Persbericht Koninklijke Nederlandse Bosbouw
Vereniging
Jubileumprijsvraag

De Koninklijke Nederlandse Bosbouwvereniging is
voornemens om ter gelegenheid van haar 75-jarig jubileum en het verschijnen van het Meerjarenplan Bosbouw een ideeënprijsvraag uit te schrijven voor de 10catiekeuze en het ontwerp van twee boscomplexen
van tOa ha resp. 30 ha in een gebied ten zuiden van
Utrecht, globaal begrensd door de wegen RW2 en
RWt 2, de lek en de lijn Culemborg-Bunnik. Deze ontwerpprijsvraag heelt tot doel om de ideevorming met
betrekking tot bosaanleg en bosbeheer in Nederland te
stimuleren. Met name wordt beoogd een perspectiel te
ontwikkelen van bosuitbreiding in stedelijke gebieden
waarin een goede synthese moet worden gevonden
tussen enerzijds de technische en financiële beheerbaarheid van het bos, anderzijds de veelzijdige maatschappelijke betekenis (houtproductie, recreatie, ecologie, landschap).
landschapsarchitecten, bosbouwkundigen en stedebouwers, en andere belangstellenden worden uitgenodigd aan deze prijsvraag deel te nemen.
Deelname staat open voor iedereen met inachtneming van de Algemene Nederlandse Prijsvraag regelen
voor de gebonden, toegepaste en vrije kunsten. Inzendingen worden beoordeeld door een jury bestaande
uit:
- Ir. J. L. Guldemond, voorzitter van de Vereniging
van Hoofden van Gemeentelijke Beplantingen
- Ir. A. A. C. van leeuwen, rentmeester van De
Utrecht
- Ir. H. de Boer MLA, landschapsarchitect
- R. M. W. J. Nas, Staatsbosbeheer
- F. A. M. Wilbers, directeur/hoofdredacteur van het
tijdschrilt 19NU.
Voor bekroonde inzendingen worden drie prijzen ter
beschikking gesteld ten bedrage van f 20.000,-,
f 10.000,- en f 5.000,-.
Aanmeldingen tot deelname moeten schriltelijk vóór
15 maart 1985 worden gericht aan het secretariaat van
de Prijsvraagcommissie, onder gelijktijdige storting
van het inschrijfgeld van f 250,- op girorekening nr.
94.85.40 ten name van: Rijksinstituut voor Onderzoek
in de Bos- en landschapsbouw "De Dorschkamp".
De basisgegevens worden zo spoedig mogelijk na
15 maart toegezonden.
De inzendingen moeten uiterlijk 31 juli 1985 binnen
zijn. De prijsuitreiking vindt plaats tijdens de jubileumbijeenkomst, omstreeks half oktober, van de Koninklijke Nederlandse Bosbouwvereniging, waarbij tevens
een presentatie van de inzendingen zal plaatsvinden.
Inlichtingen: Secretariaat Prijsvraagcommissie "Bos
na 2000", ing. W. G. Kloppenburg, tel. 08370-19050

Persbericht Ministerie van landbouw en Visserij
Overheidsbijdrage voor de aanleg van snelgroeiend
bos

Eigenaren van grond kunnen een bijdrage ontvangen
voor de aanleg van bos met snelgroeiende boomsoorten, ten behoeve van de houtproduktie. Minister ir. G.
Braks (landbouw en visserij) en de minister van economische zaken willen op deze wijze de aanleg van snelgroeiend bos van wilgen en populieren stimuleren.
Deze stimuleringsregeling is bedoeld om het gemis
aan inkomsten gedurende de eerste jaren na inplant te
compenseren. De minister van economische zaken
heelt hiervoor f 15 miljoen beschikbaar gesteld.
De bijdrage is slechts een aanvullende bijdrage
naast bijdragen voor bebossingen op grond van de Regeling Bijdragen Bebossingen of de regeling bijdragen
werkgelegenheid in de bosbouw 1984-1985. De regeling kan dan ook niet gezien worden als een tegemoetkoming of een bijdrage in de kosten voor uitvoering
van werkzaamheden.
De regeling geldt tot het einde van het plantseizoen
1985-1986, waarna er een evaluatie zal plaatsvinden.
Ook is de werkingssfeer van het Besluit Bijdragen Bebossing enigszins verruimd.
Om voor een bijdrage in aanmerking te komen kan
nu worden volstaan met het bebossen van V2 ha. Dit
was 1 ha. Zoals in het Meerjarenplan bosbouw is gesteld, zal het streven erop zijn gericht bij de toepassing
van deze regeling een derde van de bebossingen te
realiseren in de Randstad.
Boomsoorten
In die delen van Noord-Holland, Zuid-Holland en
Utrecht, die zijn aangewezen als zones voor de ontwikkeling van recreatiel medegebruik, mogen ook andere boomsoorten dan populieren en wilgen, worden
aangeplant. Gedacht wordt aan bijvoorbeeld fijnspar,
Japanse lariks, Corsicaanse den en Oostenrijkse den.
De directeur van het Staatsbosbeheer kan hiertoe toestemming verlenen, wanneer naar zijn oordeel een
houtopbrengst kan worden verwacht, die vergelijkbaar
is met die van populieren of wilgen.
Velling
In die zones in Noord-Holland, Zuid-Holland en
Utrecht, die zijn aangewezen voor de ontwikkeling van
recreatief medegebruik, dient de velling van populieren
of wilgen plaats te vinden in de periode tussen 15 en
40 jaar na het moment van aanleg.
Andere boomsoorten, die zijn geplant met toestemming van de directeur van het Staatsbosbeheer, die29

