Berichten

Persbericht Ministerie van Landbouw en Visserij
Ex/ra geld voor landschapsonderhoud

Minister ir. G. Braks (landbouw en visserij) wil in zijn
begroting voor 1986 een bedrag van f 2 mln. extra uittrekken voor het onderhoud van ons landschap. Deze
structurele verhoging van het huidige budget van ongeveer f 4 mln. komt nadat in 1985 al een geringe verhoging had plaatsgevonden.
De bewindsman maakte zijn voornemen bekend op
16 maart j.1. te Utrecht waar hij sprak voor de jaarvergadering van de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland. Deze vereniging viert dit jaar
haar 80-jarige jubileum.
De instandhouding van landschapselementen vergt
in toenemende mate maatregelen op het gebied van
beheer en onderhoud. Instandhouding van dergelijke
elementen is niet alleen in het belang van fauna en flora, óók de recreatieve en toeristische aantrekkingskracht van veel landstreken hangt er ten nauwste mee
samen. Ondanks alle inspanningen die de laatste jaren
zijn verricht dreigen vele landschapselementen op den
duur te verdwijnen of ernstig af te takelen. Minister
Braks noemde het landschapsonderhoud een wezenlijk onderdeel van de kwaliteitszorg voor ons landelijk
gebied, waarin ook de overheid zijn verantwoordelijkheid inhoud dient te geven.
In ons land zijn situaties te vinden waarbij de doelstellingen van het natuur- en landschapsbehoud en die
van de moderne landbouw moeilijk zijn te combineren,
laat staat te integreren. Daar zal, aldus minister Braks,
scheiding van functies noodzakelijk zijn en is bijvoorbeeld de instelling van reservaten een oplossing. Hij
waarschuwde echter voor een vergaande opsplitsing
van het landelijk gebied. "Het kan niet zo zijn, dat het
landelijke gebied, óns landelijke gebied, wordt opgesplitst in ecologisch en landschappelijk waardevolle
delen aan de ene kant en waardeloze delen aan de andere kant". Hij zag zijn bemoeienis met de kwaliteit
van natuur en landschap liever geconstrueerd volgens
een glijdende schaal en niet als een beleid gericht op
instandhouding van ecologische hoogstandjes in een
voor de rest genivelleerd landschap. In bijzondere si-

tuaties kan een stringente bescherming met daartoe
geëigende instrumenten, zoals verwerving of toepassing van de Natuurbeschermingswet, noodzakelijk
zijn. Waar natuurbehoud en agrarische belangen met
elkaar verbonden kunnen worden zijn weer andere instrumenten van toepassing zoals beheers- en onderhoudsovereenkomsten .
Voor het totale landelijke gebied geldt echter dat gestreefd moet worden naar een milieubasiskwaliteit en
een landschappelijk-visuele kwaliteit. "Wat dit laatste
betreft zou ik het wat populairder willen zeggen: ons
land moet ook nog het aanzien waard blijven", aldus
minister Braks.
Persbericht Stichting Bevordering Houtproduktie
Nederland
Door een drietal bed rijven met een brede kennis van
de bosbouw en houtafzet is de "Stichting Bevordering
Houtproduktie Nederland" opgericht.
Deze bedrijven zijn: Bureau voor Ruimtelijke Ordening in Vught, Heidemij in Arnhem en Parenco in Renkum.
De doelstelling van de Stichting is het verhogen van
de houtproduktie door het verbeteren van bestaande
bossen, door de aanleg van nieuwe bossen en het inplanten van bermen.
Deze doelstelling zal bereikt worden door:
- het stimuleren dan wel het nemen van initiatieven
die zich richten op een toename van de houtproduktie;
- het weer in produktie brengen van kleine bosbezittingen;
- het stimuleren van investeringen in de bosbouw;
- het opstellen van provinciale houtproduktieplannen;
- het bevorderen van de vakbekwaamheid.
De Stichting speelt hiermee in op het beleidsvoornemen van de overheid om de houtvoorziening op te voeren.
Nederland moet nu 92% van haar houtbehoefte importeren, waardoor een tekort van f 5 miljard op de
handelsbalans ontstaat.
Onze nationale positie wordt kwetsbaarder omdat
een wereldwijd houttekort wordt verwacht. Daarom zal
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zo spoedig mogelijk begonnen moeten worden met het
op grote schaal structureel investeren in de bosverbetering en bosuitbreiding. Een project van nationale allure dat alleen haalbaar is indien overheid en bedrijfsleven samenwerken.
De Stichting zal voor de daadwerkelijke uitvoering
regionale projectmaatschappijen oprichten, veelal op
provinciaal niveau. Hierbij zullen ook andere in de bosbouw actieve bedrijven worden betrokken.
In de provincie Noord-Brabant zijn mede door het
gevoerde houtproduktiestimuleringsbeleid reeds projecten in uitvoering, te weten: het wegwerken van achterstallig onderhoud in 5.000 ha bos en de aanleg van
100 km bermbeplanting.
In de Stichting zal Bureau voor Ruimtelijke Ordening
Holding B.V. zich gaan toeleggen op de planologie, de
grondstoffenvoorziening en de organisatie.
Met de rentmeesterij, de bosaanleg en het onderhoud zal Heidemij Nederland B.V. zich gaan bezighou-

