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De evenementen kalender van dit jubileumjaar

Staatsbosbeheer 100 jaar
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Honderd jaar geleden is
Staatsbosbeheer van start
gegaan met het beheer van
bossen en natuurterreinen.
Natuurterreinen werden
toen nog woeste gronden
genoemd. Ze bestonden uit
stuifzanden die beteugeld
moesten worden om
schade aan dorpen en
landerijen te voorkomen. AI
snel is echter de
bescherming en het beheer
van de natuur opgepakt als
volwaardige taak.
Tegenwoordig beheert
Staatsbosbeheer 43% van
de oppervlakte van de
Nederlandse bossen en
natuurgebieden (ruim
220.000 ha). Dat is
ongeveer 5% van de landoppervlakte van Nederland.
Deze gebieden worden
beheerd ten behoeve van
natuurbehoud,
houtproductie, recreatie en
landschap.
De mijlpaal van het honderd jarig
bestaan zal Staatsbosbeheer in
1999 met tal van evenementen
herdenken. We zetten er een
aantal voor u op een rijtje.
30 december 1998
Overdracht ecoduct
Overdracht van het ecoduct bij
Kootwijk over de A 1 door Rijks,
waterstaat aan Staatsbosbeheer.
Voor Rijkswaterstaat markeerde
deze gebeurtenis de afsluiting
van de viering van het tweehonderjarige bestaan. Voor Staatsbosbeheer was het de opening
van het jubileumjaar. Het ecoduct heft de scheiding op tussen
het noorden en het midden van
de Veluwe, waarmee voor het

wild de grote barriere die de A1
vormde, is weggenomen.
5 januari 1999
Presentatie boek
'Nederland-WaterlandVogeliand'
Naast Staatsbosbeheer bestaat
ook Vogelbescherming in 1999
100 jaar. Ter gelegenheid van dit
jubileum geven de twee organisaties het boek 'Nederland Waterland - Vogelland' uit. Met
deze uitgave vragen Staatsbosbeheer en de Vogelbescherming
aandacht voor de belangrijkste
leefgebieden van watervogels in
het Nederlandse
waterlandsehap. Tijdens een feestelijke bijeenkomst ontving staatssecretarÎs De Vries van het Ministerie van
Verkeer en Waterstaat het boek
uit handen van de schrijvers van
de drie voorvvoorden, waaronder
Maarten Brabers, directeur van
Staatsbosbeheer. Maarten Brabers is ingegaan op de noodzaak
om waterbeheer integraler te bekijken.
1 maart 1999
Presentatie historische
boekjes over vijf oudste
terreinen
Omdat Staatsbosbeheer 100 jaar
bestaat, worden de vijf terreinen
van het eerste uur in de schijnwerpers gezet. Over de terreinen
Kootwijk,
Schoorlse Duinen,
Texel, Mastbos en het Haagse
bos verschijnt een historische uitgave. Staatsbosbeheer presenteert de vijf boekjes in het
Haagse bos.
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staatsbosbeheer
maakten kunstenaars uit alle provincies een prent van een Staatsbosbeheerterrein in die provincie. De reeks van twaalf prenten
toont het Nederlands natuurschoon door de ogen van eigentijdse kunstenaars. Kernwoord is
'variatie', Dit komt tot uiting in de
verscheidenheid aan grafische
technieken, diverse artistieke stijlen en afwisseling van afgebeelde landschapstypen. De vernissage vindt plaats tijdens een
feestelijke bijeenkomst in Galerie
Clement te Amsterdam. Later zijn
de werken nog op diverse plaatsen in het land te bezichtigen.
17 maart' 1999
Debat over Nederlandse
(natuur)terreinen in 21e
eeuw
Op 17 maart aanstaande organiseert Internationaal Perscentrum
Nieuwspoort in de namiddag een
debat voor leden (politiCI, bestuurders, journalisten en voorlichters). Dit debat zal handelen
over de planologische ontwikkeling van Nederland in de 21e
eeuwen de plaats van (natuur)terreinen daarin. Naast het
debat opent Nieuwspoort op deze dag een tentoonstelling over
de In opdracht van Staatsbosbeheer ontworpen grafiekreeks.