nen in de periode tussen 30 en 40 jaar na aanplant te
worden geveld.
In de overige gebieden dient velling te allen tijde te
geschieden tussen 15 en 25 jaar na aanleg van de
houtopstand.
In de eerder genoemde zones voor de ontwikkeling
van recreatief medegebruik, waar de termijn van 25
jaar wordt overschreden, is een herplantplicht van toepassing. Boseigenaren, die hun houtopstanden vellen
binnen de termijn van 25 jaar komen in beginsel in
aanmerking voor vrijstelling. van deze plicht. Hiertoe
dienen zij op grond van de Beschikking meldings- en
herplantplicht een mededeling te richten aan de directeur van het Staatsbosbeheer.
Aanvragen
Vanaf 1 januari 1985 kunnen de aanvragen om een bijdrage worden ingediend. Bebossing dient evenwel
plaats te vinden voor het einde van het plantseizoen
1985-1986. Aanvragen kunnen worden ingediend bij:
Staatsbosbeheer, Postbus 20020, 3502 LA Utrecht.

Persbericht Natuurbeschermingsraad
Ook waardevolle landbouwgronden en bossen
aanwijzen als beschermd natuurmonument

De Natuurbeschermingswet is een belangrijk middel
voor de bescherming van natuurwaarden. Zij moet
daarom niet alleen op natuurterreinen, maar ook op natuurwetenschappelijk waardevolle landbouwgronden
en bossen worden toegepast. Dit schrijft de Natuurbeschermingsraad in een ongevraagd advies over de
toepassing van de Natuurbeschermingswet op landbouwgronden en bossen. Dit advies is uitgebracht
naar aanleiding van de discussies over de aanwijzing
van de Snoeyinksbeek (Ov.), de Oude Waal (Gld.) en
de Mispeleindse Heide c.a. (N.Br.) tot beschermd natuurmonument. In deze discussies stond de vraag centraal of landbouwgronden en bossen wel onder de Natuurbeschermingswet konden worden gebracht.
Aanwijzing tot beschermd natuurmonument geeft
wettelijke bescherming aan waardevolle gebieden. Deze bescherming gaat verder dan de bescherming die
op grond van de Wet op de Ruimtelijke Ordening of de
Beschikking Beheersovereenkomsten (Relatienota)
kan worden gegeven. De minister kan invloed uitoefenen op het beheer van het terrein door middel van vergunningen en is verplicht aantastingen van buitenaf tegen te gaan.
De Raad komt tot de conclusie dat de wet formeeljuridisch gezien op landbouwgronden en bossen kan
worden toegepast, maar hij plaatst daar uit een oog30

punt van beleid enkele kanttekeningen bij. Zo merkt hij
Over de Relatienota (en de daarop gebaseerde Beschikking Beheersovereenkomsten) op, dat deze de
bescherming niet kan verzekeren in tegenstelling tot
de Natuurbeschermingswet. Voor gebieden die aangewezen zijn als beheersgebied kan het naar de mening
van de Raad desondanks aanbeveling verdienen terughoudend te zijn met toepassing van de Natuurbeschermingswet als er materieel gezien bij het afsluiten
van beheersovereenkomsten een overeenkomstig resultaat wordt bereikt.
De Beschikking Bosbijdragen is op het punt van bescherming van natuurwaarden te vrijblijvend en kan
daarom naar de mening van de Raad toepassing van
de Natuurbeschermingswet in natuurwetenschappelijk
waardevolle bossen niet vervangen.
De Raad noemt, tenslotte, een aanwijzingsbeleid
waarbij slechts in uiterste noodzaak een terrein onder
de werking van de wet wordt gebracht een miskenning
van de betekenis van de Natuurbeschermingswet. Hij

bepleit daarom de ontwikkeling van een toepassingsbeleid gebaseerd op duidelijk omschreven criteria.