den. Parenco B.V. is met haar kennis van de houtafzet
als grootste verbruiker van inlands hout de derde initiatiefnemer.
De Stichting heeft intensieve contacten met provinciale overheden, het Ministerie van Landbouw en Visserij en het Ministerie van Economische zaken.
Voorts zal samenwerking worden gezocht met andere particuliere organisaties die zich bezighouden met
de stimulering van de houtproduktie in Nederland.
De Stichting Bevordering Houtproduktie Nederland
denkt een wezenlijke bijdrage te kunnen leveren aan
het door de regering opgestelde doel om de houtvoorziening van Nederland 8% op te voeren naar 25%
midden volgende eeuw.
De directie van de Stichting wordt gevormd door mr.
J. Hanssen (organisatie) en ir. J. L. Volmuller (bosbouw).
Nadere informatie: J. Volmuller (085-778412), privé
08373-13355.

Stichting Praktijkonderijs en Leerlingwezen voor
Bosbouw, Cultuurtechniek en aanverwante
vakgebieden, Arnhem

a. ingeschreven leerlingen die de 2-jarige primaire
opleiding hebben gevolgd.
b. op grond van art. 8 lid 1 Examenbesluit Leerlingwezen 1972 waarin staat:

Examen Leerlingwezen Bosbouw en Cultuurtechniek
Het bestuur van de Stichting Praktijkonderwijs en
Leerlingwezen voor Bosbouw, Cultuurtechniek en aanverwante vakgebieden maakt bekend, dat de eindexamens voor de primaire opleidingen van het leerlingwezen met als vakrichtingen:
- bosbouw
- landschapsbouw
- recreatie
- cultuurtechniek
gehouden zullen worden in de week 36 (3-9 Um 7-9)
1984.
Toelating tot het examen:
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"Niet-leerlingen kunnen ter beoordeling van de centrale examencommissie tot het examen van de primaire opleiding worden toegelaten, indien zij tenminste
één jaar langer dan de normale duur van de opleiding
volgens het leerlingwezen, die voor hen zou hebben
gegolden, in het desbetreffende beroep werkzaam zijn
geweest".
Het diploma leerlingwezen is een toelatingseis voor
een eventuele velVolgopleiding.
Aanmeldingen voor het examen dienen voor 31 mei
a.s. te worden gezonden aan:
De direkteur van de Praktijkschool voor Bosbouw en
Cultuurtechniek, Koningsweg 35E, 6816 TG Schaarsbergen.

Bos en Hout Nieuws
De Stichting Bos en Hout (Postbus 253, Wageningen,
tel. 08370-10121) geeft nu naast de bekende serie
Bos en Hout Berichten (met artikelen over actuele onderwerpen) ook een serie uit getiteld "Bos en Hout
Nieuws", Deze serie bevat korte referaten van berichten uit de Nederlandse en internationale pers over
hout, houtproduktie, houtmarkt, houtverwerking, bos
etc. Om een indruk te geven van aard en omvang van
de referaten geven we er hier enkele weer:
850203 ontbossing
Elk jaar verdwijnen in de wereld meer dan 11 miljoen
ha regenwoud. Dit heeft de directeur-generaal van de
voedsel- en landbouworganisatie van de Verenigde
Naties, FAO, Edouard Saouma bekendgemaakt. De
FAO heeft 1985 uitgeroepen tot Internationaal Jaar
van het Bos.
Het Financieel Dagblad, 23-1-85
850210 Noord-Brabant-hoUlproduktie-afvalhout
Het Ministerie van Economische Zaken heeft in het kader van het programma Structuurversterkende projecten voor Noord-Brabant f 400.000,- beschikbaar gesteld voor een projekt "gebruik snoeihout voor warmteopwekking" en f 500.000,- voor een houtproduktieplan van de zgn. Brabantse Houtbank.
Economisch Dagblad, 16-1-85

850123 Canada-OSB-populier
Sinds oktober 1983 wordt door Pelican Mil! in Edson,
Alberta, "oriented strand board" geproduceerd. Dit
nieuwe produkt, dat wordt vervaardigd uit populiere-

hout, kan qua eigenschappen en sterkte worden vergeleken met triplex. OSB is qua prijs concurrerend met
andere houtprodukten. Op de langere termijn kan OSB
een belangrijke afzetmarkt gaan vormen voor loofhout
en in het bijzonder voor populierehoul. Het jaarlijkse
verbruik van de Pelican Mil! bedraagt 60.000 m'.
Canadian Forestlndustries, 11-84
850228 landbouw-bosuilbreiding
De heer luteyn, voorzitter van het Koninklijk Nederlands landbouw Comité, vindt dat voor 10 à 20% van
,de Westeuropese landbouwgrond nieuwe produkten
moeten worden gevonden. Hij denkt o.m. aan houtteelt
via het gebruik van snelgroeiende boomsoorten. Op
deze wijze kan de landbouw ontkomen aan het van hoger hand ingrijpen om produktieoverschotten weg te
werken.
Algemeen Dagblad, 29-1-85
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