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Bedrijfsplannen

Schema voor het opstellen van beheersplannen, als middel
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tot natuurbehoud
F. W. Rappard
Staatsbosbeheer

Met de tekst van het artikel van J. van den Bos
en C. J. Stefels: "Beheersplan en bedrijfsregeling
als middelen tot natuurbehoud" in ons tijdschrift
jg. 42, 6,1970 pp. 167-170, kan mijns inziens een ieder
het eens zijn, die in de praktijk overleg heeft meegemaakt bij het opstellen van beheersplannen en
beheersrichtlijnen ten behoeve van concreet begrens-

concreet begrensd terrein in beginsel uitgegaan dient
te worden van een zogenaamd eenzijdige doelstel-

de natuurgebieden. In het bijzonder, wanneer er van
wordt uitgegaan dat bossen - op uitzonderingen na,
waar deze van overwegend natuurwetenschappelijk

hoort in een schema dwingend te zijn aangegeven,

belang zijn - beheerd dienen te worden op grond
van het zgn. "multiple use beginsel". (Wellicht is het
laatste beter uitgedrukt met de zin: "op grond van
een veelzijdige doelstelling bij het beheer"). In die
gevallen kan ook met het bij het artikel afgedrukte
schema volledig worden ingestemd.
Immers, centrale staf en provinciale staf. welke het
besluit nemen voor de opzet van een beheersplan,

zullen de belangen van het natuurbehoud volledig
doen verzorgen. Indien het facet natuurbehoud in
een beheersplan voor bossen bijvoorbeeld plaatselijk op de voorgrond treedt, zullen centrale staf en
provinciale staf vanzelfsprekend niet nalaten, nodige
adviezen van instanties. belast met natuurweten-

schappelijk onderzoek, in te winnen. In bovengenoemde gevallen is het schema zonder meer bruik-

baar en wordt het ook reeds op die wijze in de praktijk getoetst. Het in een schema weglaten van de
verwijzing naar de rol, welke onderzoekinstituten bij
de opzet van een beheersplan spelen, is dan aanvaardbaar. Indien echter tijdens de orienterende inventarisatie van mogelijke doelstellingen bij het te

ling ("single use beginsel") bij het beheer, namelijk dat van natuurbehoud - waarbij bijvoorbeeld
facetten als recreatie, hout- en rietproduktie ondergeschikt dienen te zijn aan het belang van de instandhouding van vegetatie, flora en fauna - bedat het beheersplan mede tot stand komt in samenwerking met wetenschappelijke instituten. Instituten

belast met onderzoek op het gebied van het natuurbeheer, waarbij onder Nederlandse omstandigheden
in de eerste plaats wordt gedacht aan het Rijksinstituut voor Natuurbeheer. Dit laatste geldt mijns inziens voor de meeste natuurreservaten in ons land.

In het afgedrukte schema zou het bovenstaande
wellicht dus het beste kunnen worden aangegeven,
door een vakje te plaatsen tussen die van de "cen-

trale staf" en de "provinciale staf" welke aanduidingen onderling met pijlen worden verbonden. Binnen
het desnoods met een geblokte lijn aangegeven vakje
behoren de woorden "centrale staven onderzoekinstituten" te worden geplaatst.
Ik meen, dat op deze wijze nog meer aan de slotwoorden van beide auteurs zal worden recht gedaan, waar zij immers stellen, dat van hun beschouwingen een impuls kan uitgaan voor het deskundig
beheer van natuurterreinen in ons land met een door-

breking van de gevestigde opvattingen over gescheiden beheer, van wat wel genoemd worden "boswachterijen" en "natuurreservaten". Inderdaad, het
geheel is nog steeds meer dan de som der delen.

voeren beheer zou blijken, dat ten aanzien van een
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