatieve mogelijkheden die zij ontsluiten.
Verder zijn binnen het departement van de ondergetekende met de directie
Oudheidkunde en Natuurbescherming besprekingen gaande om, bij de ont·
sluiting van ons land voor de recreatie, meer dan tot nu toe historische ge·
bouwen, molens, natuurgebieden, enz. te betrekken. Ook bij deze ontsluiting
nemen de op grond van de subsidieregelingen voor boseigenaren opengestelde
bossen een belangrijke plaats in. De ondergetekende ziet hier een mogelijkheid
om de culturele betekenis van de openluchtrecratie te vergroten.
Samenvattende kan worden gesteld dat het beleid van de ondergetekende
op het gebied van de openluchtrecreatie er op is gericht om, rekening houdend
met de mogelijkheden die 's Rijks financiën bieden, een zo gevarieerd moge·
lijk assortiment van voorzieningen aan een zo groot mogelijk deel van de
bevolking ten dienste te stellen, waarbij zowel met de belangen van hen die in
groepsverband als van hen die meer individueel recreatie zoeken, rekening
wordt gehouden.
IL Culturele zaken.
§ 2. Oudheidkunde en natuurbescherming, sub d.
Natuur· en landschapsbescherming. De bevolkingsgroei en de economische
en technische ontwikkeling in ons land, die van jaar tot jaar een intensiever
gebruik van de beschikbare ruimte tot gevolg hebben, doen de taak van de
overheid op het gebied van de natuur· en landschapsbescherming steeds om·
vangrijker worden. In verband hiermede heeft zich de noodzaak doen gevoe·
len het departementale beleidsapparaat aan te passen aan de in aantal en
gewicht sterk toegenomen beleidsvraagstukken op het onderhavige terrein.
Ook de particuliere natuurbescherming ziet haar taken toenemen. Zo is het
Instituut voor Natuurbeschermingseducatie (LV.N.) de Nederlandse corres·
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pond ent geworden van het European Information Centre for Nature Conservation van de Raad van Europa, in welke kwaliteit dit instituut tevens op
nationaal terrein een taak te vervullen heeft. De ondergetekende is verheugd,
dat het I.V.N. zich hiertoe bereid heeft verklaard, omdat het naar haar mening
in de lijn van de historische ontwikkeling van de natuurbescherming hier te
lande ligt, dat deze taak in de particuliere sfeer wordt behartigd.
Als belangrijk onderdeel van de natuurbescherming eist de vogelbescherming eveneens steeds meer aandacht.
De vogelstand wordt namelijk in toenemende mate bedreigd door het verdwijnen van geëigende biotopen (onder meer ten gevolge van industrialisatie,
huizen- en wegenbouw en wijzigingen in de waterhuishouding) en door het
gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen in de landbouw. Een andere
bedreiging vormt de verontreiniging van de binnenwateren en de zee door
afvalstoffen en stookolie (rampen zoals in het geval van de Torrey Canyon),
waardoor het biologisch evenwicht van flora en fauna wordt verstoord. In
internationaal verband beraadt men zich over de maatregelen en voorzorgen,
die ter zake van dergelijke calamiteiten dienen te worden getroffen.
In het raam van de aan de ondergetekende opgedragen zorg voor de natuuren landschapsbescherming kan - naast en in harmonie met de middelen tot
veiligstelling van de daarvoor in aanmerking komende terreinen, ontleend
aan wettelijke bepalingen, en de voor aankoop en subsidie te voteren begrotingsbedragen - een voortdurend en intensief planologisch overleg niet worden gemist.
Daarbij laat de ondergetekende zich niet slechts leiden door de wens om de
natuur in haar vele modaliteiten en het landschapsschoon in zijn vele variaties
te behouden; zij acht het eveneens van groot belang, dat ook daar waar het
bestaande landschap wordt gewijzigd de nieuwe vormgeving zich zodanig
voltrekt dat zoveel mogelijk aan biologische en esthetische eisen wordt
voldaan.
In het kader van het aankoop- en subsidiebeleid op het gebied van de
natuur- en landschapsbescherming zal aandacht worden besteed aan de totstandkoming van z.g. landschapsreservaten, deels door middel van aankoop,
deels door middel van z.g. beheersovereenkomsten.
Ook zal het wenselijk zijn dat de natuurgebieden welke zich daartoe lenen
worden ontsloten. Deze ontsluiting zal om naast een recreatief ook een educatief doel te dienen, er onder meer op gericht zijn de bezoekers van de reservaten op populaire wijze voor te lichten over de natuurwetenschappelijke en
eventueel historische betekenis van deze gebieden. Het uitzetten van wandelroutes en het aangeven van hetgeen langs deze routes te zien en te horen is,
vormt een onderdeel van bedoelde voorzieningen.
De beheerskosten van de natuurgebieden, welke eigendom zijn van particuliere natuurbeschermingsorganisaties, zijn zodanig toegenomen dat deze
voor de betrokken organisaties een te zware last zijn gaan vormen. Financiële
steun van overheidswege aIs tegemoetkoming in de nadelige exploitatiesaldi
van bedoelde gebieden kon daarom niet langer uitblijven. Met de toekenning
van zulke tegemoetkomingen is een begin gemaakt.
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In internationaal verband zullen de werkzaamheden ten behoeve van de
natuurbescherming worden voortgezet en zo mogelijk nieuwe initiatieven
worden ontwikkeld.
In het kader van de werkzaamheden van de Raad van Europa zaJ de voorbereiding van het "Europees Natuurbeschermingsjaar 1970" ter hand worden
genomen. Tevens zal in dit begrotingsjaar de afkondiging van het "Handvest
van het Water" plaatsvinden. Dit is een initiatie! van de Raad van Europa.
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AFDELING HOUTAFZET
Kapprognose Staatsbosbeheer. Bosjaar 1967/1968 (tot t aug. 1968)
Woudenbergseweg 39, Austerlitz.
Houtvesterij!
Consulentschap/
district.

