AANVANKELIJK WAS HET DE BEDOELING OM

voor de eeuwwisseling 30.000 tot 35.000 hektare blijvend bos aan te planten en nog een
15.000 hektare snelgroeiend produktiebos
(omlooptijd van 15-25 jaar). Onder druk van
de bezuiniging moesten die cijfers worden teruggeschroefd tot resp. 23.000 en 2000 hektare. De rest zal later volgen, een kwestie van
fasering dus.
Op het ogenblik is de zelfvoorzieningsgraad
wat betreft hout en houtprodukten in ons
land 8 procent. Voor de verre toekomst cirkuleren dubbele en zelfs drievoudige percentages. Bij deze toekomstige zelfvoorzieningspercentages kan een kritische kanttekening
geplaatst worden. Vanwege de grote verzuring van onze bossen zouden deze cijfers best
eens minder rooskleurig kunnen uitvallen.
Behalve de hogere zelfvoorzieningsgraad
worden twee andere voordelen van bebossen
genoemd, te weten:
1 bebossen van landbouwgronden helpt mee
de gigantische boterberg en andere overschotten te doen slinken;
2 het heeft een gunstige uitwerking voor de
bossen rond de evenaar (geïmpregneerd
naaldhout en eik kunnen het exotische artikel vervangen).
Nieuw aan te leggen bossen kunnen voortaan
onder bepaalde voorwaarden vrijgesteld
worden van de herplantplicht zoals die is
vastgesteld in de Boswet.
Verder kan een eenmalige bijdrage worden
toegekend van ƒ 3000,— per hektare, dit op
basis van de Regeling bijdragen aanleg snelgroeiend bos. Deze bijdrage is bedoeld om
het gemis aan inkomsten tijdens de eerste periode na de aanplant te kompenseren.
Bestemmingsplan buitengebied

Bos bij Oudemolen

De overheid wil een snelle verhoging van de houtproduktie in ons land.
Zij probeert dit te bereiken door de aanleg van nieuwe, snelgroeiende,
bossen te stimuleren (weg- en grensbeplantingen vallen hier ook onder).
Dit blijkt uit het Meerjarenplan Bosbouw^

SNELGROEIEND BOS
Vincent Klijnsma
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De meeste bossen in Nederland zijn bossen
met een meervoudige funktie, namenlijk natuur, rekreatie en houtteelt. Een bestemming
'bos' ligt hier dan ook voor de hand.
Snelgroeiend bos heeft als enige funktie
houtteelt. Vanuit deze invalshoek moet het
dan ook als een meerjarige agrarische teelt
gezien worden. Dit zou echter als gevolg hebben dat snelgroeiend bos overal in gebieden
met een agrarische bestemming zonder meer
zou zijn toegestaan. De ruimtelijke konsekwenties van snelgroeiend bos gaan echter
verder dan die van 'gewone' agrarische teelt.
In verschillende gebieden is de inpasbaarheid van snelgroeiend bos problematisch. Dit
is bijvoorbeeld het geval in agrarische gebie-
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den met landschappelijke waarde die gekenmerkt worden door openheid en in agrarische gebieden met natuurwaarden. In Drente valt hierbij met name te denken aan bijvoorbeeld open weidevogelgebieden, essen
en beekdalen.
Konsekwentie van een bestemming bos voor
snelgroeiend bos is dat een dergelijk gebied
dan niet meer voor een ander (agrarisch) gebruik in aanmerking zou komen dan bos.
Snelgroeiend bos is dus aan de ene kant agrarisch gebruik en aan de andere kant bos. In
bepaalde gebieden, bijvoorbeeld zoals hierboven genoemd, moet het mogelijk zijn snelgroeiend bos uit te sluiten, of in ieder geval
aan een aanlegvergunning te binden. Wat
zijn hiervoor nu de mogelijkheden?

De minister van landbouw en visserij schrijft
in een brief van 1-7-1986 aan het bestuur van
de Vereniging van Nederlandse Gemeenten
het volgende: 'Overigens kunnen in bijzondere
gevallen andere belangen resulieren in het binden
van de aanleg van produktiebos aan een aanlegvergunning of zelfs in het uitsluiten van de aanleg
daarvan. Van overwegend andere belangen is bijvoorbeeld sprake wanneer in gebieden ernstige afbreuk zou worden gedaan aan de belangen van natuur en landschap door de aanleg van deze snelgroeiende beplantingen.'

