zowel in relatie tot de kieming van bomen, als met betrekking tot het voorkomen van kruiden, mossen, fungi
en bodemfauna. Aangaande de typologie: het ontbre-

Concluderend kon worden gesteld dat de themadag,
wat betreft het inventariserende deel, geslaagd was.
Gezien het oriënterende karakter van de dag leek het

ken van een classificatiesysteem op basis van struc-

niet zÎnvol om reeds nu tot aanbevelingen voor onder-

tuur, en het ontbreken van een onderlinge vergelijking
van de gebruikte typologieën en classificatiesystemen;
bij dynamiek en functioneren: onderzoek naar de fysiologie van de gehele opstand en van de symbionten van
de individuele bomen (dit speciaal in relatie tot atmosferische depositie), onderzoek naar de rol van insecten
in het ecosysteem (o.a. in de vorm van onderzoek naar
ziekten en plagen), en de invloed van de bodemfauna
op de strooiselvertering.

zoeksprioriteiten te komen. Besloten werd om de werkgroep Bosecosystemen op te dragen omstreeks eind
1984 nogmaals een dergelijke themadag te organiseren, waarbij dan op grond van de huidige onderzoeksinventarisatie een of enkele concrete probleemvelden
uitgelicht zouden kunnen worden.
H.Koop
G. M. J. Mohren

Persberichten Ministerie van Landbouw en Visserij
Geen extra middelen voor nationale landschappen

Onderzoek en voorlichting boomteelt en stedelijk

groen in een centrum
Budgettaire redenen maken het onmogelijk nog langer
financiële rijksmiddelen in het vooruitzicht te stellen
voor uiteenlopende, niet tot regulier beleid behorende
maatregelen en activiteiten zoals die in de afgelopen
jaren in de proefgebieden Nationaal Landschap zijn
uitgevoerd. Dit betekent echter niet dat de bemoeienis
van de rijksoverheid met de instandhouding van de natuurlijke en landschappelijke waarden en het bevorderen van recreatief gebruik in deze gebieden zal ophouden.
Dit o.m. schrijft minister ir. G. Braks (landbouw en
visserij) in een brief aan de leden van het InterprovinciaaiOverleg Recreatie en Natuurbescherming. Daarin geeft hij een nadere toelichting op het beleidsvoornemen om in het kader van de voorbereiding van zijn
begroting voor 1985, de specifieke middelen ten behoeve van Nationale Landschappen te heroverwegen.
Een belangrijke pijler van het experimentele beleid
Nationale Landschappen is steeds een gecoördineer-

de inzet geweest van al bestaande instrumenten en
middelen die voor het bereiken van de beoogde doelstellingen van belang zijn. "Dit uitgangspunt blijft onverlet", aldus minister Braks, "zeker waar het de verantwoordelijkheid van het departement van landbouw
en visserij betreft".
Het beleidsvoornemen om de specifieke middelen
ten behoeve van Nationale Landschappen te heroverwegen zal dan ook niet doorwerken in andere onderdelen van zijn beleid, zoals het aangaan van beheers- en
onderhoudsovereenkomsten en de reselVaatvorming
in het kader van de Relatienota, de voorgenomen instelling van Nationale Parken en het beleid inzake de
openluchtrecreatie.

Onlangs heeft een wijziging plaatsgevonden in de organisatie van de voorlichting en het praktijkonderzoek
in ons land ten behoeve van de boomteelt en het stedelijk groen. Dit heeft o.m. geleid tot het oprichten van
een Centrum voor Onderzoek en Voorlichting Boom-