6 maart 1999
Vernissage grafiekreeks in
Galerie Clement
In opdracht van Staatsbosbeheer

5 april 1999, 2e Paasdag
Open huis tijdens landelijke
Doe- en Kijkdag
Staatsbosbeheer organiseert op
5 april de landelijke Doe- en
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Planters aan het werk

om de beek in zijn natuurlijke
staat te herstellen. Staatsbosbeheer heeft om dit te bereiken
een voormalige maisakker afgegraven, zodat de bronnen weer
vrij spel hebben. Ook is de uitgeschuurde bodem van de beek
opgehoogd en een water-opvangbekken aangelegd, zodat
de oorspronkelijke beekfauna
kan terugkeren. Op 3 juni vindt
de feestelijke oplevering van het
project plaats. Tegelijk organiseert Staatsbosbeheer een symposium dat de geïnteresseerde

informeert over bronbeek-systemen. Op 4 juni is er een open
dag voor publiek.
Kijkdag, een open huis waar jong
en oud kan kennismaken met het
werk dat Staatsbosbeheer al 100
jaar in de natuur verricht. Op 22
plaatsen in Nederland kunnen

Staatsbosbeheer werken en foto's van Goldsworthy. In bezoekerscentrum Het Zandspoor in
Schoorl is een diapresentatie te
bekijken over het werk dat hij in

natuurliefhebbers onder andere

de omringende duinen maakt.

oude ambachten, roofvogeldemonstraties

en

boswerkzaam-

heden bekijken en meedoen aan
allerlei activiteiten als broodbakken rond een kampvuur of het
timmeren van vogelnestkastjes.
Ook voor de kinderen is tijdens
deze gezinsdag genoeg te beleven. Van kleuren en tekenen tot
eieren zoeken met de paashaas.

3juni1999
Herstel Twentse beek in
oude glorie
Staatsbosbeheer beheert vrijwel
de gehele loop van de Springendal se beek en heeft zich ingezet

15 mei 1999
Kunstenaar Andy
Goldsworthy verheft natuur
tot kunst
Staatsbosbeheer heeft de Schotse, internationaal bekende kun-

stenaar Andy Goldsworthy uitgenodigd in de Nederlandse natuur
te werken. De kunstenaar gebruikt alleen materialen uit de natuur. Zijn werk is daardoor tijdelijk. Vaak is het enige wat
overblijft fotomateriaal. Op kasteel Groeneveld in Baarn toont

Uitslepen van hout met ossen
84

NEDERLANDS BOSBOUW TIJDSCHRIFT 1999

8juni1999
Officiële viering 100-jarig
bestaan
Op 8 juni vindt in de Nieuwe Kerk
in Den Haag de hoofdviering
plaats van Staatsbosbeheers
100-jarig bestaan. Maarten Brabers, directeur van Staatsbosbeheer, presenteert het jubileumboek over de geschiedenis van
de Staatsbosbeheer.
Prof. dr. M.G.C. Schouten houdt
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Ploegen van de heide met ossen

ten behoeve van bosaanleg

een lezing over natuurbeelden in
verschillende culturen. Aansluitend voert het Nederlands Dans
Theater twee balIetvoorstellIngen
op in het Lucent Danstheater,
Choreograaf Hans van Manen
heeft in opdracht van Staatsbosbeheer een speciaal ballet voor
het Nederlands Dans Theater gemaakt, dat op deze dag in premiere gaat.

11 juni 1999
Directeur Staatsbosbeheer
opent Oerol Festival
Vanaf 11 juni vindt voor de 16e
keer op waddeneiland Terschelling het Oerol Festival plaats, een
tiendaags kunst-, muziek- en
theaterfestival. Dit jaar opent
Maarten Brabers, directeur van
Staatsbosbeheer, dit festrval met
als thema 'Sporen in het zand'.
En die sporen ziln er. Staatsbosbeheer, natuurbeheerder van ongeveer 80 % van het eiland, heeft

19 en 20 juni 1999
Wandelen over water in het
Noordhollands
veenweidegebied
In het kader van het 100-jarig bestaan van Staatsbosbeheer kunnen liefhebbers die plaatsen bezoeken In het Noordhollands

er veel nagelaten op Terschelling. Een daarvan is de openstel-

veenweidegebied, waar iemand

ling van vele natuurterreinen voor
de festrvalactivitelten.

km lange wandeling voert via
pontonbruggen over sloten en

normaal niet kan komen. De ca. 4

vaarten door de drassige weilan-

den, zodat veel broedvogels te
zien zijn. De wandeltocht valt samen met het 25-jarig bestaan van
Zaanstad.

