Berichten

Persbericht
Ministerie van Landbouw en Visserij
Ministerraad besluit tot intensievere aanpak
iepziektebestrijding
De ministerraad is op 11 april 1986 akkoord gegaan
met het voorstel van Staatssecretaris A. Ploeg (landbouw en visserij) tot wijziging van het Besluit bestrijding iepeziekte. Het voorste! maakt het mogelijk maatregelen te treffen tegen niet door iepeziekte aangetaste veldiepen.
Bij de bestrijding van de iepeziekte doen zich vooral
problemen voor bij de veldiep. Deze soort heeft slechts
een geringe landschappelijke waarde, is zeer vatbaar
voor de ziekte en draagt onevenredig bij tot de verspreiding daarvan,
Het in Nederland voorkomende bestand aan veldiepen dient voor een goede bestrijding drastisch te worden teruggebracht.
Het ontwerp-besluit biedt de mogelijkheid niet alleen
zieke, maar in bepaalde gevallen ook gezonde veldiepen te laten verwijderen. Voorwaarde hierbij is, dat de
gezonde bomen een doelmatige bestrijding van de
ziekte belemmeren. Dit zal op de eerste plaats het geval zijn met veldiepen, die in de buurt van landschappelijk waardevolle laaniepen staan.
Op d^n duur zal in een gedeelte van ons land, waar de
bestrijding van de iepeziekte nog plaatsvindt, de veldiep vervangen worden door andere houtopstanden.
Het ontwerp-besluit geeft staatssecretaris Ploeg tevens de mogelijkheid om de bestrijding van de iepeziekte struktureel te beperken tot dat gedeelte van ons
land, waar de laaniep een belangrijke landschappelijke
waarde heeft. Dit betreft de kustprovincies, de IJsselmeerpolders en het westelijk deel van Utrecht, met uitzondering van West-Voorne, Goeree en de Kop van
Schouwen. Daarbuiten zal de bestrijding in een aantal
steden met aanzienlijke hoeveelheden iepen in de bebouwde kom worden voortgezet.
Persbericht Nationale Raad voor Landbouwkundig
Onderzoek
Meer onderzoek stedelijk groen noodzakelijk
Het wetenschappelijk onderzoek ten behoeve van het
stedelijk groen dient te worden uitgebreid. Er is een