teelt en Stedelijk Groen (CBSG) in Boskoop.
Het centrum omvat twee landelijk werkende diensten, die beide behoren tot de Direktie Akker- en Tuinbouw van het ministerie van landbouw en visserij, nl.
- het Proefstation voor de Boomteelt en het Stedelijk
Groen;
- het Consulentschap in Algemene Dienst voor de
Boomteelt en het Stedelijk Groen.
Deze wijziging in de organisatievorm beoogt een uitbreiding van de voorlichting en een versterking van het
praktijkonderzoek ten behoeve van de twee sectoren.
Tot directeur van het Proefstation voor de Boomteelt
en het Stedelijk Groen is benoemd ir. W. J. Bosch (35),
momenteel belast met de leiding van het Proefstation
voor de Boomkwekerij en de consulentschappen in Algemene Dienst voor Boomkwekerij en Stedelijk Groen.
Tot consulent in Algemene Dienst voor de Boomteelt
en het Stedelijk Groen wordt per 1 september a.s. benoemd dr. ir. K. Rijniersce (34), momenteel hoofd van
de afdeling Bodemonderzoek van de Rijksdienst voor
de Ijsselmeerpolders.
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Verruiming subsidieregeling werkgelegenheid in de
bosbouw

Met ingang van 28 mei j.1. is de Beschikking bijdragen
werkgelegenheid in de bosbouw op enkele punten verruimd. Minister ir. G. Braks (landbouw en visserij) heeft
hiertoe besloten om de regeling optimaal aan haar doel
te laten beantwoorden. De regeling is op de volgende
punten verruimd.
Alle vormen van aanbesteding voor projecten in de
sector bosbouw zijn nu mogelijk, indien tenminste
twee aannemers offerte doen.
Bossen, die groter zijn dan 5 ha, waar geen bosbijdrage is verleend, komen nu ook in aanmerking voor
een bijdrage voor de werkzaamheden omvorming en

Agenda
5 september 1984 Grazers op de heide. Plaats: Herberg Zuid-Ginkel, Ede, 9.15-16.30 uur.
8 september 1984 Finale nationale bosarbeidswedstrijd 19. Opening en prijsuitreiking door de Minister
LV, ir. G. J. M. Braks. Plaats: Flevohof. 14.00 uur. Inlichtingen: Bosschap, tel. 070-633780 of 659357.
18, 19 sept., 1, 2, 3 okt. 1984 Beleid en beheer
m.b.1. boomverzorging PAO-cursus LH Wageningen.
2 t/m 4 oktober 1984 Tweedaags congres en 1 dag
excursie Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Kurato J
rium für Waldarbeit und Foresttechnik.
Thema: Humanisierung des Arbeitslebens in der Forstwirtschaft. Plaats: Dortmund.
Inlichtingen: ir. N. A. Leek, Dorschkamp, tel. 0837022121.
15, 16, 24, 25, 26 okt. en 5, 6 nov. 1984 Waterkwaliteit landelijk gebied; aspecten van kwaliteitsbeheer.
PAO-cursus LH Wageningen.
Inlichtingen: Bureau PAO-LH, tel. 08370-84094.
25, 26 oktober 1984 Najaarsbijeenkomst Kon. Ned.
Bosbouwvereniging. Thema: Plaats van de groveden
in de bosbouwkundige planning.
23 november 1984 Studiekring Kon. Ned. Bosbouwver. Thema: Groveden op een rij.
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snoei. Voorwaarde is echter, dat het bos op basis van
een beheersplan op bosbouwkundig verantwoorde wijze, wordt beheerd.
Het percentage, waarop de kosten van planvorming
en toezicht op de uitvoering worden gesteld, is verhoogd. Voor omvorming en snoei in bossen met een
bosbijdrage of bossen die groter zijn dan 5 ha, is dit
percentage verhoogd van 15 naar 20%. Voor bosverzorgingswerkzaamheden in bossen, die kleiner zijn
dan 5 ha en waarvoor geen bosbijdrage is verleend,
wordt het 28% (was 15%). Voor bebossingsprojecten
blijft het percentage gehandhaafd op 15%.
Tenslotte maakt de verruiming van de subsidieregeling het mogelijk om voorschotten te verstrekken op de
bijdrage, die voor het project wordt verleend.