Persbericht Vereniging tot Behoud van
Natuurmonumenten in Nederland
Natuurmonumenten verwerft groot deel terreinbezit
van Stichting Huis Bergh

De Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in
Nederland en de Stichting Huis Bergh hebben overeenstemming bereikt over de verwerving van een aanzienlijk deel van het bezit van de Stichting door Natuurmonumenten. Er is een vorm van samenwerking tot
stand gekomen, waarbij het overgrote deel van de natuurterreinen van de Stichting Huis Bergh bij Natuurmonumenten in beheer en mede-eigendom komt. Dat
de hiermede samenhangende transactie nog vóór de
jaarwisseling kan plaatsvinden is te danken aan de
grote bereidheid tot medewerking van het Ministerie
van Landbouw en Visserij. De overeenstemming betreft het Bergher Bos (Montferland) bij 's-Heerenberg,
het vlakbij gelegen landgoed De Bijvanck en De
Sprengen berg op de Sallandse Heuvelrug bij Hellendoorn (Ov.).
In totaal gaat het om een oppervlakte van ca. 2724
ha, waarvan Natuurmonumenten driekwart in onverdeelde eigendom verwerft. Doordat de Stichting Huis
Bergh een kwart in de onverdeelde eigendom behoudt,
blijft de binding met het terreinbezit in stand, zij het dat
Natuurmonumenten de volle zeggenschap over het beheer met alle daaraan verbonden lusten en lasten verkrijgt. Daartoe zal het personeel van de Stichting, voor
zover betrokken bij het beheer van de terreinen, door
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Natuurmonumenten in dienst worden genomen. De tot
de Stichting behorende gebouwen, waarvan Huis
Bergh het hoogtepunt vormt, blijven geheel in bezit en
beheer bij de Stichting Huis Bergh. Het hierbij betrokken personeel blijft in dienst van de Stichting. Ook de
omgeving van het kasteel met het kasteelbos de Plantage, alsmede de historische burchtheuvel Montferland
blijven in eigendom van de Stichting. De oppervlakte
hiervan bedraagt 180 ha. Naast landschappelijk fraaie
bouw- en graslanden gaat het bij de overdracht voornamelijk om bosgebieden en heidevelden. Zij zijn voor
het publiek opengesteld. Daarin zal geen verandering
komen.
Met de gehele transactie is een bedrag gemoeid van
f 12.192.000,-. Een groot gedeelte hiervan wordt gefinancierd uit een subsidie van het Rijk (Ministerie van
Landbouw en Visserij). Deze subsidie bedraagt bij wijze van hoge uitzondering wegens het bijzondere belang van de transactie 75% van de totale aankoopsom. Uit eigen middelen moet Natuurmonumenten een
bedrag van f 3.048.000,- (ruim drie miljoen) betalen.
De vereniging is daartoe in staat dankzij van particulieren ontvangen schenkingen en legaten. Verder
hoopt zij ten behoeve van deze bijzondere venwerving
op speciale bijdragen van leden en andere belangstellenden.
Het belang van de tussen Natuurmonumenten en
Huis Bergh getroffen regeling is gelegen in de blijvende instandhouding van zowel het monumenten bezit,
dat geheel binnen de Stichting blijft, als het behoud
van de natuurterreinen en bossen, die door Natuurmonumenten zullen worden beheerd. Beide zijn van nationale betekenis: enerzijds gaat het om één van de belangwekkendste kastelen in ons land, een unieke collectie middeleeuwse kunst en meer dan 30 historische
monumenten; anderzijds betreft het het potentiële Nationaal Park "Montferland" (Bergher Bos, ca. 1800 ha)
en een gedeelte van het potentiële Nationaal Park
"Haarier en Holterberg" (De Sprengenberg, ca. 900
ha).
De aanleiding tot de overeenkomst tussen Natuurmonumenten en Huis Bergh vormen de financiële problemen waarmee Huis Bergh bij het onderhoud van
terreinen en gebouwen werd geconfronteerd. Door de
teruglopende subsidies voor het terreinbeheer en de
stijgende kosten voor de instandhouding van de gebouwen was een situatie ontstaan, die voor Huis Bergh
uitzichtloos werd. Door de thans gevonden oplossing
worden twee doeleinden gediend: de Stichting kan een
fonds vormen, waaruit het kostbare gebouwen bezit en
de waardevolle verzamelingen in stand kunnen worden gehouden, terwijl het behoud van de bossen en
natuurgebieden door overheveling naar Natuurmonumenten eveneens verzekerd is.
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Door de verwerving van dit bezit en andere aankopen in 1984 is de oppervlakte in eigendom en beheer
bij Natuurmonumenten thans de 50.000 ha gepasseerd.