grote achterstand bij de aanpak van essentiële vraagstukken in deze sektor. Vooral het onderzoek gericht
op ontwerp, planning en beheer zal kunnen helpen de
gevolgen tegen te gaan die de groenvoorziening
ondervindt van de economische recessie.
Dat wordt gesteld in het "Beleidsplan Stedelijk
Groen" dat zojuist is uitgebracht door de Nederlandse
Bond van Boomkwekers, de Nederlandse Vereniging
van Hoofden van Gemeentelijke Beplantingen (VHB),
de Nederlandse Vereniging voor Tuin- en Landschapsarchitectuur BNT en de Kring Tuin- en Landschapsvoorziening in samenspraak met het Consulentschap
in Algemene Dienst voor Stedelijk Groen en de Nationale Raad voor Landbouwkundig Onderzoek (NRLO).
Namens de genoemde organisaties overhandigde
de voorzitter van de VHB, ir. J. L. Guldemond, op vrijdag 11 april j.l. het eerste exemplaar van dit beleidsplan aan de voorzitter van de NRLO, ir. A. de Zeeuw.
Jaarlijks wordt 6,3 miljoen gulden oftewel slechts
0,3 procent van de beheerskosten van het stedelijk
groen aan onderzoek besteed. In vergelijking met andere sectoren zijn deze financiële middelen zeer beperkt. Met uitzondering van het onderzoek door enkele
gemeentelijke plantsoendiensten en ingenieursbureaus wordt het onderzoek t.b.v. het stedelijk groen
volledig door de Rijksoverheid betaald.
De genoemde organisaties zijn van mening dat met
een aanvullende financiering vanuit de sector van 15 a
20 procent van het huidige onderzoekbudget per jaar
de belangrijkste onderzoekvragen in de komende drie
tot vijf jaar kunnen worden opgelost. De vorm van deze
aanvullende financiering zal op korte termijn worden
uitgewerkt.
In het "Beleidsplan Stedelijk Groen" wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste onderzoekbehoeften en knelpunten in de onderzoekcapaciteit. Daarbij
worden vijf thema's onderscheiden: gebruiks- en belevingsonderzoek, sortiment en groeiplaats, gewasverzorging, macro-economie, en bedrijfskunde. Binnen
deze thema's worden onderzoekvelden onderscheiden. Voorrang dient volgens de opstellers van het Beleidsplan te worden gegeven aan het gebruiks- en belevingsonderzoek, met name in relatie tot ontwerp en
planning, en aan het bedrijfskundig onderzoek. Bij deze prioriteitsstelling is met name gelet op de algemene
kwaliteitsverbetering van het stedelijk groen en op de
efficiëntie van beheer, aanleg en onderhoud.
Het is de bedoeling in september a.s. tijdens een
symposium aandacht te besteden aan de genoemde
thema's en aan de betekenis van het onderzoek daarvoor.
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Ministerraad akkoord met Meerjarenplan Bosbouw
De ministerraad heeft in de vergadering van 16 mei jl.
ingestemd met het voorstel van minister ir. G. Braks
van landbouw en visserij, de regeringsbelissing met
betrekking tot het Meerjarenplan Bosbouw aan het
Parlement aan te bieden.
Het meerjarenplan bevat het voorgenomen beleid
voor bos en bosbouw in ons land tot het jaar 2000,
zoals dat 20 september 19B4 in de vorm van een beleidsvoornemen is gepresenteerd. De planning over
een dusdanig lange periode zal om de vijf jaar getoetst
worden, waarna aanpassingen, bijvoorbeeld als gevolg van wijziging in de vitaliteit van de bossen, mogelijk zijn.
In de regeringsbelissing zijn de beleidsvoornemens
in hoofdlijnen gehandhaafd. De wijzigingen betreffen
met name een meer indicatieve presentatie van de
doelstellingen op de lange termijn en een minder strikte scheiding tussen bos met accent natuur en bos voor
meerdere doeleinden. Bovendien is een uitbreiding
van een aantal plaatsen met bos toegevoegd en is een
prognose van de jaarlijkse, gemiddelde houtoogst voor
de komende 15 jaar opgenomen.
De produktie van hout zal op de lange termijn tenminste verdubbeld worden, waardoor een totaal van
2.010.000 m3 gerealiseerd zal kunnen worden. Van
deze 2.010.000 m3 hout zal ca. 45% uit naaldhout bestaan, ca. 32% uit populier en wilg en ca. 23% uit
overig loofhout.
Minister Braks schrijft in de regeringsbeslissing, dat

Agenda
30 augustus 1986,13.00 uur
Nationale bosarbeidskampioenschappen 1986.
Plaats: Flevohof.
Inlichtingen: Bosschap, Den Haag.
Tentoonstelling (permanent):
"Bosgebruik en bosbeheer" - de geschiedenis van het
Nederlandse bos. Kasteel Groeneveld, Baarn (gesloten op maandag en donderdag).
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voor de instandhouding en het functioneren van het
Nederlandse bos bescherming en ontwikkeling van de
groeiplaats essentiële voorwaarden zijn. Hierdoor zijn
ingrepen in of nabij bossen die functioneren en instandhouding aantasten, dan wel verloren doen gaan,
alleen mogelijk als een zwaarwegend maatschappelijk
belang dat nodig maakt.
In vergelijking tot de huidige bossamenstelling staat
de regering het volgende voor ogen:
- stijging van het areaal gemengd bos (loof- en
naaldhout) van ruim 20% naar ca. 60% (incl. het spontane bos);
- stijging van het areaal douglas van 5% tot 17%;
- een lichte daling van het areaal groveden (thans
38%);
- stijging van het areaal populier en wilg (thans 6%);
- handhaving van het areaal van de andere loofboomsoorten (thans 31 %);
- een daling van het areaal lariks en fijnspar van
11% naar4%.
De bewindsman verwacht dat de financiële bedrijfsresultaten van de Nederlandse bosbouw bij realisering
van de voorgestane bossamenstelling op lange termijn
aanzienlijk zullen verbeteren, terwijl de natuurwaarden
belangrijk zullen worden verhoogd, zowel daar waar
het accent op natuur zal worden gelegd, als in de
overige bossen. Het aandeel inheemse loofboomsoorten zal in de toekomst 69% bedragen en het areaal gemengde bossen 60%. In 18% van het bosareaal zal
het beheer blijvend gericht worden op behoud en ontwikkeling van natuurwaarden.
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