23 juni 1999
Ruimte voor terugkeer
visotter in Weerribben
Staatsbosbeheer zet zich vanaf
januari 1999 in voor terugkeer
van de visotter in de kop van

Overilssel. In Nationaal Park De
Weerribben maakt de natuurbeheerder dichtgeslibde waterpartijen weer open. Hierdoor ontstaat diep water, broodnodig
voor de visotter om te overleven. Op 23 juni 1999 kunnen belangstellenden komen kijken hoe
de werkzaamheden vorderen.
Staatsbosbeheer koos een een-

denkooi in het natuurgebied als
toekomstige woonplaats van het
in Nederland uitgestorven dier.
De omgeving van de eendenkooi
is namelijk erg rustig en er zijn
van oudsher pompen aanwezig
die bij vorst zorgen dat de waterpartijen niet dichtvriezen.

Inplanten van bos in de duinen in
Schoor! (Foto's: Staatsbosbeheer)
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juni 1999
Bezoekerscentrum
Nationaal Park De Meinweg
Het Nationaal Park De Meinweg
beschikt vanaf juni over een bezoekerscentrum. In de bouwstijl
is rekening gehouden met de
omgeving: het gebouw steekt in
de vorm van een plag uit het terrassenlandschap.
Binnen kunnen bezoekers genieten van een interactieve tentoonstelling die, net als de natuur
buiten, de vorm van vier landschapsterrassen heeft gekregen.
De informatie is, naast in het
Nederlands, ook in het Duits te
lezen,

25 juni
Hoogveenreservaatopen

voor publiek
Op 25 juni opent Staatsbosbeheer op feestelijke wijze het
hoogveenreservaat in de Engbertsdijksvenen. Op het smalspoortracee waarover vroeger de
uit het gebied gewonnen turf vervoerd werd, rijdt vanaf 25 juni
een treintje dat bezoekers door
het veengebied rondleidt.
Deze unieke excursie vindt voorlopig alleen dit seizoen plaats.
Wanneer hiervoor veel belangstelling blijkt te bestaan overweegt Staatsbosbeheer de openstelling te herhalen.

23 en 24 september
Internationaal seminar
Staatsbosbeheer
organiseert
voor buitenlandse collega-organisaties een internationaal seminar. Tijdens dit seminar delen
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collega's uit Ierland en Tsjechiê
hun ervaringen met het door
Staatsbosbeheer
ontwikkelde
bedrijfssturingssysteem voor het
beheer van bos en natuur. Naast
kennisoverdracht in de zaal,
heeft er een excursie plaats waar
praktijkkennis zal worden uitgewisseld.

25 en 26 september
Conferentie Eurosite over
natuurbeheer
Staatsbosbeheer treedt op als
gastheer voor de jaarlijkse vergadering van Eurosite, het Europese netwerk voor natuurbeheerorganisaties,
De ongeveer 100 aanwezigen
komen uit 18 landen en overleggen met elkaar over 'nature management in a stressed environment'. Een door Staatsbosbeheer
voorgesteld en actueel onderwerp waar elke natuurbeheerder
in Europa mee te maken heeft of
krijgt.

november 1999
Jubileumcongres voor
collegabeheerders
Tijdens dit congres praat Staatsbosbeheer met collega-organisaties, provincies, onderzoekers en
bestuurders over de toekomst
Kijkend naar het verleden willen
de aanwezigen ontdekken welke
plaats natuur, landschap, hout en
recreatie in de toekomst in de samenleving zullen hebben. Ook
presenteert Staatsbosbeheer het
nieuwe boek 'Natuur & Verbeelding'.
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25 november
Presentatie resultaten van
terreinbeheer in Limburg Oost-Brabant
Door middel van een symposium
wil Staatsbosbeheer regio Limburg - Oost-Brabant colleganatuurbeheerders, beleidsmedewerkers van provincies en waterschappen en natuurstudieverenigingen laten zien welke
resultaten er in het veld geboekt
zijn met inrichtingswerken en beheersmaatregelen. Tevens wordt
een speciale uitgave van het
Natuurhistorisch Maandblad over
de Meinweg gepresenteerd.

31 december 1999
Opening natuurijsbaan op
Terschelling
Op 31 december 1999 ondertekenen Staatsbosbeheer en het
bestuur van de Midslander ijsclub de overeenkomst dat
Staatsbosbeheer grasland 'het
Geitenpark' in de winter beschikbaar stelt als natuurijsbaan.
Staatsbosbeheer doet dit, om natuur en recreatie waar het kan zoveel mogelijk te laten samengaan. Om natuurherstel op gang
te brengen graaft Staatsbosbeheer het grasland af dat door ontginning en atwatering een groot
deel van haar natuurwaarde
heeft verloren. Na de afgraving
wordt het terrein natter, zodat
nieuwe natuur zich daar kan vestigen. In de winter zal het terrein
regelmatig onder water staan,
wat het zeer geschikt maakt als
natuurijsbaan.