Aanleg van produktiebos kan dus aan een
aanlegvergunning worden gebonden. In de
tekst van het bestemmingsplan is dan aangegeven dat houtteelt niet als agrarische aktiviteit wordt aangemerkt en aanplant van boN O O R D E R B R E E D T E
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men aan een aanlegvergunning is gebonden.
In dat geval moet een vergunning worden
aangevraagd bij Burgemeester en Wethouders. Ook is het mogelijk in een bestemmingsplan het planten van bomen binnen
een agrarische bestemming uitdrukkelijk uit
te sluiten. De aanleg van produktiebos is dan
natuurlijk zonder meer onmogelijk.
De provincie geeft in het streekplan de waardevolle gebieden aan waar de gemeenten rekening mee moeten houden bij het opstellen
van bestemmingsplannen. Dit betekent echter nog niet dat snelgroeiend bos hier uitgesloten of aan een aanlegvergunning gebonden moet worden. Hiervoor zou de provincie
in het streekplan konkreet moeten aangeven
waar volgens haar inzichten hoge landschap-
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Hesseweg in Kniphorstbos
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pelijke of natuurwetenschappelijke waarden
aanwezig zijn, die door de aanleg van produktiebos geschaad kunnen worden.
In Drente hebben de gemeenten Zweeloo en
Zuidlaren aanlegvergunningen voor produktiebos opgenomen in hun bestemmingsplannen buitengebied. Zuidlaren heeft het
zelfs gedeeltelijk uitgesloten. Ook de gemeente Emmen zal vermoedelijk aanlegvergunningen voor produktiebos opnemen in
haar nieuwe bestemmingsplan buitengebied.
Hieronder volgen een aantal Kroonbesluiten
met betrekking tot het bebossen van gronden.

(agrarische) gronden, voor zover deze natuurwaarde en/of landschappelijke waarde
hebben, werken of werkzaamheden als onder
meer bebossen van gronden, voor zover deze
ingrijpend van aard zijn, niet aan een aanlegvergunning met toetsingskriteria zijn gebonden.
KB 6 november 1985, Loenen.

Het vereiste van een aanlegvergunning voor
de aanleg van boomgaarden in een agrarisch
gebied met landschappelijke en natuurwetenschappelijke waarden, acht de Kroon,
vanwege de afbreuk dat dit zou doen aan natuur en landschapswaarde, niet zonder noodzaak.
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Kroonbesluiten
KB 22 augustus 1983, Hoogwoud.

Een aanlegvergunning voor het bebossen van
een natuurgebied wordt niet zonder noodzaak geacht. Het gebied wordt uit natuurwetenschappelijk oogpunt van grote betekenis
geacht, en het aanbrengen van beplantingen
kan van grote invloed op de in dit gebied bestaande toestand zijn.
KB 30 juni 1983, Bergen (N.H.)
Het betreft gronden die hoofdzakelijk als
weidegrond in gebruik zijn en onderdeel vormen van een open polderlandschap. Appellanten hebben bezwaar tegen het vereiste van
een aanleglegvergunning voor het bebossen
van deze gronden met de bestemming 'agrarisch gebied met landschappelijke waarde'.
De Kroon oordeelt het aanlegvergunningenstelsel terecht.

Hier oordeelt de Kroon dat het vereiste van
een aanlegvergunning voor het aanbrengen
van bomen en struiken niet noodzakelijk
wordt geacht voor het betreffende weidevogelprobleem.
Konklusie
Het blijkt zeer wel mogelijk snelgroeiend bos
aan een aanlegvergunning te binden, of zelfs
geheel te verbieden. Vereist is dan dat het om

KB 23 augustus 1983, Heiloo.

Hier gaat het om een weide- en plassengebied. De Kroon overweegt dat het bebossen
van deze gronden als ook het aanleggen van
boomgaarden een zodanig ingrijpende verandering meebrengt, dat het noodzakelijk
wordt geacht hieraan het vereiste van een
aanlegvergunning te binden.
KB 23 augustus 1984, Westdongeradeel.

Hier is sprake van een gave overgang van bebouwing naar open landschap, geaccentueerd door een spaarzame hoofdbeplanting. Hierom wordt het gebied uit landschappelijk oogpunt waardevol geacht, en een aanlegvergunning voor onder meer het
aanbrengen van bomen en struiken niet zonder noodzaak geacht. Van dit voorschrift zijn
uitgezonderd werken en werkzaamheden
voor het normale onderhoud en beheer van
gronden.
KB 14 februari 1985, Bemmel.

De Kroon oordeelt dat ten onrechte voor
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gebieden gaat die vanuit natuurwetenschappelijk en/of landschappelijk oogpunt waardevol zijn.
Aan te bevelen is om nadrukkelijk op produktiebos te doelen. Zo kan men het planten
van bomen binnen een agrarische bestemming verbieden, of aangeven dat houtteelt
niet als een agrarische aktiviteit wordt gezien
en aanplant van bomen aan een vergunning
is gebonden.
In het streekplan moet opgenomen worden
welke gebieden schade kunnen ondervinden
ten gevolge van de aanleg van produktiebos.
•
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