Arnhem-Noord

(Velperweg 53.
OBJOO-S2S71)

Boswachterij

Taxatie in m3
Plnus Douglas Lariks ander
elk

Zwolsebos
Nunspeet
Speulderbos

Sprielderbos
Onrderen

1450

1400
300
640

1150

Arnhem-Oost

Groesbeek
Rozendaal
Oostercng ca
Hocnderlo
Ugchelen
Slangenburg

900
1080
100
170
1900
2650
100

(idem)
Assen
(Nassa.ulaan 7,

Emmen
Eda

2197
1050

Odoorn
Sleencrzand
Gecs

1250

Kootwijk

Arnhem-Midden
en Zuid
(Idem)

07920-2947)

beuk

naaldh.

Ruinen

DwingeJo
Vledderveld

970
835
225
2065

Gr01l0

Sehoonlo
Borger
Norg
Horst
Limburg
Sleutelbergbos
(Peterskade 25,
Maastricht,
Boekenderbos
Annndaalsbos
04400-14241 )
Waterbloem
Vaals
Noordwijk
's-Gravenhage
Haagse Bos
(Loulzc de
Collgnystraal 120, Walcheren
070-830303)
Noord-Holland
Texel
en Utrecht
Wieringermeer
(Haarlem,
3,
Schoort
Westerhout~ark
02500-118 1)
De Vuurse
(Austerlitz,
Austerlitz
Woudenb.w. 39,
Leersum
03439-215 of

300)

Hardenberg
Haarle
Eerlerberg
Ommen
Staphorst
Kuinderbos
Voorsterbas
N.O.-polder
Ommerschans
Bakkeveen
Friesland en
Ameland
Groningen
(Leeuwarden,
Tjongervallel
Noordersingel 100, Vlieland
TerscheIllng
05100-34745)
Gaasterland
Appclscha
Selllngen
Noordbrabant
St. Anthonis
('s-Hert.bosch.
Lcenderbos
04100(38123)
NIsteirode
Eindhoven
Zwolle
(Ruiterlaan 7.
05200-12243)

Chaam
Dom

Hapert
Liesbos
Mastbos
Ulvenhoutsbos
Staartscheide
Sto8pelbergen
Str kbc:eksehelde
Totaal generaal

60
230
80
160
880

40
80
180

250
65
470
200
155

80

140

10

140
150

250
100

130
200

50

135

1010

355

200

220
130
420
70
30
50
20
220
80
15
300
180
85

65
40
75
100
500
100
40

60

30

470
800

2280
1505

780
380
155

Zcy,n

Schipborg
Gieten
Smilde
Hooghillen

180
300
3S0
330
640

ander totaal
loofhout

250

210
10

3065

30
120

1015
7S5

170
930
25
90

3350

2260
2845

3455

1030
2110

730
4090
2027
2770

16690

50
50
380
600

IS

50

30

225

15

90
20
55

333

140

20
100

265

687
760

10

100
27
365

20
540

60
150

40
150
120

10
200

250
10

100
1600
1000

120

390
165
40

420
175
160

1135

SlO

S70
90

125

385

50
495
400
125

180

415
640

1385

365

765
325
33

80
50

100
6770

75

175

25

655

190

19

10

8

70

1260

100
65

80

1125
500
40
100
10
50
50
500

4S

1370

43730

l1S

55

60
110

440

380
800
20
250
40

230

~

440

30
800
1700
70
50
4200
750
300

1840

330
100

110

1555

260

55911

125

15

30
390
50
125

50
50

7335

10
10
7560

15

330

15

20
200

80
470
45

30

250
250
70

150

6629 34722 17400

3610

50
250
550
13620

205

3720 110016