Persbericht Studiecommissie Waterbeheer,
Natuur, Bos en Landschap
Eerste rapporten van de SWNBL verschenen

De onlangs verschenen rapporten van de Studiecommissie Waterbeheer, Natuur, Bos en Landschap
(SWNBL) geven de stand van de resultaten die in de
eerste, verkennende fase zijn bereikt. De resultaten
zijn neergelegd in een algemeen voortgangsrapport
(Overzicht resultaten fase 1) en een 7-tal deelrapporten van diverse projecten.
Aan deze commissie is opgedragen een studie te
verrichten naar de betekenis van water, van de waterhuishouding en van het waterbeheer voor natuur, bos
en landschap. Op basis hiervan moet de commissie
aanbevelingen opstellen voor inrichtings- en beheersmaatregelen ter zake.
De kennis van de relaties tussen waterhuishouding
en waterbeheer enerzijds, en natuur, bos en landschap
anderzijds is nog erg gebrekkig, zeker voor praktische
toepassingen. Het SWNBL heeft 5 jaar uitgetrokken
voor de bestudering van deze relaties. Omdat er zo uiteenlopende vakkennis aan te pas komt, wordt het onderzoek uitgevoerd in een aantal simultaan lopende
projecten. Hiervan hebben er drie betrekking op de relatie plant-standplaats (nI. fysisch-chemisch; fysiologische betekenis; ecologische indicatiewaarden van
plantesoorten). Andere projecten betreffen de relaties
waterregime-standplaats, waterbeheer-verschijningsvorm van het landschap, waterregime-opstandsontwikkeling, bosvegetatie-waterregime.
Inmiddels is het al waarschijnlijk geworden dat de
specifieke eisen die de natuur stelt aan de waterhuishouding, getypeerd kunnen worden met behulp van
een beperkt aantal variabelen. Die specifieke eisen
zullen vertaald moeten worden in praktisch hanteerbare hydrologische randvoonwaarden. Omgekeerd kunnen dan ook de gevolgen van ingrepen in de waterhuishouding voor de natuur beter voorspeld worden.
De SWNBL is eind 1982 ingesteld. Zitting hierin
hebben vertegenwoordigers van de ministeries van
Landbouw en Visserij, van Verkeer en Waterstaat, en
van VROM.
De rapporten van de SWNBL zijn verkrijgbaar bij het
secretariaat van de commissie: Staatsbosbeheer,
Postbus 20020, 3502 LA Utrecht, tel. 030-852544 of
852420.
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Themadag Boslypologie
De Werkgroep Bosecosyslemen nodigt u mede namens de afdeling Bosontwikkeling van het SBB uit
woensdag 21 maart op het Rijkskantorengebouw
Westraven, Zaal 3 te Utrecht, voor een themadag over
bostypologie. Als vervolg op de eerste inventariserende themadag betreffende het bosecologisch onderzoek in Nedertand op 11 april 1984 zullen themadagen
over deelaspecten van het bosecologisch onderzoek
worden gehouden. Het doel van de tweede themadag
is de jongste ontwikkelingen op het terrein van de bostypologie in Nederland te presenteren en te bediscussiëren. Het programma is als volgt:
10.00-10.10 uur: Opening door prof. R. A. A. Oldeman;
10.10-10.45 uur: Bestaande bostypologieën en hun
doelstellingen, ir. H. Koop;
10.45-11.30 uur: Een herziene vegetatiekundige bostypologie, ir. S. v. d. Werf;
11.30-12.15 uur: Abiotische aspecten van een nieuwe
bos-groei plaats typologie, dr. J. Fanta:
12.15-13.00 uur: Bostypologie en bosdoeltypen, ing. J.
Paasman;
13.00-14.00 uur: Lunch;
14.00-14.45 uur: Belang van vegetatiestructuur voor
de bostypologie, prof. J. J. Barkman;
14.45-16.00 uur: Discussie onder leiding van ir. H.
Koop.
(Vanaf Utrecht CS met de sneltram, halte Raven.)
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HOMELITE
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Professionals
voor 'n hobby-prijs
Als Amerika's grootste fabrikant van motorzagen kan
Homelite het zich niet permitteren goedkope plastic uitvoeringen Ie produceren. Wal bij andere merken nieuw of extra
is, is bij Homelite al Jafen standaard in alle uitvoeringen:
• Gepatenteerde safe-Hip zaagbladen
~
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• De Tri-Raker veî1igheidsketting voorkomt
terugslag
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GRATIS. Boekje over veilig gebruik van kettingzagen
• Uitgebreide Homelite kleurenfolders

Vraag telefonisch aan bij uw Homelite importeur
voor Nederland.
Technisch Handelsbureau
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Postbus 427,2400 AK Alphen aan den Rijn. Tel. 01720-4 53 OB

