. ,-

en de bijdrageregeling ter stimulering van samenwerking tussen bosbedrijven steun vinden in de wet. (3.6)
25 Het winnen of laten winnen van strooisel wordt
verboden voorzover het betreft gronden waarop zich
houtopstand bevindt of waarop de herplantplicht rust.
Het verbod geldt niet ten aanzien van:
- strooisel onder houtopstanden in de bermen van

gepast, zal zij kunnen voorzien in het beheer van in
principe alle bossen. Zij zal derhalve in beginsel toepassing moeten vinden ten aanzien van alle bossen,
dus ook ten aanzien van bossen van bijzondere natuurwetenschappelijke waarde en ten aanzien van
bossen welke gelegen zijn in de in te stellen nationale

parken. Aangezien de Boswet stoelt op vrijwilligheid
kunnen zich situaties voordoen waarin de eigenaar

verharde wegen;
strooisel dat zich bevindt op grond welke nodig is

niet bereid is het gewenste beheer te voeren. In die
gevallen kan voorzover het gaat om bossen van bij-

voor de uitvoering van een werk of werkzaamheid

zondere natuurwetenschappelijke waarde, zowel in
nationale parken als daarbuiten aanwijzing op grond
van de Natuurbeschermingswet aanbeveling verdienen.

overeenkomstig een goedgekeurd bestemmingsplan
of waterschapskeur:
strooisel dat zich bevindt op grond waarop een

houtopstand is geveld of op anderè wijze is teniet gegaan, indien en voorzover ten aanzien van die grond

onvoorwaardelijk een ontheffing of vrijstelling van de
herplantplicht is verleend.
Vrijstelling of ontheffing van het verbod kan op ver-

Daardoor gaat evenwel de beheersvrijheid van de
eigenaar verloren. Deze zal in dergelijke gevallen het
recht moeten krijgen te worden uitgekocht tegen onteigeningswaarde.

Bij de waardebepaling zal het waardedrukkend

ning wordt aan de Ontgrondingswet onttrokken. (2.9)

effect van het bosbeheersregiem van de Natuurbeschermingswet of van het nationale park geen rol mo-

26 De wettelijke taakstelling van de Bosbouwvoorlichtingsraad wordt in overeenstemming gebracht
met de feitelijk gegroeide taakvervulling door in de
wet te bepalen dat de raad tot taak heeft de Minister
van Landbouw en Visserij desgevraagd of eigen er be-

gen spelen. (5 en 6)
De aangegeven wijziging van de Boswet in een
multifunctionele bosbeheerswet zal ook in de considerans van de Boswet tot uitdrukking moeten komen.
Deze dient te vermelden dat de wet regelen stelt met
betrekking tot de instandhouding en het doelmatig

zoek van de eigenaar worden verleend. Strooiselwin-

weging van advies te dienen in zaken betreffende de
bosbouw.
De naam van de raad wordt gewijzigd in Bosraad. (4)

beheer van bossen en andere houtopstanden in het

belang van de houtproduktie, de openluchtrecreatie,
het natuurbehoud en het landschapsschoon. (7)

Indien de Boswet in bovenvermelde zin wordt aan-

De Wageningse Studenten Bosbouw Vereniging viert

In verband met de organisatie zouden wij graag in
een vroeg stadium weten hoeveel mensen wij kunnen
verwachten. Een ieder die belangstelling heeft ver-

dit jaar haar 25-jarig jubileum. Ter gelegenheid hiervan willen wij op vrijdag 23 mei een lustrumfeest
organiseren. Bij deze nodigen wij alle (ex-)bosbouwstudenten en (oud-)personeel van Hinkeloord uit. Het

zoeken wij daarom zich zo spoedig mogelijk op te geven bij: Secretaresse Boshuishoudkunde, Hinkeloord, Postbus 342, 6700 AH Wageningen, telefoon:
08370-82115, met vermelding van naam, adres en

programma ziet er als volgt uit:
's middags: symposium met als thema: "Wat verwacht men van de Wageningse bosbouwer".

aantal personen. Deelnemers ontvangen nog nader
bericht.

's avonds: koud buffet te Hinkeloord en aansluitend tuinfeest.

Hans van den Bos

Wageningse Studenten Bosbouw Vereniging

Namens het WSBV bestuur,
Rob Zakee
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