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VOORZITTER BOSBOUWVERENIGING PLEIT VOOR EEN KNBV

GESLOTEN FRONT IN DE BOSBOUW
In zijn najaarstoespraak op 12
oktober 1989 ging voorzitter
Stefels in op de vele
voornemens en plannen van
de Rijksoverheid en met name
op het Nationaal
Milieubeleidsplan, het
Natuurbeleidsplan en de
Landbouwstructuurnota, Het
Natuurbeleidsplan heeft de
discussie over bossen en
bosbeheer weer losgemaakt
stelde de voorzitter. Een groot
deel van de bossen is immers
in de ecologische
hoofdstructuur opgenomen en
gerangschikt in de
kerngebieden daarvan. In deze
gebieden zal het beleid ook
voor de bossen sterk worden
gericht op natuurwaarden en
op het verkrijgen van een
natuurlijke bosstructuur.
Daarin zou een potentieel conflict kun·
nen schuilen met een bosbeleid dat is
gericht op een meerzijdige doelstel·
ling. Het Natuurbeleidsplan pleit voor
de aanleg van meer bos met accent
natuur of het omvormen van bestaand
bos in deze richting, juist in de ecolo·
gische hoofdstructuren en dit alles als
aanvulling op het meerjarenplan Bos·
bouw. Vergroting van natuurwaarden
in bestaande bossen kan positief beo
oordeeld worden behalve als dit ge·
paard zou gaan met directe of indi·
recte dwang waar het Natuurbeleids·
plan overigens ook niet van uit gaat.
De voorzitter hoopt dat de zinloze dis·
cussie over het vaststellen van een
percentage accent natuur tegenover
bos met meervoudige doelstelling op·
houdt. Wellicht kan de Rijksoverheid
voor z'n eigen bossen een hierop ge·
richt beheer vaststellen maar voor par·
liculier bos zal het niet zo werken.
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Eigenaren van bos zullen bij bosaanleg
en onderhoud niet eerst opbellen om
te informeren hoe het staat met de per·
centages bos met verschillende ac·
centen. Eigenaren hebben hun eigen
doelstellingen mede gebaseerd op
kosten en opbrengsten. Het zouden
met name deze factoren wel eens kun·
nen zijn die, wellicht ongewild, zorgen
voor meer multifunctioneel bos met
grotere natuurwaarden. Het Neder·
landse bos zal veranderen. Door veel
meer oorzaken dan genoemd in alle
beleidsnota's tezamen en ook door
meer kennis door het volgen van op·
leidingen en cursussen waar nieuwe
inzichten naar voren komen De voor·
zitter is niet negatief gestemd ten aan·
zien van de goede voornemens van de
Rijksoverheid maar wil een signaal af·
geven om te voorkomen dat het bos·
bouwwereldje weer zijn energie kwijt
raakt aan controversen. Gelet op de
problemen van deze tijd is het zaak dat
de bosbouw meer dan voorheen als
een gesloten front opereert.
De nieuwe regelingen - Effect ge·
richte maatregelen in Natuurterreinen
en Effect gerichte maatregelen in bos·
sen zijn laat operationeel geworden.
Ook de "vereenvoudigde" regeling
Bos en natuurbijdragen inclusief de
nog steeds bestaande strafkortingen
werkt nog zo eenvoudig dat al met al
dit jaar miljoenen overblijven. De voor·
zitter bepleit een goede bestemming
voor deze gelden bijvoorbeeld ter beo
vordering van bosvormen waarbij ge·
deeltelijk van natuurlijke verjonging
wordt gebruik gemaakt. Origineel is
de suggeslie de boseigenaar een toe·
slag op de subsidie per hectare te ver·
lenen van een aantal guldens gelijk
aan het aantal kilogrammen zuivere
stikstof dat per jaar per hectare naar
beneden komt boven een bepaald mi·

De VOOrzitter betreurt de planologi·
sche belemmeringen die de bosuit·
breiding in het kader van de set aside
regeling blijft ondervinden. Bovendien
zijn ook de fiscale aspecten van
nieuwe bossen op landbouwgronden
niet duidelijk. Tijdelijke bosbouw dient
zijns inziens dan ook door de fiscus als
bosbouw te worden behandeld.
De industrie probeert de rondhout·
markt te beheersen en naar het zich
laat aanzien met enig succes. De
rondhoutprijzen zijn de afgelopen ja·
ren dan ook op zijn best stabiel geble·
ven en zouden hoger kunnen zijn. Het
gaat niet erg goed met de prijzen die
de boseigenaar ontvangt. Tot dusverre
zijn de pogingen om een gezamen·
lijke marktstrategie te ontwikkelen op
vrijwel niets uitgelopen. Nu wordt de
houtprijs in ons land mede bepaald op
de wereldmarkt, dus zo eenvoudig is
het niet maar in een aantrekkende
economie blijft de boseigenaar er bui·
ten en dat is toch iets om over na te
denken. Heel verrast toonde de voor·
zitter zich over de spectaculaire
ontwikkelingen in de techniek. Motor·
zagen met katalysator, een computer·
gestuurde lichtmeter om de conditie
van bomen te meten, kweekmethoden
voor bosplantsoen en ook het inzetten
van de homeopathie tegen verzuurde
bomen. Hij wilde echter geen propa·
ganda maken voor een homeo·
pathiSCh middel tegen verzuurde
mensen dat al honderden jaren beo
staat maar dat hoefde ook helemaal
niet want het bijzondere programma
met als absolute topper het optreden
van Simon Klingen maakte met deze
tweedaagse bijeenkomst duidelijk dat
de vereniging in de lift zit en zeker niet
aan het verzuren is.

C. J. de Lange

nimum. Daarmee is tevens voorzien in
een schaderegeling en de financie·
ring van de overlevingsstrategie
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