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Voorzitter KNBV pleit voor
aktieve samenwerking.
"Dames en heren, vandaag
passen onze activiteiten in de
bosbouwmanifestatie in
Apeldoorn "Zorg voor ons
bos", waar we het begin van
hebben beleefd. Bosbouwers
die zich zorgen willen maken
komen in deze tijd rijkelijk aan
hun trekken. Verzuring en
verdroging; we zullen ons er
nog jaren mee bezig houden.
Maar de andere betekenis,
voor bos zorgen, is een
opgave die meer aanspreekt
en die mij meer inspiratie
geeft". Zo klonken de
openingswoorden uit de rede
van voorzitter Stefels in het
Apeldoornse Berg en Bos.
Wie had toen kunnen
vermoeden dat Stefels een
maand later zou overlijden?
Samen met de Nederlandse Vereni·
ging van Boseigenaren en het Bos·
schap heeft de KNBV een brief over
het anti-verzuringsbeleid aan het kabinet, een aantal ministers, de leden van
de Tweede Kamer en de pers gericht.
Minister Braks heeft daarop geantwoord, maar dat planning en praktijk
niet altijd hand in hand gaan bleek uit
een bericht van het Agrarisch Dagblad
waarin vermeld werd dat de veestapel
in 1989 met 2% was gegroeiä Dit lijkt
niet veel, maar de geproduceerde
mest zal extra belastend werken. Bedoelde de minister dat, toen hij over
volumemaatregelen sprak of bedoelt
hij de bijdrage in de akkerbouwproblematiek, die de bosbouw kan bieden, vroeg de voorzitter zich enigzins
sarcastisch af.

Bossen en bosbouw zijn mooie gegevens maar landbouw en natuurbescherming hebben de politieke aandacht boven de bosbouw.
Wellicht zijn we als vereniging iets te
volgend geweest waar het de relatie

met de overheid betreft en het is dus
goed om samen met andere bosbouwgroeperingen actief aan onze PR
te gaan werken. Het ontwerp "Bosbouwbeleidsvisie van het Bosschap"
geeft daar ook een aanzet voor.
De voorzitter ging vervolgens in op de
grote activiteit van de rijksoverheid: Samenvoegingvan de "al" per 1 september 1988 gereorganiseerde directie
Bos- en Landschapsbouw met de directie Natuur, Milieu en Faunabeheer
tot een nieuwe directie Natuur, Bos,
Landschap en Fauna. De instelling van
een Informatie Kenniscentrum.
"Gaat daar voor de bosbouw straks
nog voldoende kracht van uit? De
praktijk zal het leren en anders is er
nog altijd hoop op een volgende organisatie. Voorlopig onze beste wensen,
zeker voor de consulenten in de provincie. Kunnen dezen hun taak van
voorlichting en stimulering van de
bosbouw nog waarmaken of gaan, in
de toekomst, de provincies dit overnemen samen met de regionale samenwerkingsverbanden?"
- 15 Augustus is het uitvoeringsprogramma Meerjarenplan Bosbouw aan
de tweede kamer aangeboden. De
minister schrijft dat in dit programma
afstemming heeft plaatsgevonden met
maar liefst 7 beleidsnota's die in 1989
verschenen zijn.
"Het gevaar daarvan is dat het eigen
doel vervaagt en de kracht van het
programma verzwakt. Voor een periode van vier jaren worden maar liefst
115 actiepunten genoemd, verspreid
over een breed scala van onderwerpen. Ik hoop dat de werkelijk belangrijke punten daar niet onder zullen lijden. De opmerkingen over de
economische aspecten zijn niet indrukwekkend. Als we lezen dat verbetering van de resultaten kan worden
bereikt door een meer kostenbewust
beheer, door verhoging van de opbrengst, waar onder met name de
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houtopbrengsten (daar zou ik niet op
gekomen zijn) en door meer een bedrijfsmatig handelen na te streven dan
is dat natuurlijk wel waar, maar het zal
toch concreet moeten worden vertaald
anders schieten we daar weinig mee
op" aldus een kritische Stefels, die juist
dit onderwerp wilde behandelen samen met de overheid en anderen.
- De Regeling Bijdragen Bos en
Landschapsbouw wordt herzien. Zij
wordt logischer, eenvoudiger, soepe·
Ier en ruimer. De boeteclausule komt
te vervallen en wordt vervangen door
een regeling voor toegestane afwijkingen.
"Terecht een woord van waardering
maar bij wie moet de afwijking worden
gezocht?"
Vervolgens ging de voorzitter in op de
gevolgen van de voorjaarstormen en
het extra houtaanbod. Ook hier bespeurde hij discussie om tot samenwerking binnen de houtsektor te komen en een initiatief voor een mogelijk
rampenplan voor een nieuwe calamiteit. Het gebruik van inlands hout moet
worden gestimuleerd. Er zijn nieuwe
houtprodukten in de maak bijvoorbeeld de profielen van geëxtrudeerd
hout. Hout van mindere kwaliteit wordt
daarvoor vervezeld en gemengd met
kunststof onder hoge druk in een profiel gespoten. Er zijn nieuwe geperste
plaatmaterialen en onder zeer hoge
druk geperste platen van gerichte
chips als vervanging van triplex.
Tot slot vestigde voorzitter Stefels de
aandacht op een uitgave van het
boekje "Het Mastbos en het werk van
houtvester van Scherm beek". Een te
waarderen produktie van het Staatsbosbeheer. AI lezende merk je dat ook
een eeuw geleden al ideeën bestonden over functies van bossen: over produktie, recreatie en natuurwaarden en
het belang van duurzaam bos. Van
Schermbeek hanteerde gegevens en
processen die we nu als onjuist of achterhaald beschouwen. De essentie is
echter dat hij het bos als een levende
eenheid beschouwde en kans zag ver·
nieuwing in het vastgeroeste denken
over bossen en bosbouw te brengen.
Dat is zijn grote verdienste!
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